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 Istorijos mokytojas M. Nefas: „Atvirai 
sakant, dažnas jaunuolis yra netgi pilietiškesnis  
už subrendusius mūsų visuomenės narius. Juk 
savanoriais į kariuomenę užsirašo taip pat jauni 
šalies patriotai. Bet juos labai veikia bendras  
fonas: tėvai, giminės, žiniasklaida.“ 
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Lapkritis – esminių pokyčių 
mėnuo 

  Lietuvos savivaldybių asociacijos  
atstovas J. Mickus: „Ne nuo bendradarbiavimo reikia 
pradėti. Reikia nusistatyti, kaip kuo veiksmingiau 
naudoti valstybės lėšas. Kodėl turi egzistuoti du  
fondai: Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijų? 
Ar negalima jų sujungti? Skuodo pavyzdys rodo,  
kaip išmanūs žmonės sugeba visa tai padaryti,  
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Lap kri čio 24–25 d. Lie tu vos pa ro dų ir kon gre sų cen tre 
„Li tex po“ vyks 7-oji res pub li ki nė švie ti mo ino va ci jų pa ro da „Mo-
kyk la 2017“. Šiais me tais pa ro do je bus tę sia ma Ge ros mo kyk los 
te ma, ku riai im pul są da vė Ge ros mo kyk los kon cep ci ja. Pa ro dos 
te ma ska ti na gal vo ti apie sa vo mo kyk lą, pa drą si na ir įkve pia 
pa žvelg ti į ją nau jai. Ge ra mo kyk la pir miau sia pra si de da nuo 
ben druo me nės, ku ri per žen gia įpras ti nės mo kyk los ben druo-
me nės ri bas, ku rio je ky la ne ti kė čiau sių idė jų ir ku rios na riams 
yra pri im ti nos be si kei čian čios vai kų gy ve ni mo ten den ci jos.  
Šių me tų pa ro do je bus ak cen tuo ja mas šiuo lai kiš kas mo-
ky mas(is), ug dy mo tu ri nio kai ta ir mo kyk lų ben druo me nių 
vaid muo.

Ge ros mo kyk los te ma pa ro do je tę sia ma ne at si tik ti nai. 
Per nai vy ku sia me Ge ros mo kyk los fo ru me švie ti mo ben druo-
me nė bu vo pla čiau su pa žin din ta su ker ti niais Ge ros mo kyk los 
kon cep ci jos ele men tais, ku rie yra la bai svar būs šiuo lai kiš kam 
mo ky mui(si). Šie met apie Ge rą mo kyk lą jau kal ba me ne iš 
švie ti mo po li ti kos, o iš jos įgy ven di ni mo per spek ty vos. Sie kia-
me pa ro dy ti sa vi val dy bės, mo kyk los ir kla sės lyg me niu re a liai 
vei kian čią pa tir tį, ku ri pa de da siek ti as me ny bės bran dos, pa-
žan gos ir lei džia kiek vie nam mo ki niui pa tir ti sėk mę. Mo kyk los 
ben druo me nė pa čia pla čiau sia pras me ir yra rak tas, pa de dan tis 
tai pa siek ti, – ji įsi trau kia ir da ly vau ja ku riant šiuo lai kiš ką ug-
dy mo tu ri nį sa vo vai kams.

Ren giant šių me tų pa ro dos ren gi nių pro gra mą, itin džiu-
gi na mo ky to jų, mo kyk lų ir sa vi val dy bių ak ty vu mas, no ras pa-
si da ly ti tuo, kas vei kia, bu vo su kur ta vie tos lyg me niu. Tai ro do 
ne tik pa siek tą pa ro dos bran dą, kai mo kyk los tam pa ak ty viais 
jos kū rė jais, bet ir stip rė jan čią da li ji mo si kul tū rą, be si kei čian tį 
švie ti mo ben druo me nės po žiū rį į ug dy mo pro ce są – mo kyk los 
ku ria, no ri ir yra pa si ruo šu sios tuo da ly tis.

Lap kri čio 24 d. veiks Savivaldybiųirmokyklųerdvė. Jo je 
bus pri sta ty ti tiek pa čių sa vi val dy bių, tiek jų mo kyk lų ge ro sios 
pa tir ties pa vyz džiai. Sa vi val dy bės tu rės ga li my bę per mąs ty ti ir 
pri sta ty ti sa vo sėk mės is to ri jas – sa vi val dy bės lyg me niu pri im-
tus iš skir ti nius spren di mus, sėk min gas pa stan gas ini ci juo jant 
mo kyk lų ar / ir ki tų švie ti mo sri ties vei kė jų ben dra dar bia vi mą 
sie kiant kiek vie no vai ko as me ni nės pa žan gos. Kai ku rios sa vi-

Pa ro da „Mo kyk la 2017“:  
išlaisvintimokyklųbendruomeneskalbėtis

val dy bės de le guos mo kyk las, kad šios pri sta ty tų sa vą ją Ge ros 
mo kyk los po ky čių pa tir tį. Abi pa ro dos die nas Didaktikosklasėje
mo ky to jai su sa vo ko le go mis da ly sis da ly ki ne (ir ne tik) ug dy mo 
pro ce so or ga ni za vi mo pa tir ti mi. O Atradimųlaboratorijose, kaip 
jau ta po tra di ci ja, ak ty vias kū ry bi nes ir ti ria mą sias veik las ves 
mo ky to jų ko man dos iš vi sos Lie tu vos.

Tam, kad tu rė tu me dar dau giau ge rų pa vyz džių, ju dė tu me 
Ge ros mo kyk los ir šiuo lai kiš ko mo ky mo(si) link, svar bu ge bė ti 
su si kal bė ti, klau sy tis ir iš drįs ti kur ti. Lap kri čio 24 d. Nekonfe
rencijašvietimotema pa ro dys, kaip tai ga li ma pa da ry ti. Pir mo je 
da ly je vyks žur na lis to ir lai dų ve dė jo Ed mun do Ja ki lai čio ve da ma 
ap skri to jo sta lo dis ku si ja mo ky mo(si) mo ty va ci jos, ver ti ni mo ir 
įsi ver ti ni mo, per so na li zuo to mo ky mo si bei pa sie ki mų ir pa žan-
gos klau si mais. Žur na lis to ir lai dų ve dė jo Ig no Kru pa vi čiaus ve-
da mo je ant ro je ren gi nio da ly je į au di to ri jos pa teik tus klau si mus 
te ma Įvairimokyklaįvairiems at sa kys sa vo sri čių spe cia lis tai, 
sė din tys eks per tų kė dė se. Tre čio je da ly je Reikiadrąsospadaryti
mokyklągeresnę, ku riai va do vaus ak to rius ir re ži sie rius Pau lius 
Ta mo lė, bus pri sta ty ti ke tu ri pra ne ši mai ker ti niais klau si mais 
švie ti mo te ma. Kad ga lė tu me ju dė ti pir myn, pri va lo me tu rė ti 
kel ro dį ir siek ti po li lo go, to dėl apie švie ti mo po li ti kos ten den-
ci jas bus ga li ma iš girs ti Švietimopolitikoserdvėje. Lap kri čio 
25 d. vi sus, ku riems rū pi, kuo gy ve na mo ki niai ir mo ky to jai, 
ku rie jau čia, ko kios naujovės rei ka lin gos Lie tu vos švie ti mui, 
pa kvie si me į Atvirųdiskusijųerdvę. Tam, kad ga lė tu me keis ti, 
tu ri me kal bė tis.

Pa ro da „Mo kyk la 2017“ yra di džiau sias ren gi nys ir šven tė 
švie ti mo ben druo me nei. Čia tu ri me ga li my bę su si tik ti, ben drau ti 
ir ben dra dar biau ti. Pa na šu, kad šiais me tais pa vy ko iš lais vin ti 
mo kyk lų ben druo me nes in ten sy viai kal bė tis. Kal bė da mie si apie 
tai, ko ir kaip mo ko me, ko kias mo ky mo prie mo nes nau do ja me, 
kaip ver ti na me mo ki nių pa žan gą ir pa sie ki mus, ap mąs to me 
sa vo ku ria mą ug dy mo tu ri nį ir sa vo mo kyk lą. Tą, ku rio je mums 
vi siems ge ra gy ven ti.

ParodąorganizuojaLRšvietimo irmoksloministerija,
Ugdymoplėtotės centras, „Litexpo“.Globėja–LRPrezidentė
DaliaGrybauskaitė.

Parodosinformacija–www.parodamokykla.lt.
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Spa lio vi du ry je Lie tu vo je sve čia vo si 
žy mūs švie ti mo eks per tai – Eko no mi nio ben-
dra dar bia vi mo ir plėt ros or ga ni za ci jos (EB PO) 
va do vo spe cia lu sis pa ta rė jas švie ti mo po li ti-
kai An dre asas Schlei che ris ir aukš to jo moks-
lo eks per tas prof. Ja mi las Sal mi. Pa tir ti mi 
da li jo si at sto vai iš ki tų Eu ro pos ša lių. EB PO 
eks per tų įžval gos bu vo pri sta ty tos spau dos 
kon fe ren ci jo je, ku rio je da ly va vo švie ti mo ir 
moks lo mi nist rė Jur gi ta Pet raus kie nė bei A. Schlei che ris.

J. Pet raus kie nė kal bė jo, kad sto da ma į EB PO or ga ni za-
ci ją Lie tu va lai ko švie ti mo eg za mi ną. Eks per tų įžval gos, ki tų 
ša lių pa tir tis rei ka lin gos sie kiant tu rė ti kon ku ren cin gą švie ti mo 
sis te mą, nu ma ty ti aiš kią kryp tį ją to bu li nant. Prieš pa teik da mi 
re ko men da ci jas Lie tu vos švie ti mo sis te mai, EB PO eks per tai 
at li ko ver ti ni mą, su si pa ži no su vi so mis gran di mis nuo iki mo-
kyk li nio ug dy mo iki aukš to jo moks lo.

Eks pEr to iš sa ky tos 
re ko Men da ci jos

Pa sak A. Schlei che rio, Lie tu va per pas ta rą jį de šimt me tį 
yra pa da riu si di de lę pa žan gą, ta čiau pa sau lis nuo lat kei čia si ir 
rei kia ne at si lik ti nuo ša lių, ku rioms se ka si ge riau. Kal bant apie 
iki mo kyk li nio ug dy mo sis te mą, ne ma žai jau yra pa da ry ta, bet 
dar daug ką rei kia to bu lin ti, ypač kai mo vie to vė se, už tik rin ti 
tin ka mą vai kų rai dą, ge rin ti ug dy mo ko ky bę.

Ma žos mo kyk los ir kla sės, sie kis pri trauk ti kuo daugiau 
mo ki nių ne ve da prie ko ky bės ge ri ni mo. Lie tu vo je pri ei ga prie 
mo ky mo si sis te mos tik rai ge ra. Kal bant apie ko ky bę, rei kia 
di din ti fi nan sa vi mą ir sis te mą da ry ti pa trauk les nę. Švie ti mo 
sis te mo je svar bu ben dra dar biau ti, kad tiek di rek to rius, tiek 
mo ky to jas tu rė tų erd vės veik ti, bū tų lais vas. Lie tu vo je mo ky-
to jai tu ri ma žai lai ko in di vi du a liai dirb ti su vai kais, ko le go mis, 
tė vais, dirb ti ki tus dar bus ša lia tie sio gi nio mo ky mo. Mo ky to jai 
tu rė tų da ry ti vis ką, kad mo ki niai jaus tų si esą XXI a. mo ki niai.

Sve čias kal bė jo, kad dau gy bė ša lių pra de da vai kų ug-
dy mą nuo ket ve rių, pen ke rių ar še še rių me tų. Ži no ma, rei kia 
at si žvelg ti į vai kų rai dos po rei kį, už tik rin ti sklan dų per ėji mą 
iš iki mo kyk li nio į pra di nį ug dy mą. Pra dė ti lan ky ti mo kyk lą 7 
me tų yra ga na vė lu. Lie tu va mo ky mui si ski ria ma žiau va lan dų 
nei ki tos už sie nio ša lys. Nors ug dy mo lai kas nė ra pa grin di nis 
ro dik lis, svar biau sia ko ky bė, bet EB PO re ko men duo ja ug dy mo 
pro ce sui skir ti dau giau lai ko.

Mo ky to jo pro fe si ja tu rė tų bū ti pa trauk li ne tik fi nan siš-
kai, kas, ži no ma, svar bu, bet ir in te lek tu a liai. Kaip pa vyz dį 

die na, ku ri pa keis 
Lie tu vos 
švie ti mą

A. Shclei che ris nu ro dė Liuk sem bur gą – mo ky to jų at ly gi ni mai 
ten 4 kar tus di des ni nei Lie tu vo je, bet ir ten ne vi si no ri tap ti 
mo ky to jais. To dėl rei kia su kur ti mo ky to jų ben dra dar bia vi mo 
kul tū rą, kar je ros ga li my bes.

Mi nist rės ko Men ta ras

Anot J. Pet raus kie nės, EB PO re ko men da ci jos itin de ra su 
pla nuo ja mais dar bais. Pa reng tos nau jos mo ky to jų ren gi mo ir 
kar je ros to bu li ni mo gai rės, ku rios at si žvel gia į iš sa ky tas re ko-
men da ci jas, nu ma ty ta per tvar ky ti tris uni ver si te ti nius cen trus, 
ku rie da ly vau tų to bu li nant mo ky to jų kva li fi ka ci jos sis te mą. Bus 
per žiū rė tos mo ky to jų ren gi mo pro gra mos. „Tam, kad tu rė tu me 
stip rius mo ky to jus, juos tu ri reng ti stip rios aukš to sios mo kyk-
los, stu den tams tu rė tų bū ti pa siū ly tos stip riau sios stu di jų pro-
gra mos, ga li my bė at lik ti prak ti ką stu di jų me tu, tai ir gi yra EB PO 
re ko men da ci ja Lie tu vai“, – pa aiš ki no mi nist rė. Per tvar ko ma 
ir mo ky to jų dar bo ap mo kė ji mo sis te ma. Da bar mo ky to jams 
mo ka ma už ve da mas pa mo kas ir pa si ren gi mą joms, o no rint 
įga lin ti, tu rė ti lais vą mo ky to ją rei kia mo kė ti už vi sas veik las, 
su si ju sias su mo ky to jo pro fe si ja (lai ką, skir tą dar bui su ko le go-
mis, me to di niam dar bui, men to rys tei, kon sul ta ci joms, dar bui su 
tė vais ir kt.). Sėk min gai mo kyk lo je dir ban tys mo ky to jai tu rė tų 
bū ti ma to mi, da ly tis pa tir ti mi su ko le go mis.

„Esa me vie na iš re tų ša lių, kur pra di nis ug dy mas pra de da-
mas 7 me tų“, – pa brė žė mi nist rė. No rint prieš mo kyk li nį ir pra di nį 
ug dy mą pra dė ti anks čiau, tam bū ti na reng tis iš anks to. Ty ri mai, 
ana li zės ro do, kad anks ty va sis ug dy mas svar bus for muo jant 
so cia li nes kom pe ten ci jas, emo ci nį in te lek tą. Po ky čiui tu ri bū ti 
pri bręs ta ir pa si reng ta, šiuo me tu pra di nio ug dy mo pro gra mos 
pa reng tos vy res niems vai kams, to dėl jas rei kės per žiū rė ti, pa-
reng ti pe da go gus dirb ti su jau nes nio am žiaus vai kais. Taip pat 
rei kia fi ziš kai pa keis ti mo kyk lų in fra struk tū rą – tiek kla sė, tiek 
ap lin ka, po il siui skir tas lai kas tu ri bū ti pri tai ky ti ma žes niems 
vai kams. Pra si de da dis ku si jos, vyks vie šo sios kon sul ta ci jos, 
kad bū tų iš klau sy tos skir tin gos nuo mo nės.

DovilėŠILEIKYTĖ

Re
na

to
s 

Če
sn

av
ič

ie
nė

s 
nu

ot
r.

J.PetrauskienėirA.Schleicheris



5

Kokią žiniąnešaJūsųdėstoma tema?Kokią įtaką ji gali
turėtilyderiųtapatybėsugdymuisiirarpakakotamlaiko?

Pa grin di nė (rau do no ji) ma no te mos gi ja la bai pa pras ta – 
ugdymasyrakultūrospriežastis. Kul tū ra yra žmo gaus žen klas. 
Ko kį iš ug dy si me žmo gų, to kį gy ve ni mą ir tu rė si me. Kai ku rie 
iš mū sų tei gia, kad jei bū tų „ki ti lai kai“, jie gy ven tų ki taip. Klau-
siu: o kas ku ria tuos „ki tus lai kus“? Žmo gus. Ge ri žmo gaus 
po el giai ku ria „ge rus lai kus“, blo gi po el giai – „blo gus“. Al ber tas 
Einš tei nas „baks te lė jo“ dar tiks liau: „Blo gi yra ne tie, ku rie da ro 
blo gus dar bus, bet tie, ku rie lei džia juos da ry ti.“ Tai es mi nė mū sų 
šian die nos si tu a ci jos Lie tu vo je prie žas tis.

Ki ta svar bi min tis šių dienų mo kyk lai ir mo ky to jų ren gi mui 
se na kaip pa sau lis: ben dro jo ug dy mo mo kyk lo je mo ky to jo mo-
ko ma sis da ly kas nė ra sa vi tiks lis, o tik prie mo nė har mo nin gai 
mo ki nio bū si mai as me ny bei ug dy ti. Blo gai ne tai, kad šian dien 
mo ky to jas ren gia mas tik kaip stip rus da ly ki nin kas. Blo gai tai, 
kad mo ky to jas ne ren gia mas kaip stip rus ug dy to jas, iš min tin gai 
be si re mian tis sa vo mo ko muo ju da ly ku.

Mo ky to jas jau tu ri bū ti mo ki niui ly de ris, pa pras čiau, – 
au to ri te tas. Ta čiau to bu lu mui ri bų nė ra, tad ga biam mo ky to jui 
vi sa da yra ką to bu lin ti. Tik as me ny bė ga li ug dy ti as me ny bę. Tik 
darbš tu mas, pa rei gin gu mas, są ži nin gu mas ir ki tos mo ky to jo 
sa vy bės ga li ug dy ti to kias pat mo ki nio sa vy bes. Ki taip šio je že-
mė je ne bū na, nes mes „auk lė ja me ne ta da, kai auk lė ja me, bet 
ta da, kai ne auk lė ja me“. As me ni nis žmo gaus pa vyz dys yra pa ti 
di džiau sia ug do mo ji jė ga. Žo džiai ga li pa vyz džio jė gą pa stip rin ti, 
bet ga li ir at virkš čiai – mo ky to jo elg se ną pa vers ti ka ri ka tū ra. 
Lai kas – di de lė ver ty bė, nes tai mū sų gy ve ni mo truk mė. Tad 
jo nie kam nie ka da ne bus per daug: „Pa me tei pi ni gus – nie ko 
ne pa me tei; pra ra dai lai ką – daug pra ra dai; ne te kai svei ka tos – 
vis ko ne te kai.“

Švie ti mo mi si ja kaip  
tva rio sios ly de rys tės plėt ra

Kokiemsbendražmogiškiemsdalykamsšioje temojeJūs
skiriatedaugiaudėmesio?Kaipmanote, ko reikianorint
perprastibūsimusdiplomuotuslyderius?

Ug dy mui, kaip pa čiai su dė tin giau siai pa sau ly je veik lai, 
rei kia ypa tin go pa si ren gi mo. Pro fe si jos su dė tin gu mo kri te ri jų 
yra daug, bet pa pras čiau si du: laikas, po ku rio pa si ma to veik los 
re zul ta tas, ir medžiaga, su ku ria ope ruo ja ma veik los pro ce se. 
Ug dy mo veik los re zul ta tas pa pras tai pa si ma to po 30 me tų. 
Skal dant mal kas – aki mirks niu. Jei su kly dai, ga li grei tai klai dą 
iš tai sy ti. Kai pa ma tai klai dą ug dy da mas, daž niau siai jau bū na 
vė lu... Ki ta ver tus, mo ky to jo veik los ob jek tas yra vi sas žmo gus – 
ir kū nas, ir sie la. Ži no me, kiek ren gia mi me di kai, kad jiems bū tų 
pa ti kė ta „pri si lies ti“ prie žmo gaus kū no. O kiek ir kaip ren gia-
mas mo ky to jas, ku riam pa ti ki ma „pri si lies ti“ ne tik prie vai ko 
kū no, bet ir prie jo sie los? O „pri si lies ti“ prie vai ko sie los – ne 
tas pats, kas prie su bren du sio žmo gaus sie los. Ku ris reiš ki nys 
su dė tin ges nis: kū nas ar sie la? To dėl rei kia ypa tin go pro fe si nio 
pa si ren gi mo ir įžval gos, nes „lai min ga ta tau ta, ku rios ge riau si 
vai kai tam pa mo ky to jais“. Ar lai min ga lie tu vių tau ta? Per vi są 
27 me tų Ne pri klau so my bės lai ko tar pį aiš kiai ma ty ti, kad mū sų 
po li ti kai vals ty bi nio eg za mi no var du „Lie tu va“ švie ti mo sri ty je 
ne iš lai kė, kaip ir vi si jų „eks per tai ir pa ta rė jai“...

Kas tu rė jo įvyk ti mū sų vals ty bės uni ver si te ti nės min ties 
evo liu ci jo je per pas ta ruo sius 27 me tus, kad bū tų ga li ma nu si ris ti 
iki to kių klie de sių, kai po li ti kai ir jiems pa ta rian tys „in te lek tu-
a lai“ iš aka de mi nių sluoks nių siū lo rū pin tis ne tuo, ką vai kai 
tu ri iš mok ti mo kyk lo je ar uni ver si te te, kad jų gy ve ni mai bū tų 
pra smin gi bei sėk min gi, nau din gi tau tai, vals ty bei ir žmo ni jai, 
bet tuo, kaip pa kel ti at ski ros mo kyk los ar uni ver si te to pa sau li-
nius rei tin gus (!!!)... Ko kio je Vi sa tos pla ne to je tu ri gy ven ti to kie 
„eks per tai“? <...>

Ši te ma įra šy ta pir mo jo je ISM švie ti mo  
ly de rys tės ma gist ran tū ros da ly kų są ra šo  
ei lu tė je. Skai ty ti kur są 75 įvai rių ti pų ir  
pa val du mo švie ti mo įstai gų dar buo to jams 
bu vo pa kvies tas Vy tau to Di džio jo uni ver si te to  
pro fe so rius, ha bi li tuo tas dak ta ras Kęstutis
Pukelis. Rug pjū čio 25 d. pra dė ję stu di jas 
ISM Va dy bos ir eko no mi kos uni ver si te te,  
bū si mie ji ly de rys tės ma gist rai rug sė jo  
23-iąją lai kė pir mą jį eg za mi ną, at si skai tė  
už „švie ti mo mi si ją kaip tva rio sios  
ly de rys tės plėt rą“.
Pro fe so riaus pa pra šė me at sa ky ti į ke le tą 
klau si mų.
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Po li ti nis ma ža raš tiš ku mas švie ti mo sri ty je – stul bi nan tis... 
Po li ti kai vis dar no ri pa čią bran giau sią vals ty bės „pre kę“ – žmo-
gų – įsi gy ti pus vel čiui ar ba net vel tui. Kaip upė pra si de da nuo 
upe lio, taip vals ty bė pra si de da nuo mo kyk los, tiks liau, nuo mo-
ky to jo. Koks mo ky to jas – to kia ir mo kyk la... Nes „no rint ką nors 
įves ti į gy ve ni mą, pir miau sia tai rei kia įves ti į mo kyk lą“. Ir „kas 
ne sta to mo kyk lų – sta to ka lė ji mus“... Va di na si, tai kai nuos šim tą 
kar tą bran giau, nei pa kel ti šian die niam mo ky to jui at ly gi ni mą 
ma žiau siai bent tri gu bai... Ir ne del siant, nes dels ti jau ne ga li ma – 
vals ty bė nyks ta... O pi ni gų yra, by ra per kraš tus, bet šei mi nin ko 
nė ra... Po li ti kams tik reik tų „žo džių pri ori te tus“ pa keis ti „dar bų 
pri ori te tais“... Mes, kau nie čiai, tuo įsi ti ki no me, kai iš si rin ko me 
nau ją me rą ir jo ko man dos dar bai mums pa ro dė, ko kios pi ni gų 
su mos (de šimt me čius) ne pa siek da vo miesto gyventojų... Vien 
ko ver ta is to ri ja apie „auk si nį tu a le tą“, ku riam bu vo iš leis ta pu sė 
mi li jo no li tų, o jis jau su rū di jo ir bu vo nu griau tas. O kas da ro-
si vi so je Lie tu vo je? „Gė ri mų dė žu tės“, „as fal to dan gų sto riai“, 
„mi ru sios sie los“, „auk si niai ge le žin ke liai ir re gist rų cen trai“, 
in te lek ti nės nuo sa vy bės va gys tės pa čio je vi suo me nės žie do – 
„eli to“ – vir šū nė je ir t. t. Ir kaip pas kui dar ga li ma drįs ti sa ky ti 
žmo nėms į akis, kad vals ty bės pa grin dui – švie ti mui (ir ne tik 
jam, bet ir ki tų la bai svar bių pro fe si jų dar buo to jams) – trūks ta 
pi ni gų? Pa si žiū rė ki me į Es ti ją. Jie „va žiuo ja“ Eu ro pos bė giais, o 
mes, lie tu viai, „šliau žia me pa bė giais“... Bet grį šiu prie A. Einš-
tei no min ties: „Blo gi ne tie, ku rie da ro blo gus dar bus, bet tie, 
ku rie lei džia juos da ry ti.“ O kas „tie“, ku rie lei džia gru pi nius in-
te re sus iš kel ti aukš čiau už vals ty bės in te re sus? Tai MES VI SI,  
nes vi sos šios suk ty bės vyks ta ne be mū sų at vi ro ar slap to 
pri ta ri mo...

Grįž tant prie mo ky to jo vaid mens svar bu su pras ti, kad jo 
reikš mė su po nuo ja ir at sa ko my bę. At sa ko my bė – ati tin ka mą 
at ly gį. Vėl bu vo Mo ky to jų die na. Vėl lie jo si skam būs svei ki ni mai 
ir žo džiai mo ky to jams. <...> Mo ky to jai – ypa tin gi žmo nės vals-
ty bė je, to dėl vals ty bė tu ri jais (ir jų ren gi mu) pa si rū pin ti taip, 
kad šie ga lė tų vi siš kai at si duo ti sa vo mi si jai ir pa šau ki mui. 
Bet ku ris žmo gus ga li bū ti ly de riu, jei jis se ka sa vo pa šau ki-
mo ke liu. Mo ky to jo pro fe si ja perse yra ly de rys tė. Kiek vie nam 
iš mū sų, ypač mo ky to jui, pra var tu įsi są mo nin ti bent vie ną iš 
dau ge lio Aris to te lio iš sa ky tų min čių: „Pla to nas yra drau gas, 
bet Tie sa – dar di des nis drau gas.“ Ką no rė jo tuo pa sa ky ti Aris-
to te lis? Ogi la bai pa pras tą da ly ką: ko kia ga li bū ti drau gys tė, jei 
ji grįs ta me lu? O kas yra tie sa? Jos nie kas iki ga lo ne ži no, nes 
kuo dau giau su ži nai, tuo la biau su pran ti, kad dar dau giau ne ži nai 
(„ži nau tik tai, kad nie ko ne ži nau“ (Sok ra tas)... Ne si leis da mas 
į il gus iš ve džio ji mus ga liu drą siai at sa ky ti, kad es tams šio je 
tie sos pa ži ni mo sri ty je se ka si ge riau... Skan di na vams – dar 
ge riau. Švei ca rams – pui kiai. Pa ste biu, kad Lie tu vo je at ski ros 
žmo nių gru pės, pa si va di nu sios skam biais var dais (kar tais no ri si 
jas pa va din ti tie siog gau jo mis), ban do įvai riai ma ni pu liuo da mos 
sa vo in te re sus pri sta ty ti žmo nėms kaip tie są... Ap mau du, kad 
ži nios ir moks las tai ko mi ne žmo nių gy ve ni mui ge rin ti, bet dar 
la biau so cia li nei at skir čiai di din ti... An tai pri si min ki me anek do-
ti nį at ve jį, kai, ne pa kei tus ko e fi cien to, ba zi nis al gos di di ni mas 
(iš pir mo žvilgs nio – kaip gra žu) dar la biau pa di di no so cia li nę 
at skir tį: tur tin gi pa si da rė dar tur tin ges ni (mo ky to jui at ly gi ni mas 
pa di dėjo 5 eu rais, o gau nan tiems Sei mo na rio lyg mens at ly gi-
ni mus pa rei gū nams – sep ty nis kart dau giau). Kas tai: vi siš kas 

bu ku mas ar ap gal vo tas ne mok šiš ku mas, Ma cei nos žo džiais 
ta riant, „niek šy bė“?

Ki ta svar bi sa vy bė bet ku rios sri ties ly de riui – iš mok ti at-
skir ti lo ja lu mą nuo kom pe ten tin gu mo. Dau ge lis mū sų va do vų 
dėl su si klos čiu sio jų pra ei ties gy ve ni mo yra la bai ge rai iš mo kę 
at skir ti de monst ruo ja mo lo ja lu mo žen klus, bet vi siš kai su trin-
ka, kai rei kia tai at skir ti nuo kom pe ten tin gu mo... Tie sa, ne vi si 
va do vai su trin ka. Kai ku rie, o gal net dau gu ma (te gul spren džia 
skai ty to jas) la bai ryž tin gai ko vo ja su kom pe ten tin gais dar buo-
to jais; ne si plė siu, ko dėl...

Programaskirtanetikdalykiniamsspecialiesiems,betir
asmeniniamslyderiokompetentingumamsugdyti.Lyderiui
svarbusuprastiskirtingusžmones,suburtikomandątiks
lamspasiekti.Ar laisvės ir laimės tema, pacituosiu Jus:
„Mūsųgyvenimastarsigrūdastarplaimėsirlaisvėsgirnų“,
čiaradovietos?

Kai ku rie fi lo so fai vi sus žmo nes tie siog skirs to į dvi ka-
te go ri jas. Vie nai ka te go ri jai pri ski ria mi žmo nės, ku rie „grei čiau 
bus lais vi sa vo ne lai mė je, ne gu lai min gi sa vo ne lais vė je“. Ki-
tai – tie, ku rie „grei čiau bus lai min gi sa vo ne lais vė je, ne gu lais vi 
sa vo ne lai mė je“. Ly de ris ga li iš aug ti tik iš vie nos pa mi nė tos 
žmo nių gru pės. Tik ras ly de ris ži nos, iš ku rios žmo nių gru pės 
jis ga li iš aug ti. Toks ži no ji mas su bręs ta žmo gaus sie lo je kaip 
ug nin gos vi di nės ko vos iš da va (ir ug dy mo mi si ja šiuo at ve ju 
yra iš skir ti nė), ku ri tik jau mū sų re gi ma ja me gy ve ni me įgau na 
iš ori nės ko vos tarp lais vės ir lai mės pa vi da lą. Ki taip ta riant, 
lai mės ir lais vės są vei ka vi mo po bū dis žmo gaus gy ve ni me yra 
jau UG DY MO PA SEK MĖ. Prie žas tys glū di žmo gaus vi du je, tai 
sie los au gi ni mas, ku rį va di na me ugdymu.

Pasak programos vadovėsMargaritos Pilkienės, šiose
studijoseatnaujintiprogramosskaitiniai, literatūra, todėl
trečiosios laidosmagistrantaimokysis išpačiųnaujausių
šaltinių.ArtaipalietėirJūsųdėstomądalyką?Aratsirado
naujųmomentų,palygintisuantrosioslaidosstudijomis?

Taip, pa lie tė. Tai elg se nos ge ne ti kos ty ri mų lai mė ji mai ir 
jų įta ka ug dy mo moks lui. Pe da go gi ne pras me jie nie ko nau jo 
ne at sklei dė, nes vi si di die ji fi lo so fai, pra de dant Aris to te liu, nuo-
la tos pa brė žė, kad ug dy ti bū ti na pa gal žmo gaus pri gim tį. Ki taip 
ta riant, ug dy mo idė ja ir idė ja, sly pin ti žmo gaus pri gim ty je (pa-
gal Aris to te lį, kiek vie no je me džia go je jau sly pi bū si mo daik to 
idė ja), tu ri de rė ti. Va di na si, žmo gus tiek žmo gų, tiek dar bą tu ri 
rink tis to kius, ku rie ati tik tų jo pri gim tį, nes tik ta da juos my lės. 
Bet tam rei kia ži no ti, ko kia ta ma no pri gim tis ir kaip jai su teik ti 
spar nus gy ve ni mo skry džiui?

Jau ke lio li ka me tų do miuo si elg se nos ge ne ti kos sri ties 
moks lų lai mė ji mais ir ga li my bė mis juos pri tai ky ti to les nei 
kar je ros pro jek ta vi mo te ori jai kon cep tu a li zuo ti ir to bu lin ti 
kon sul ta vi mo kar je rai prak ti ką. Tai pa grin di nė ma no šian die-
nių moks li nių ty ri mų sri tis, jų re zul ta tus tai kau ir sa vo kaip 
kar je ros kon sul tan to prak ti ko je, šia te ma skel biau sa vo ty-
ri mus ir už sie nio lei di niuo se. Do mė ji ma sis per au go į po rei kį 
nuo dug niau su si pa žin ti su šia sri ti mi. To dėl šie met sėk min gai 
bai giau Mi ne so tos uni ver si te to (Jung ti nės Ame ri kos Vals ti jos) 
„In tro duc tion to Hu man Be ha vio ral Ge ne tics“ stu di jų mo du lį. 
Šios sri ties moks li nin kai ty ri mais pa grin dė Aris to te lio ir ki tų  
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fi lo so fų tei gi nį, kaip ir ko dėl pri gim tis tu ri pir me ny bę „am ži na me“ 
prigimties (nature) ir aplinkos (nurture) gin če. Tai ne pa nei gia 
šian die nia me psi cho lo gi jos moks le vy rau jan čių psi cho lo gi nio 
kon struk ty viz mo ir so cia li nio kon struk cio niz mo te ori jų tei gi nių, 
bet ge ro kai jas ko re guo ja ir pa pil do taip, kad vai ko pri gim ties 
svar bą ug dy mo pro ce se ga li me drą siai grą žin ti į cen tri nę vie tą. 
Ki ta ver tus, tai ne reiš kia, kad vai ko ap lin ka nė ra svar bi (tu ri me 
ome ny pe da go gi ne pras me nor ma lias ug dy mo si tu a ci jas, o ne 
spe ci fi nes so cia li nės ri zi kos šei mo se pa si tai kan čias si tu a ci jas). 
Ne si plės da mas tik pa mi nė siu, kad elg se nos ge ne ti kos ty ri mai 
įro dė, kad vai ko pa tir ties kau pi mo pro ce se jo ge no ti pas (natural
self ar ba I, ar ba pa pras tai – pri gim tis) tu ri le mia mą reikš mę, 
kaip ir ko kią pa tir tį (social self) kaups vai kas bū da mas sa vo 
ap lin ko je. Ki taip ta riant, pri gim tis le mia, kad vai ko pa tir ties 
kau pi mas pra si de da išvidausį išorę (insideout) pro ce sais, o 
ap lin ka išišorėsįvidų (outsidein) tik sėk min giau ar ba pras čiau 
„mai ti na“, ten ki na žmo gaus ge no ti pe DN rūgš čių sis te mi ne 
struk tū ra už prog ra muo tus žmo gaus rai dos pro ce sus. Iš es mės 
tai re vo liu ci nis per ver smas žvel giant iš šiuo lai ki nės ug dy mo 
te ori jos ir prak ti kos po zi ci jų, tu rint ome ny je, kad iki šiol nuo pat 
Ant ro jo pa sau li nio ka ro pa bai gos (o tai bu vo di džiu lis žmo ni jos 
su krė ti mas, pa vei kęs is to ri nę moks li nės min ties rai dą) do mi-
na vo ap lin kos (nurturing/learning) pir me ny bės prieš pri gim tį 
veiks nys vai ko ug dy mo pro ce se. Bet, kaip jau mi nė jau, idė ji niu 
lyg me niu šie ty ri mai nie ko nau jo pa sau li nės moks lo is to ri jos 
po žiū riu ne at ne šė. Jie tik pa tei kė įro dy mų toms moks li nėms 

idė joms, ku rios jau se niai vy ra vo iki Ant ro jo pa sau li nio ka ro. 
Moks lo po li ti ko je dar lau kia rim tos idė jų grum ty nės, grįž tant 
prie bu vu sios is to riš kai nu si sto vė ju sios moks li nės pa ra dig mos 
ug dy mo te ori jo je... 

„Kitavertus,kiekpadidėjamūsųpažinimo teritorija, tiek
padidėjairmūsųlaisvėsteritorija.Štaikodėlvertamoky
tis...“Reikiaviltis,kadJūsųstudentaitaibuvosupratęar
išskaitędarikipirmosiospaskaitos.Betegzaminasvisada
yra aki sta ta su sa vi mi...

Į ši tą klau si mą at sa ky siu Ovi de Dec ro ly (1871–1932) 
žo džiais: „Non scho lae, sed vi tae dis ci mus“ („Ne mo kyk lai, bet 
gy ve ni mui mo ko mės“). Šių stu di jų ma gist ran tų pats di džiau sias 
eg za mi nas lau kia mo kyk lo je, kla sė je: tai klau sian čios, smal sios 
vai kų akys <...>.

Te ori ja be prak ti kos – sau sa ša ka. Ki ta ver tus, vi sos (tik-
ros) te ori jos – iš prak ti kos, to dėl ge ras te ore ti kas vi sa da yra ir 
ge ras prak ti kas, o ge ras mo ky to jas vi sa da yra ir ge ras te ore-
ti kas. Ko dėl vie nas prak ti kas bū na ge res nis už ki tą prak ti ką? 
Nes vie nas iš jų va do vau ja si ge res ne te ori ja...

Dėkojame.
KalbinoZinaRImGAILIENĖ

Visątekstąskaitykite–www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/
intro/4355vietimomisijakaiptvariosioslyderystspltra.

an glų kal bos pa mo kų  
tiks las – emig ruo ti

Emig ra ci jai tam pant vis opes ne 
te ma, pro ble mos šak nys, 
pa si ro do, pra de da for muo tis 
jau mo kyk lo je. Kol vi si 
pre ven ci jos bū dai yra 
nu krei pia mi į jau nus, dar bin go 
am žiaus žmo nes, mo ki niai 
ku ria rim tus pla nus apie 
gy ve ni mą už sie ny je. Pir ma sis 
dė muo to kio ti po pla ne – 
an glų kal ba. Jos ne mo kė da mas 
į už sie nį vyk ti pla nuo ja re tas 
jau nuo lis, to dėl ima kruopš čiai 
ruoš tis ne tik an glų kal bos 
bran dos, bet ir tarp tau ti niams 
eg za mi nams, to kiems kaip 
IELTS ar TO EFL.AndriusIngelevičius Nukeltaį15p.
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Ge ri Pa vyz džiai įkve Pia!

Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos Pa grin di nio ir vi du ri nio 
ug dy mo sky riaus vy riau sia sis spe cia lis tas Ri man tas Jo ki mai-
tis Ben dro jo ug dy mo ta ry bos po sė dy je pa ste bė jo: „Pas ta ruo ju 
me tu daug kal ba me apie na cio na li nį sau gu mą, kraš to gy ny bą... 
Pa vyz džiui, kai my ni nė je Es ti jo je jau prieš 5 me tus bu vo su kur ta 
pa si ren ka mo jo da ly ko pro gra ma, ku ri įgy ven di na ma dau ge ly je 
gim na zi jų. Ge ri pa vyz džiai ir mus pa ska ti no im tis šios te mos 
ir pro ble mos. Ug dy mo plė to tės cen tro in ter ne to pus la py je jau 
da bar skir ta at ski ra rub ri ka na cio na li nio sau gu mo te mai. Ten 
yra su dė ta daug įvai rios me džia gos apie ka riuo me nę, gin kluo tę, 
in for ma ci nius ka rus, pa teik tos pa mo kų re ko men da ci jos mo ky-
to jams ir t. t. Tai gi jau daug dar bų nu veik ta. Juos at li ko aukš to 
ly gio spe cia lis tai.“

R. Jo ki mai tis sa kė, kad taip pat pa reng ta ir įgy ven din ta 
pe da go gų kva li fi ka ci jos to bu li ni mo pro gra ma „Na cio na li nio 
sau gu mo ir pi lie tiš ku mo nuo sta tų stip ri ni mas ug dy me“: „Ne 
ma žiau kaip 200 ša lies mo ky to jų yra iš klau sę tam tik rus šios 
te ma ti kos mo ky mus. Mo kyk lo se vei kia apie 300 šau lių bū re lių. 
Jų va do vai yra po ten cia lūs šio da ly ko mo ky to jai, ži no ma, jei gu 
vai kai rink sis.“

na cio na li nio sau gu mo ir 
kraš to gy ny bos ben dro ji  
pro gra ma

Dar prieš Rug sė jo 1-ąją švie ti mo ir 
moks lo mi nist rė Jur gi ta Pet raus kie nė 
in for ma vo, kad nuo šių moks lo me tų  
į mo kyk lų programas pla nuo ja ma 
įtraukti nau ją pa si ren ka mą jį da ly ką –  
Na cio na li nio sau gu mo ir kraš to  
gy ny bos mo du lį, ku rį rink tis ga lės  
vy res nių jų kla sių mo ki niai. Jau  
pra ėjo ke le tas mė ne sių, vy ko įvai rios  
dis ku si jos, su si ti ki mai su Kraš to  
ap sau gos mi nis te ri jos, Šau lių są jun gos, 
Lie tu vos ka riuo me nės at sto vais,  
su šauk ta Ben dro jo ug dy mo ta ry ba... 
Skir tin gų ša lių at sto vai ben dra dar-
biau da mi su ta rė, kad ši pro gra ma 
bū ti na, ga lin ti pra plės ti mo ki nių su vo ki mą 
apie ša lies gy ny bos svar bą ir pa dė ti su pras ti 
pi lie tiš ku mo ug dy mo reikš mę.

ak ty ves ni jau vei kia!..

Kai ku rio se Lie tu vos mo kyk lo se šios pro gra mos ap raiš-
kų jau esa ma: „Pa vyz džiui, nuo 2002 m. Plun gės r. Al sė džių 
Sta nis lo vo Na ru ta vi čiaus gim na zi jo je yra ug do ma pi lie ti nio ir 
gy ny bi nio ug dy mo kryp tis. Vi so je Lie tu vo je at si ra do mo kyk lų, 
ku rio se įsi kū rė šau lių kla sės: Vil niu je, Aly tu je, Va rė no je ir ki-
tur“, – pa brė žė R. Jo ki mai tis.

Jau nuo 2015 m. Aly taus Pu ti nų gim na zi jo je vei kia su-
for muo ta nau ja, ne tra di ci nė jau nų jų šau lių kla sė. Ta da to kios 
kla sės Lie tu vo je vei kė tik Dzū ki jo je: Aly tu je ir Va rė nos „Ąžuo lo“ 
gim na zi jo je. Šiuo me tu mo kyk lo je šau lių kla ses ren ka si I, II ir 
III gim na zi jos kla sių mo ki niai.

„Švie ti mo nau jie nų“ re dak ci ja pa kal bi no jau nų jų šau lių 
kla sę lan kan čią mo ki nę Sa man tą Lip ke vi čiū tę. Ji su pa žin di no, 
ko kia veik la bū re ly je už si i ma ma: „Bū re lis vyks ta kar tą per sa-
vai tę po pa mo kų. Į jį at ei na me ap si vil kę lau ko uni for mo mis ir 
pri klau so mai nuo už si ė mi mo te mos: mo ko mės te ori jos (to pog-
ra fi ja, ry šio prie mo nės ir pan.) ar ba vyks ta fi zi nis pa si ren gi mas, 
t. y. te ori ją pri tai ko me prak ti ko je.“

I ir II gim na zi jos kla sių mo ki niams bū re lį ve da kū no kul-
tū ros mo ky to jas Gin ta ras Kli čius, o tre čio kams – ne for ma lio jo 
ug dy mo mo ky to jas, Šau lių są jun gos na rys Ta das Mu raus kis.

Bū re lio es mė, pa sak S. Lip ke vi čiū tės, pa trio ti nis ug dy mas 
drau ge pro pa guo jant ka rio tar ny bą. Šie met mo ki nė mė ne sį sa-
vo va sa ros atos to gų pra lei do šau lių sto vyk lo se. Sa ko, kad tai 
bu vo tu ri nin gai ir pra smin gai pra leis tos die nos: „Sa vai tė, ku rią 
ak ty viai pra lei džia me sto vyk lo je, yra nau jų drau gų ir pa žin čių, 
ži nių ir iš ban dy mų šal ti nis. Hu mo ro jaus mą tu rin tys, bet la bai 
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reik lūs va dai ir in struk to riai pa de da, mo ko sa va ran kiš ku mo ir 
iš ban do, ver čia iš ei ti iš sa vo kom for to zo nos. Tu riu pa sa ky ti, kad 
be to kio va do vau jan čio per so na lo šau lių sto vyk los te bū tų vai kų 
dar že lis – po il si nė sto vyk la.“

Ki tas pui kus pa vyz dys – tai Plun gės r. Al sė džių vi du ri nė 
mo kyk la. Ji yra pir mo ji ben dro jo ug dy mo vi du ri nė mo kyk la, 
įtraukusi gy ny bi nio-pi lie ti nio ug dy mo pa krai pą re a li nio ir hu-
ma ni ta ri nio pro fi lio vi du ri nės mo kyk los kla sė se.

2001 m. pa si ža dė ji mą tė vy nei da vė 54 jau nie ji šau liai ir 1 
ne ri kiuo tės šau lys – mo kyk los di rek to rius Le o nas Moc kū nas. 
Tais pa čiais me tais tarp Al sė džių vi du ri nės mo kyk los ir Ge ne ro lo 
Jo no Že mai čio Lie tu vos ka ro aka de mi jos bu vo pa si ra šy ta ben-
dra dar bia vi mo su tar tis. Aka de mi jos dės ty to jai pa gal šią su tar tį 
pa ruo šė in teg ruo tas gy ny bi nio-pi lie ti nio ug dy mo pro gra mas, 
nuo lat tei kia nau jau sią me to di nę ir da ly ki nę pa gal bą.

At gai vin ti pi lie tiš ku mo, tau tiš ku mo ug dy mą, ug dy ti fi zi nį ir 
psi cho lo gi nį pa si ren gi mą, drą są, iš tver mę, draus mę, pa rei gin-
gu mą... Gy ny bi nio-pi lie ti nio ug dy mo pro gra ma pa reng ta pa gal 
jau nų jų šau lių ren gi mo pro gra mą. Mo kyk lo je gy ny bi nio-pi lie-
ti nio ug dy mo pro gra ma pradėta dėstyti kaip pa si ren ka ma sis 
da ly kas nuo de vin tos iki dvy lik tos kla sės ir in teg ruo ta į dau ge lį 
mo ko mų jų da ly kų: kū no kul tū rą, is to ri ją, lie tu vių kal bą, eti ką, 
mu zi ką, po li to lo gi ją, fi zi ką.

na cio na Li nio sau Gu Mo ir kraŠ to 
Gy ny bos Pro Gra Ma Pa renG ta...

Kon sul tuo da ma sis su ko le go mis, reng ti šio da ly ko pro-
gra mą ėmė si Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver si te to dės ty to jas, 
Šau lių są jun gos at sto vas, Vil niaus šv. Kris to fo ro gim na zi jos 
is to ri jos mo ky to jas Min dau gas Ne fas.

„Pro gra ma su jun gia ke le tą as pek tų: Vals ty bės ins ti tu ci jų 
veik lą, Švie ti mo ir moks lo bei Kraš to ap sau gos mi nis te ri jas 
ir Lie tu vos ka riuo me nę. Iš Kraš to ap sau gos mi nis te ri jos ir 
Lie tu vos ka riuo me nės iš gir do me di des nius lū kes čius, kad ši 
pro gra ma bū tų pri va lo mo ji, ma no ir ki tų švie ti mo sis te mo je 
dir ban čių jų nuo mo ne, ji tu ri bū ti pa si ren ka mo ji ir orien tuo ta į 
są mo nin gos, ge ban čios ap si spręs ti as me ny bės ug dy mą. Pro-
gra ma su jun gia jau eg zis tuo jan čias prak ti kas: jau nų jų šau lių 
kla ses ir jau nų jų šau lių bū re lius. Šian dien jau yra pa reng ta 
ne men ka me to di nė ba zė, taip pat esa ma as me nų, ku rie šio 
da ly ko pa si ry žę pra dė ti mo ky ti nuo ki tų moks lo me tų. Pro gra-
mos įgy ven di ni mas yra pa rem tas ben dra dar bia vi mu su Lie tu vos 
šau lių są jun gos ir Lie tu vos ka riuo me nės da li niais. Mo ky to jas 
nė ra pa lie ka mas vie nas. Iš reikš tas pa gei da vi mas, kad įgy ven di-
nant šią pro gra mą da ly vau tų bu vę ka ri nin kai ir ka riai, ku rie yra 
įgi ję pe da go gi nį iš si la vi ni mą. Lie tu vos ka rių ve te ra nų aso cia ci ja 
pa si ry žu si fi nan suo ti to kių as me nų mo ky mus ir įsi lie ji mą į švie-
ti mo rin ką“, – tei gė M. Ne fas.

Dai lės aka de mi jos dės ty to ja, Ben dro jo ug dy mo ta ry bos 
na rė Eg lė Gan da Bog da nie nė pa ste bė jo, kad ši pro gra ma yra 
pa čiu lai ku ir be ga lo ak tu a li, ta čiau mū sų pa grin di nis tiks las 
tu rė tų bū ti tai kaus gy ve ni mo sie kis. „Ka ras – tai pas ku ti ny sis 
laip te lis. La biau siai vi sa me kon teks te pa si ge dau tai kos po li ti kos. 
Re ko men duo čiau ją pa teik ti kaip pa grin di nį tiks lą. Pi lie ti nis at-
spa ru mas at ei na per du itin svar bius da ly kus – mū sų ta pa ty bės 

su vo ki mą ir in te lek tą. Per ką vi sa tai ga li ma ug dy ti? Ma ny čiau, 
kad tam yra trys sri tys: kul tū ra, švie ti mas ir moks las.“

Anot pro gra mos ren gė jo M. Ne fo, pro gra ma daž nai 
su pran ta ma klai din gai. „Ma no ma, kad mo ky si me tik šau dy ti, 
žy giuo ti ir ki tų ka ri nės tak ti kos ele men tų. Pro gra ma su da ry ta 
iš tri jų dė me nų: sie kia ma, kad žmo gus su si pa žin tų, kas yra na-
cio na li nis sau gu mas ir ką reiš kia pi lie čio vie ta bei vaid muo ša lies 
gy ny bos sis te mo je; vyk do mi prak ti niai už si ė mi mai – pa žin tis su 
ka rio tar ny ba, orien ta ci ja į (ga li mai bū si mą) as mens pro fe si nę 
kar je rą Lie tu vos ka riuo me nė je; tre čia sis blo kas orien tuo tas į pi-
lie čio el ge sį iš ti kus eks tre ma lioms si tu a ci joms. Ne si i mu ver tin ti 
ir teig ti, kad ši pro gra ma yra ide a liai me to diš kai su dė lio ta. Ma no 
gal va, dau gy bę da ly kų mo ky to jas pats ga li ap spręs ti, tu rė da mas 
dar bo gai res. Be to, na cio na li nio sau gu mo blo kas ir yra orien-
tuo tas į tai kos iš lai ky mo prin ci pą. Mes jau mo ko me is to ri jos ir 
pi lie tiš ku mo pa grin dų. Bū tų keis ta gal vo ti, kad vie na sa vai ti nė 
pa si ren ka mo ji pro gra ma su kels re vo liu ci ją“, – pa ste bė jo jis.

„Bal tų lan kų“ lei dyk los va do vas, va do vė lių ben dra au to ris 
Sau lius Žu kas pro gra mo je pri sti go am bi cin ges nių tiks lų: „Su-
pran tu, kad mi ni ma lią pro gra mą įgy ven din si me, bet... Vie na iš 
pro gra mos po zi ci jų tu rė tų bū ti kri ti nio mąs ty mo ir tam tik ro 
po ten cia lo ug dy mas, plė ti mas į ki tas dis cip li nas.“

Kaip tei gia Min dau gas Ne fas, są sa ja su is to ri ja yra la bai 
pla ti ir aiš ki nuo XVI II iki XX a. pa bai gos. Gal būt bū tų ga li ma la biau 
sie ti su li te ra tū ra, ta čiau čia juk pa si ren ka mo ji pro gra ma ir jos 
te ma ti nis lau kas ne ga li bū ti iš plės tas iki be ga ly bės.

Apie ryž tą kur ti Na cio na li nio sau gu mo ir 
kraš to gy ny bos da ly ko pro gra mą ir ki tus 
su ja su si ju sius da ly kus MindaugąNefą 
kal bi na me pla čiau...

Kodėl pasirinkote rengtiNacionalinio saugumo ir krašto
gynybos dalyko programą?Koksbuvo šis procesas?Su
kokiaissunkumaissusidūrėte?

Tri ša lė je Lie tu vos šau lių są jun gos, Kraš to ap sau gos bei 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jų ta ry bo je prieš ke le rius me tus 
dis ku ta vo me apie po rei kį jau ni mą su pa žin din ti su kraš to gy ny ba. 
Min tis pa ska ti no pa ašt rė ju si ge o po li ti nė si tu a ci ja mū sų re gio ne. 
Iš kė liau idė ją, kad mo ki niams rei kė tų siū ly ti ga li my bę sa va no-
riš kai pa si rink ti to kį da ly ką mo ky tis ne tik per ne for ma lio jo, bet 
ir per for ma lio jo švie ti mo už si ė mi mus. Toks jau esu, jei pa siū-
lau idė ją, pri va lau ją ir įgy ven din ti. Tad ėmiau si šios už duo ties.

Pro ce so su dė tin gu mas yra su si jęs su iš šū kiais ren giant 
pro gra mą – tai iš tie sų nė ra taip leng va... Tu ri gal vo ti apie dau-
gy bę fak to rių: jos įgy ven di na mu mą (ar mo ki niams pa tiks, ar 
rink sis, ar bus pa si ren gu sių ją įgy ven din ti mo ky to jų, ar tu rė si me 
me to di nės me džia gos ir pan.), me to di nį pa ti ki mu mą (ar ji veiks). 
Ne ga na to, bū ti na at si žvelg ti į dau gy bę tei sės ak tų.

Esateistorikas,mokslųdaktaras,dėstoteuniversitete,pri
klausoteŠauliųsąjungaiirsakote,kadmielaipatsdėstysite
Nacionaliniosaugumoirkraštogynybosdalykomodulįjau
nimui...KamJumstoreikia?

Tie siog ne abe jo ju, kad kiek vie nas pi lie tis, ne pai sant ly ties 
ir net am žiaus, tu ri bū ti su si pa ži nęs ir pa si ruo šęs veik ti nu ti kus 
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ne lai mei. Ne svar bu, ar tai gin kluo tas 
už puo li mas, te ro ris tų ata ka, ar sti chi-
ja. Vie na ka riuo me nė nie ka da ne ga lės 
ap gin ti vals ty bės, jei jos gy ven to jai 
ne tu rės va lios prie šin tis. Nuo jau nų 
die nų da ly vau ju Lie tu vos šau lių są jun-
gos veik lo je, esu įgi jęs ne ma žai kom pe-
ten ci jų šio je sri ty je, ma tau, kad ka ry ba da liai 
mo ki nių pa tin ka, to dėl ir ėmiau si šios už duo ties.

Kaipmanote,kuošiprogramanaudingamokiniams?Kodėl
ragintumėtejaunimąrinktisšįmodulį?

Ji pa į vai ri na ir iš ple čia ug dy mo tu ri nį. Be to, pro gra ma yra 
pa si ren ka mo ji, o to la bai rei kia sie kiant iš ug dy ti sa va ran kiš ką, 
są mo nin gą as me ny bę. Ka ri niai da ly kai da lį mo ki nių tie siog 
trauk te trau kia, o ki tiems tai ga li bū ti pui ki pro ga su ži no ti dau-
giau. Kal ba me apie pi lie čius, apie pi lie čio pa rei gas... O iš mok ti 
gin ti Tė vy nę yra vie na svar biau sių kiek vie no iš mū sų pa rei gų. 
Tad ko dėl su tuo ne su si pa ži nus dar mo kyk los suo le? O vė liau 
gi lin tis jau ga li ma pa si rin kus ka rio ar ki to sta tu ti nio Lie tu vos 
vals ty bės pa rei gū no ke lią.

Akcentuokite esminiusmomentus: kąmokiniai išmoks,
sužinospasirinkęNacionaliniosaugumoirkraštogynybos
dalykomodulį?

Yra trys pa grin di nės sri tys: Na cio na li nio sau gu mo kon-
cep ci ja, Lie tu vos ka riuo me nė ir el ge sys iš ki lus eks tre ma liai 
si tu a ci jai. Vi sos jos ap ima ne tik prak ti nius, bet ir te ori nius da ly-
kus, šian die nes ak tu a li jas: at spa ru mą pro pa gan dai ir pan. Tai gi 
tai yra vi siš kai nuo „so vie ti nio sal do fa niš ku mo“ at sie tas da ly kas.

UgdymotarybosnarysSauliusŽukaspabrėžė,kadprograma
turėtųbūtiambicingesnėir,svarbiausia,turėtųugdytivaikų
kritinįmąstymą.Arketinatetosiekti?Kaip?

Du svar būs da ly kai: pir ma, ši pro gra ma nė ra kaž koks 

at ski ras ele men tas, ku ris tu ri iš ug dy ti kri ti nį mąs ty mą. 
Vi sa mū sų švie ti mo sis te ma tu ri link to ju dė ti. An tra, 
mo ki nius ug do ne pro gra ma, o jie pa tys ir su jais dir-
ban tys spe cia lis tai. Aš vi sa da skep tiš kai ver ti nu ko le-
gas, ku rie tei gia, kad jiems pro gra ma truk do dirb ti. Taip 
ir šiuo at ve ju – vis kas pri klau sys nuo įgy ven di ni mo...

Kaipmanote,aršiandieniaivaikaiapskritaigeba
vertintisavošalį,savotautą?Bendraujatesumo
kiniais,kaipjiematosaveLietuvoskontekste?Ar
jaunimasgebabūtipilietiškas?

At vi rai sa kant, daž nas jau nuo lis yra net gi pi lie-
tiš kes nis už su bren du sius mū sų vi suo me nės na rius. 
Juk sa va no riais į ka riuo me nę už si ra šo taip pat jau ni 
ša lies pa trio tai. Bet juos la bai vei kia ben dras fo nas: 
tė vai, gi mi nės, ži niask lai da. Kai ben dra me fo ne daug 
ne ga ty vios in for ma ci jos apie Lie tu vą, ta da ir jau ni mas 

tai pe ri ma.

Esamamokyklų,kuriosejauiršiandien
veikiašauliųklasės.Kaipmanote,ar
tokiųmokyklųmokiniaipranašesni
prieštuos,kuriedarneturigalimy
bėsmokytiskraštogynybosdalyko?

Na tū ra lu, kad šau lių kla sė se 
jau be si mo kan tys ar ba jau nų jų šau lių 
bū re lius lan kan tys vai kai pro gra mo je 

mi ni mų kom pe ten ci jų tu ri šiek tiek 
dau giau. Bet juk tai nė ra var žy bos ar rei-

tin ga vi mas. Pro gra ma su da rys ga li my bes, 
kad vi si Lie tu vos mo ki niai bū tų su pa žin din ti su 

kraš to gy ny ba ir na cio na li niu sau gu mu.

Kokiomisasmeninėmissavybėmispasižymimokiniai,be
sirenkantysšauliųbūrelius,šauliųklases,Kraštogynybos
modulį?

Ne ma nau, kad jie yra kuo nors iš skir ti niai... Jie – tie siog 
ak ty vūs pi lie čiai, be si do min tys pa tin kan čia sri ti mi ir sie kian tys 
sa vo pi lie ti nę ga lią re a li zuo ti mū sų or ga ni za ci jo je.

Bendrojo ugdymo taryba turėjo pastabų Jūsų parengtai
programai,sakykite,aratsižvelgsiteįjas?

Pro gra ma jau pa ko re guo ta. Iš da lies at si žvelg ta į Ben-
dro jo ug dy mo ta ry bos pa sta bas, taip pat kon struk ty vių pa ta ri-
mų ga vau iš Ug dy mo plė to tės cen tro me to di nin kų, esu jiems 
dė kin gas.

„Vi si ti ki si šios pro gra mos am bi cin gu mo, bet jau se no vės 
ki nai yra pa sa kę: „Kiek vie na di de lė ke lio nė pra si de da nuo pir-
mo žings nio.“ Kol kas tai yra mū sų pir mas žings nis, o jei nuo 
ki tų moks lo me tų jį ženg si me į mo kyk las, tai tik rai su lauk si me 
mo ky to jų in dė lio ir, ti ki me, net tarp tau ti nių part ne rių pa gal-
bos“, – sa kė R. Jo ki mai tis.

Šiuo me tu Na cio na li nio sau gu mo ir kraš to gy ny bos pro-
gra ma pa teik ta svars ty ti Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jai.

AušraŽIDŽIŪNIENĖ
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Bai gian tis rug sė jui Lie tu vos mo ki nių ne for ma-
lio jo švie ti mo cen tre bu vo ati da ry ta pa ro da „2010–
2014 m. gra žiau si vai kų pie ši niai iš vi so pa sau lio“. Ją 
ren gė Če ki jos Res pub li kos am ba sa da Vil niu je, Li di cės 
mu zie jus Če ki jo je, Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo 
švie ti mo cen tras, Lie tu vos dai lės mo ky to jų aso cia ci ja. 
Pa ro dos gra fi nį di zai ną kū rė Mi le na Burg ro va.

Į pa ro dos ati da ry mą at vy ko Če ki jos Res pub li kos 
am ba sa do rius Lie tu vo je Bo hu mi las Ma za ne kas ir 
tarp tau ti nio „Li di ce“ vai kų pie ši nių kon kur so ko or di-
na to rė Ivo na Ka sa lic ka. Bu vo pa pras ta ir jau ku, bu vo 
daug šyp se nų ir ne tik vai kų juo ko, skam bė jo kan klės, 
o ofi cia lio ji ati da ry mo da lis pra si dė jo nuo klau si mo: „Vai kai, ar 
ži no te, kas yra am ba sa do rius?“ Ir vie nas gu vus pra di nu kas, 
il gai ne mąs tęs, at sa kė: „Tai be veik kaip pre zi den tas.“ Pa na šu, 
kad tai be veik tie sa.

Pa ra šy ti apie šią pa ro dą, ku rio je eks po nuo ja mi 58 vai kų 
pie ši niai iš 32 pa sau lio ša lių, „Švie ti mo nau jie nos“ ry žo si, nes tai 
bu vo kur kas dau giau nei į vie ną vie tą su rink ti vai kų pie ši niai iš 
vi so pa sau lio. Tai iš kal bin ga pa mo ka, kaip ga li ma mo ky tis sau-
go ti at min tį, kaip pa ro dy ti pa gar bą vai ko kū ry bai, kaip ne įky riai 
megz ti ry šius tarp skir tin gų kul tū rų, že my nų, vals ty bių ir tau tų...

„Li di ce“ kon kur sas

Li di cė yra Če ki jos kai mas, ku rį su de gi no na cis tai Ant ro jo 
pa sau li nio ka ro me tais. 1967 m., no rint pri si min ti ir pa gerb ti 
čia ir per vi sus be pras mius ka ri nius kon flik tus žu vu sius pa-
sau lio vai kus, pra dė tas reng ti pie ši nių kon kur sas. 1973 m. jis 
ta po tarp tau ti nis ir ži no mas vi sa me pa sau ly je. Dai lės mo ky to jų 
aso cia ci jos va do vas, mo ky to jas Ri man tas Ki sie lius sa ko, kad 
to kio tęs ti nu mo ga li ma pa vy dė ti. Šie met kon kur sas vyks ta 45 
kar tą ir nie kam iš or ga ni za to rių ne at ro do, kad jis pa se no ar 
nu si bo do. (Lie tu vo je il giau siai iš gy ve nęs kon kur sas, ku rį rė mė 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja, tę sė si 10 me tų.) „Bet ne rei kia 
ma ny ti, kad vai kams vi sus tuos de šimt me čius siū lo ma pieš ti 
lieps nas, skaus mą, mir tį, – sa ko aso cia ci jos va do vas, – kiek vie-
nais me tais kon kur sui pa ren ka mos vis ki tos, ben draž mo giš kos 
te mos.“ 2010–2014 m. kon kur sų te mos bu vo šios: 2010 m. – 
„Bio į vai ro vė“, 2011 m. – „Čia gy ve nu, čia esu“, 2012 m. – „Te at-
ras – lė lė – pa sa ka“, 2013 m. – „Ma no ša lies tau ti nis pa vel das“, 
2014 m. – „Že mės ūkio dar bai šei mos ra te“.

„Tai ne bė ra su si ję su kon kre čiu įvy kiu. Kaip bū tų mū sų 
ša ly je, jei Sau sio 13-oji, tai ir pie šia me tik tos die nos įvy kius... 

Gra žiau si 
pie ši niai 
iš vi so  
pa sau lio!

Nors taip iš tie sų ga li ma ir iš si sem ti, ta čiau kon kur so pa an traš-
tė pri me na, kam ir ko dėl jis ski ria mas“, – pa ste bi R. Ki sie lius.

Kiek vie nais me tais į kon kur są at siun čia ma dau giau nei 
25 tūkst. dar bų iš dau giau nei 70 pa sau lio ša lių. Pa žvel ki me, ko-
kia ge og ra fi ja... Af ga nis ta nas, Ar mė ni ja, Aust ra li ja, Bal ta ru si ja, 
Bos ni ja ir Her ce go vi na, Bra zi li ja, Ki ni ja, Egip tas, Fi li pi nai, Gru zi ja, 
In di ja, Ira nas, Ja po ni ja, Lat vi ja, Veng ri ja, Ma lai zi ja, Mon go li ja, 
Pa na ma, Len ki ja, Grai ki ja, Sin ga pū ras, Slo va ki ja, Slo vė ni ja, Šri 
Lan ka, Tur ki ja, Jung ti nės Ame ri kos Vals ti jos ir t. t.

Pa ro da yra...

Ši pa ro da bu vo su kur ta pa pra šius Če ki jos kul tū ros mi nis-
te ri jai. Če ki jos Res pub li kos am ba sa do rius B. Ma za ne kas sa kė: 
„Ger bia mi vai kai, vi si su si rin ku sie ji, esu dė kin gas, kad ga li me 
šian dien čia ati da ry ti gra žiau sių pa sau lio vai kų pie ši nių pa ro dą. 
Vi siems lin kiu gra žios kul tū ri nės po pie tės. Ti kiuo si, kad dau-
ge liui jū sų ji taps įkvė pi mu pa si sem ti idė jų ir da ly vau ti ki tuo se 
„Li di ci“ kon kur suo se.“

Į pa ro dos ati da ry mą iš Lie tu vos mo kyk lų su va žia vo tie 
vai kai, ku rie da ly va vo šių me tų kon kur se ir bu vo pri pa žin ti 
lai mė to jais. Ap žiū rė ję pa ro dą vi si iš vy ko į Če ki jos am ba sa dą 
pri im ti svei ki ni mų ir ap do va no ji mų. Kon kur so ko or di na to rė 
I. Ka sa lic ka, spe cia liai at sku bė ju si iš Pra hos, pri mi nė, kad šių 
me tų kon kur sas yra ypa tin gas, nes mi ni mos 75-osios Li di cės 
kai mo su de gi ni mo me ti nės. Ji kal bė jo apie pie ši nius, ku rie 
to kie skir tin gi, to kie įvai rūs... Vie naip tą pa tį da ly ką re gi vai kai 
iš In di jos ar Ma lai zi jos, ki taip – iš Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų.

Pa ro da yra kaip kon kur so at spin dys. Iki mū sų ap ke lia vu si 
ne vie ną ša lį, spa lio pa bai go je iš Vil niaus ji iš ke lia vo į Vo kie ti ją.

ZinaRImGAILIENĖ

Jo
no

 K
ar

ol
io

 n
uo

tr
.

ČekijosRespublikosambasadoriusB.MazanekasirkonkursokoordinatorėI.Kasalicka



12

Už si mez gu siu ben dra dar bia vi mu su Kul tū ros mi nis te ri ja 
pa si džiau gė švie ti mo ir moks lo mi nist rės pa ta rė jas Ar mi nas 
Va ra naus kas: „Ti kiu, kad bib lio te ka ga li bū ti ta vie ta, nuo ku-
rios pra dė tų keis tis vi sa mo kyk la. Bib lio te ko je at si ran da ki toks 
po žiū ris į dau gy bę da ly kų, ki to kia kul tū ra.“ Į se mi na rą ne ti kė tai 
pa te ku si Mi nist ro Pir mi nin ko Sau liaus Skver ne lio pa ta rė ja švie-
ti mo, moks lo ir kul tū ros klau si mais Unė Kau nai tė pa brė žė, kad 
bib lio te kų klau si mas yra šių abie jų mi nis te ri jų ob jek tas: „Man 
la bai rū pi, kad abi ins ti tu ci jos kal bė tų si, kaip bū tų ga li ma ge riau 
iš nau do ti tu ri mus re sur sus. Te ko daug va ži nė ti po bib lio te kas...“

„Pra de da me nau ją eta pą. Su bū rė me dar bo gru pę, ku rios 
veiklų pradžia ir yra šis se mi na ras. Dar bo gru pei svar bu pa ma ty ti 
tuos mo de lius, ku rie vei kia prak tiš kai. Mes, kaip ir Švie ti mo ir 
moks lo mi nis te ri ja, ma no me, kad tik rai ne tu rė tų bū ti vie nin te-
lio ben dra dar bia vi mo mo de lio. Pa siū ly mas yra toks, kai dar bo 
gru pė su for muos, iš gry nins 3–5 mo de lius, ku rie ga lė tų ten kin ti 
įvai rių sa vi val dy bių bib lio te kų po rei kius, bus ga li my bė sa vi val dy-
bėms pa si rink ti. Mo kyk lų bib lio te ki nin kai no rė tų, kad mo kyk los 
bib lio te ka bū tų pra džia ino va ty vių da ly kų, ku rie ver žia si į mo kyk-
lą. Šiuo me tu mo kyk lų bib lio te kos – tar si at stum tos. Sie kia me, 
kad šis po žiū ris pa si keis tų“, – su esa ma si tu a ci ja su pa žin di no 
Kul tū ros mi nis te ri jos Kul tū ros po li ti kos de par ta men to Mu zie jų, 
bib lio te kų ir ar chy vų sky riaus ve dė ja Rū ta Pi lec kai tė.

Ge ro sios Pa tir ties žinGs niai...

Utenospavyzdys
UtenosAntanoirmotiejausmiškiniųviešosiosbibliotekos
pavyzdįpristatėdirektorėVidaGarunkštytė.
Ute nos vie šo ji bib lio te ka su da ry ta iš pa grin di nės bib lio-

te kos, 2 pa da li nių Ute nos mies te, 20 pa da li nių kai mo vie to vė je, 
iš ku rių 13 dir ba vi są dar bo die ną.

Už da rant mo kyk las, da lis mo kyk lų bib lio te kų fon dų nu ra-
šo ma ar ba per duo da ma ki toms bib lio te koms. 2017 m. sau sio 
1 d. su jung tos su mo kyk lų bib lio te ko mis li ko 4 kai mo (Dau gai lių, 
Sal du tiš kio, Už pa lių ir Vy žuo nų) ir vie na mies to (Aukš ta kal nio) 
bib lio te ka.

bib lio te kų ben dra dar bia vi mo  
at ei ties per spek ty vos

Kul tū ros, Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos 
drau ge su Lie tu vos na cio na li ne Mar ty no 
Maž vy do bib lio te ka or ga ni za vo se mi na rą 
„Vie šų jų ir mo kyk lų bib lio te kų ben dra dar-
bia vi mo pa tir tys ir ge ro sios prak ti kos 
mai nai“, ku ria me pri sta tė ge riau sias 
bib lio te kų ben dra dar bia vi mo pa tir tis ir 
nu si brė žė pla tes nius už da vi nius at ei čiai.

Pas ku ti ny sis mū sų eks pe ri men tas – tai su si jun gi mas 
su Ute nos ko le gi jos bib lio te ka. De ry bos vy ko 2 me tus, ma nau, 
kad šiais me tais pro ce sas bus baig tas. Mums pa tin ka eks pe ri-
men tuo ti, nes sie kia me teik ti gy ven to jams ge res nes pa slau gas.

Bibliotekųsujungimonauda: lė šų tau py mas (at ly gi ni-
mai, fon dui kom plek tuo ti skir tos lė šos, pa tal pų iš lai ky mas), įvai-
res nis, tur tin ges nis do ku men tų fon das, au di to ri ja ren gi niams.

Būta ir trūkumų: psi cho lo gi nis dis kom for tas su au gu-
siems skai ty to jams, triukš mas.

Trū ku mus sten gė mės pa ša lin ti, to dėl at sky rė me su au-
gu sių jų ir vai kų srau tus. Ta da vi si bu vo pa ten kin ti.

Jung ti nės veik los su tar tis su mo kyk lo mis grįs ta ben-
dra dar bia vi mu. Kiek vie na ins ti tu ci ja pri si i ma tam tik ras at sa-
ko my bes.

Molėtųpavyzdys
molėtųr.savivaldybėsviešosiosbibliotekospavyzdį
pristatėdirektorėVirginijaRaišienė.
Idė ja su jung ti Mo lė tų ra jo no mo kyk lų ir kai mo bib lio te-

kas ki lo tuo me ti niam Mo lė tų ra jo no sa vi val dy bės Kul tū ros ir 
švie ti mo sky riaus ve dė jui Va len ti nui Stun džiui. Mies to mo kyk lų 
bib lio te kų ne lie tė.

Ko kie su jun gi mo ar gu men tai? 1992 m. vie šo ji bib lio te-
ka sa vo pa tal pų ne tu rė jo, iš ei tis – kel ti bib lio te kas į mo kyk las. 
Mo kyk lų bib lio te kos bu vo ap leis tos. Fon dus tvar kė me iš ti sus 
me tus. Bib lio te kų fon dus su jun gė me, daug kny gų nu ra šė me.

Šiuo me tu su si du ria me su dar vie na pro ble ma. Mū sų 
vie šo ji bib lio te ka įsteig ta re no vuo ja ma me pa sta te, ku ris kar tu 
yra ir mu zie jus, Kul tū ros bei Tu riz mo ir ver slo cen tras. Val džios 
su ma ny mas toks, kad vi sas šias įstai gas rei kia su jung ti į vie ną. 
Kas iš to iš eis, at sa ky ti sun ku... Tuo jau vėl bus įgy ven di na-
mas pro jek tas „Bib lio te kos pa žan gai“, bet mes tik riau siai jau  
ne be ga lė si me da ly vau ti, nes bū si me ne bib lio te ka, o kul tū ros 
cen tras. 

Skuodopavyzdys
Skuodor.savivaldybėsRomualdoGranauskoviešosios
bibliotekospavyzdįpristatėdirektoriusJonasGrušas.
Tu ri me dau giau kaip 20 me tų jung ti nių bib lio te kų veik los 

pa tir ties. Nuo 1992 m. Skuo do ra jo ne įvyk dy tos 3 bib lio te kos 
tin klo re or ga ni za ci jos: 1992–1993 m. 8 Skuo do sa vi val dy bės 
vie šo sios bib lio te kos fi lia lai su jung ti su mo kyk lų bib lio te ko-
mis; 1999–2008 m. Skuo do ra jo no švie ti mo įstai gų bib lio te kos 
tam pa pa val džios Skuo do sa vi val dy bės vie ša jai bib lio te kai; 
2008 m. mo kyk lų bib lio te kos ta po mo kyk lų struk tū ri ne da li mi. 
Pa grin di nė šios re or ga ni za ci jos prie žas tis – bū ti ny bė per kel ti 
mo ki nio krep še lio lė šas į mo kyk lų ba lan są (iš mi nė to krep-
še lio lė šų iš lai ko mi ir mo kyk lų bib lio te kų dar buo to jai). Šiuo 
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lai ko tar piu va do vė liai ir do ku men tų fon dai įtrauk ti į mo kyk lų 
tur to ap skai tą. Po tre čio sios re or ga ni za ci jos jung ti nės bib lio-
te kos ta po Skuo do sa vi val dy bės vie šo sios bib lio te kos fi lia lais, 
ku rie at li ko ir mo kyk lų bib lio te kų funk ci jas. Šiuo me tu ra jo ne 
ne bė ra fi lia lų, ku rie vyk dy tų vi sas mo kyk lų bib lio te kų funk ci jas. 
Iš da lies mo kyk los bib lio te kos funk ci jas at lie ka Skuo do ra jo no 
sa vi val dy bės R. Gra naus ko vie šo sios bib lio te kos Len ki mų fi lia-
las, ap tar nau jan tis Skuo do ra jo no Len ki mų Si mo no Dau kan to 
pa grin di nės mo kyk los ben druo me nę.

Skuo do ra jo ne tiek vie šo ji bib lio te ka, tiek švie ti mo įstai gų 
bib lio te kos nau do ja si Lie tu vos in teg ra lia bib lio te kų in for ma ci jos 
sis te ma (LI BIS). Pa grin di nis bib lio te kų in for ma ci jos sis te mos 
pri va lu mas, ku rį la bai aiš kiai pa ju to var to to jai, – tai ga li my bė 
be jo kių ypa tin gų pa stan gų ras ti ir gau ti do ku men tus, esan čius 
bet ku rio je bib lio te ko je. Dar buo to jai, ap tar nau jan tys var to to jus, 
apie bib lio te kų in for ma ci jos sis te mą at si lie pia tik tei gia mai. Anot 
jų, ši sis te ma la bai pa to gi tiek bib lio te ki nin kui, tiek var to to jui.

Skuo do ra jo no sa vi val dy bės R. Gra naus ko vie šo jo je 
bib lio te ko je vei kia kom plek ta vi mo ta ry ba, ku ri spren džia svar-
biau sius fon do kom plek ta vi mo klau si mus. Svar bu pa žy mė ti, 
kad kom plek ta vi mo ta ry bo je yra ir mo kyk los bib lio te ki nin kai.

dis ku si ja vir te vi rė...

Su si rin ku siems da ly viams bu vo pa brė žia ma, kad se mi-
na ro tiks las – pa si da ly ti ge ro sio mis prak ti ko mis ir at ras ti bū dų, 
kaip jas skleis ti to liau ir ge rai siais pa vyz džiais už krės ti vi sos 
ša lies bib lio te kas, bet tuo ne ap si ri bo ta...

Dis ku si ją pra dė ju si Lie tu vos bib lio te kų drau gi jos Mo-
kyk lų bib lio te kų sky riaus pir mi nin kė Le o ni ja Kė va lie nė sa kė: 
„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.“

Šiai min čiai pri ta rė ir Lie tu vos mo kyk lų bib lio te kų dar-
buo to jų aso cia ci jos pir mi nin kė Ri ma No rei kie nė: „Ma ny čiau, 
kad vi sas bib lio te kas de rė tų stip rin ti, mo kyk lų taip pat. Šian-
dien iš gir do me ge rą sias prak ti kas, bet tik iš vie šų jų bib lio te kų 
po zi ci jos. O kur mo kyk lų bib lio te kų nuo mo nė? Be to, su si da rė 
įspū dis, kad tai ne vien tik ge rų jų prak ti kų, bet ir var go pa-
vyz džiai. Skau džiai šiais lai kais skam ba, kad esa ma mo kyk lų 
bib lio te kų, ku rios ne šil do mos, nes mo kyk la jau ne be vei kia... 
Gal būt šias pro ble mas rei kia spręs ti pa si tel kus jun gi mo si bū dą, 
bet ne su tik ra, ar ben dra dar bia vi mas vi so je Lie tu vo je tu rė tų bū ti 
taip ma to mas. Pa vyz džiui, vi du rio Lie tu vo je, kur esa ma di de lių 
mo kyk lų, – si tu a ci ja vi siš kai ki to kia. Mums da bar, kaip jau ir bu-
vo mi nė ta, la biau siai rū pė tų žmo giš kie ji iš tek liai, kva li fi ka ci jos 
to bu li ni mas, stra te gi jos.“

Lie tu vos sa vi val dy bių aso cia ci jos at sto vas Jo nas Mic kus 

pa žė rė kri ti kos. Pa sak jo, es mi nė pro ble ma yra ta, kad nė ra su si-
ta ri mo vir šū nė se. Kiek vie na dis ku si jo je da ly vau jan ti sa vi val dy bė 
įvar di jo, kad „da ry tų ki taip, jei gu tei si nė ba zė bū tų ki to kia“. „Ne 
nuo ben dra dar bia vi mo rei kia pra dė ti. Rei kia nu si sta ty ti, kaip kuo 
veiks min giau nau do ti vals ty bės lė šas. Ko dėl tu ri eg zis tuo ti du 
fon dai: Švie ti mo ir moks lo bei Kul tū ros mi nis te ri jų? Ar ne ga li-
ma jų su jung ti? Skuo do pa vyz dys ro do, kaip iš ma nūs žmo nės 
su ge ba vi sa tai pa da ry ti, kad ir be tei si nių do ku men tų. Ko dėl 
ne ga li ma pa tvir tin ti tei si nių do ku men tų, kad vi sos bib lio te kos ir 
fon dai bū tų kom plek tuo ja mi cen tra li zuo tai? Mo kyk lų bib lio te kos 
ap skri tai yra pa lik tos vie nos“, – sa kė J. Mic kus. Min tį pra tę sė ir 
L. Kė va lie nė: „Dir ba me mo kyk los bib lio te ko je, o mo kyk la pa val di 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jai. Įsi vaiz duo ja me, kad ji mu mis 
ir tu rė tų pa si rū pin ti. Keis ta yra Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos 
po zi ci ja. Kaip ga li ma tu rė ti mo kyk lo se bib lio te kas, bet su jų 
bib lio te ki nin kais net ne si tar ti, ne si kal bė ti?“

Švie ti mo ir moks lo mi nist rės pa ta rė jas A. Va ra naus kas 
sa kė, kad pa sta bas iš gir do ir steng sis pa gel bė ti: „Ar įma no ma 
Lie tu vos tei si nė je ba zė je kaž ką pa keis ti, da bar at sa ky ti ne ga-
liu, bet, jei gu įma no ma, pri ta riu, kad tai da ry ti rei kia. Pa si ža du, 
kad su su kur ta Švie ti mo ir moks lo bei Kul tū ros mi nis te ri jų 
dar bo gru pe šį klau si mą iš si aiš kin si me. Ta čiau šian dien vis gi 
no ri si kal bė tis apie tai, ką ge ro ga li me pa da ry ti da bar ti nė mis 
są ly go mis.“

J. Mic kus dar kartą at krei pė da ly vių dė me sį į Skuo do 
pa vyz dį ir į tai, kaip jie su ge bė jo pri ei ti prie LI BIS sis te mos, taip 
tau py da mi vals ty bės lė šas. „Ši bib lio te kų in for ma ci jos sis te mos 
pro ble ma abiem mi nis te ri joms yra ži no ma ir bus spren džia ma. 
Mes pa si gen da me ra cio na les nio sa vi val dy bių po žiū rio, ne pa-
kan ka mai pri si de da ma prie fon dų kom plek ta vi mo.“

Lie tu vos bib lio te ki nin kų drau gi jos pir mi nin kė Jo li ta Ste-
po nai tie nė dis ku si jos da ly vius su grą ži no prie se mi na ro es mės: 
„Ge riau siai šian dien iš gir dau tai, kad bib lio te ka tu ri bū ti ta vie ta, 
nuo ku rios pra si de da kul tū ra. Bib lio te ki nin kams šio mis die no-
mis la biau siai rei kia mo ky mų, kva li fi ka ci jos kė li mo kur sų ir pan. 
Bū ti na kva li fi ka ci jos kė li mo sis te ma, nes šian dien bib lio te ki nin-
kui ne už ten ka tik iš duo ti kny gas ir mo kė ti dirb ti kom piu te riu. Jis 
tu ri nuo lat to bu lė ti, iš ma ny ti, kas ak tu a lu, ko kios li te ra tū ri nės 
nau jie nos, ten den ci jos. Jau ni mas – itin am bi cin gas, to dėl ir  
bib lio te ki nin kai pri va lo bū ti šiuo lai kiš ki, nuo lat at nau jin ti ži nias, 
ta da vyks gra žus ben dra dar bia vi mas, kei ti ma sis in for ma ci ja.

„Kai vyks ta įvai rios re or ga ni za ci jos, pa me ta mos at ski ros 
žmo nių ka te go ri jos. Bu vo Res pub li ki nė moks li nė pe da go gi nė 
bib lio te ka, ku ri rū pi no si vi so mis Lie tu vos mo kyk lų bib lio te ko-
mis. Ją Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja pa nai ki no. Nau jo pa da-
li nio ar ko or di na to riaus ne at si ra do. Tau py mas tau py mu, bet 
pir mo je vie to je tu rė tų bū ti ben draž mo giš ki da ly kai“, – pri mi nė 
Mar ty no Maž vy do bib lio te kos Vai kų ir jau ni mo li te ra tū ros de-
par ta men to at sto vė Al do na Au gus tai tie nė.

Akivaizdu,kadviešosiosbibliotekos jaugerokaipažen
gusios.Oštaimokyklųbibliotekospasimetusios, „pakibusios“
tarpdviejųministerijų.Seminareminėta,kadSuomijojeatliktas
tyrimasparodė,kad,jeigumokyklaneturibibliotekos,mokinių
mokymosi rezultatai būnaprastesni.Omokyklosepažangos
juksiekiame?..

AušraŽIDŽIŪNIENĖ
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Galimybę devintoje klasėje aplankyti 
užsienio šalį gali suteikti tėvai arba žinios. 
Kėdainių kalbų mokyklos mokinei Mortai 
Liutkutei šį rudenį būtent už žinias dovanota 
kelionė paliko puikius įspūdžius. Mergaitė 
aplankė dvi šalis: Čekiją ir Slovakiją, lankėsi 
Brno mieste ir pirmą kartą kopė į kalnus.

Pažintinė keturių dienų kelionė su puikiai anglų kalbą 
išmanančiais bendraamžiais po kelias šalis ir miestus – puiki 
motyvacija šių dienų paaugliui. Daugiau kaip 5 km kelionė 
pėsčiomis Tatrų kalnais 2 km aukštyje virš jūros lygio kartu su 
puikiai angliškai kalbančiais bendraminčiais – tikrai smagus 
patyrimas. Tai ne pirma mergaitės kelionė, bet viena iš tų, kurios 
atveria akis naujiems potyriams, įkvepia.

Skatinamokytisautentiškoskalbos
Anglų kalbos mokytoja Izolina Kriščiūnienė sako, kad 

būtent toks kalbos pritaikymas, būnant svetimoje šalyje (ke-
liaujant, kalbant parduotuvėje, užsisakant maistą, perkant 
lauktuves, skaitant užrašus), yra geriausia motyvacija moki-
niams suprasti šnekamąją, autentišką kalbą ir bendrauti tarp-
kultūrinėje erdvėje. Todėl Kalbų mokykloje ne tik dėstomi anglų 
kalbos dalykai, mokiniai taip pat skatinami dalyvauti įvairiuose 
konkursuose, projektuose, rungtyse.

AtstovavovieninteleitokiaimokyklaiLietuvoje
Keturiasdešimt mokinių iš Lietuvos rugsėjį buvo pakviesti 

į edukacinę kelionę. Visi jie dalyvavo vertimų ir iliustracijų 
projekto „Tavo žvilgsnis“ konkurse. Iš Kėdainių M. Liutkutė ke-
liavo viena. Mergaitė sako, kad jai buvo didelė garbė atstovauti 
vienintelei tokio tipo mokyklai Lietuvoje. „Kalbų mokykloje 
mes jaučiamės kaip studentai. Anglų kalbos mokomės tikrai 
daug – net po keturias pamokas kasdien, todėl labai greitai ir 
drąsiai apsisprendžiau dalyvauti konkurse“, – pasakoja Morta. 
Tik pradėjusi versti pasirinktus tekstus mokinė įvertino, koks 
sunkus vertėjo darbas.

Tekopaskirtinevienąvakarą
„Iš visų vertimo konkursui atsiųstų tekstų atsirinkau 

du. Nepasakyčiau, kad tekstai buvo lengvi. Abu parašyti XIX a. 
moterų rašytojų. Vienas – Edith Nesbit „Doing Nothing“, an-
tras – Johannos Spyri „At Home with Grandfather“. Rašytoja 
J. Spyri – šveicarė, rašė vokiškai. Jos kūrinys jau buvo išverstas 
iš vokiečių į anglų kalbą, o E. Nesbit – anglų rašytoja, todėl 
jos tekstas buvo originalus, bet parašytas savotiška kalba.“ 
Mergaitė neslepia, kad į pagalbą atėjo ir jos anglų kalbos mo-
kytoja I. Kriščiūnienė. Sunkiausia mokinei buvo surasti maisto 
pavadinimų atitikmenis, patikslinti naujus posakius. „Mokytoja 
visada konsultuodavo, jei klausdavau, kaip geriau išreikšti 

anglų kalbos mokomės daug 

mintį, parinkti žodį, nes lietuviškai tą pačią mintį reiškiame visai 
kitaip, – pasakoja mokinė. – Tačiau nepiktnaudžiavau, todėl teko 
praleisti ne vieną vakarą dirbant su žodynais.“

Pati ir iliustravo
„Apysaką „Doing Nothing“ dar ir iliustravau. Tai pasakoji-

mas apie berniuką, kuriam į ausį kartais kalbėdavo garstyčios 
grūdo dydžio tingus, bet labai stiprus elfas... Obuolių nykštukas 
jį privertė visiškai nieko neveikti ir suprasti, kad tai nėra smagu. 
Tą mistinę galingą būtybę – „obuoliažmogiuką“ – pirmiausia, 
skaitydama tekstą, susikūriau savo vaizduotėje, o paskui ir 
nupiešiau“, – dalijasi mintimis Morta.

Vertimų ir iliustracijų konkursus jau penkioliktus metus 
rengia ir mokinių akiratį edukacinėmis programomis plečia Vai-
kų kūrybinės iniciatyvos fondas. Konkursuose gali dalyvauti visi 
mokiniai. Kalbų mokyklos auklėtiniai ne pirmą kartą dalyvauja 
vertimo konkurse. 2014 m. į Varšuvos Koperniko mokslo centrą 
vyko mokinė Goda Beinortaitė.

Kėdainių kalbų mokykla gyvuoja jau 27-erius metus. 
Formalųjį švietimą papildančią kalbų mokymo programą baigė 
1055 Kėdainių rajono mokiniai. Šiuo metu Kalbų mokykloje 
mokosi 445 mokiniai nuo 5 iki 19 metų amžiaus. Kalbų kursus 
vakarais lanko 96 suaugusieji.

Kėdainių kalbų mokykla – pirmoji ir vienintelė savival-
dybės finansuojama papildomo ugdymo mokykla Lietuvoje.

DaliaKASTECKAITĖ
Kėdainių kalbų m-klos direktorės pavaduotoja ugdymui
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Gre sia Pro tų nu te kė ji Mas

An glų kal bos mo kyk los „In tel lec tus“ ini ci juo to ty ri mo 
duo me ni mis, 18–25 m. jau nuo liai an glų kal bos pa pil do mai 
daž niau siai mo ko si pla nuo da mi dirb ti ar ba stu di juo ti už sie ny je. 
Di džio ji da lis no rin čių emig ruo ti mo ki nių, prie šin gai dau gu mos 
įsi ti ki ni mams, yra ki lę iš di džių jų Lie tu vos mies tų, o ne ma žes nių 
gy ven vie čių, kur ir dar bo rin ka, ir pa ja mos ma žes nės, o emig-
ra ci ja šiuo me tu di džiau sia.

Dau giau sia emig ruo ti ža da vi du ri nį ir aukš tą jį ar ne baig tą 
aukš tą jį iš si la vi ni mą tu rin tys ap klaus tie ji, tai – dar vie nas ro dik-
lis, kad emig ra ci ja dau giau sia do mi na mo ki nius ir stu den tus.

eMiG ruo ti no ri kas tre čias

„Mes ne ty rė me, kiek mo ki nių mo ky tų si an glų kal bos 
emig ra ci jai, nes ap klau sė me ne jau nes nius kaip 18 me tų am-
žiaus žmo nes, ta čiau iš va das jau ga li me da ry ti“, – pa aiš ki na „In-
tel lec tus“ va do vas An drius In ge le vi čius. Na cio na li nio eg za mi nų 
cen tro at lik tas ty ri mas pa ro dė, kad emig ruo ti iš Lie tu vos no ri 
net 43,2 proc. aš tun to kų. Ne ką ge res nius duo me nis at sklei džia 
ket vir to kų ap klau sa: net 19 proc. jų, bū da mi vos 9–11 me tų 
am žiaus, jau gal vo ja apie emig ra ci ją. Lie tu vos pa trio tais sa ve 
lai ko tik 66 proc. ap klaus tų aš tun to kų, o Lie tu vos pre zi den tu ir 
Vy riau sy be vi siš kai pa si ti ki ar ba pa si ti ki vos dau giau nei pu sė 
ap klaus tų abi tu rien tų.

Šių me tų ge gu žės pra džio je bu vo pri sta ty tas ir Žmo gaus 
stu di jų cen tro at lik tas ty ri mas, ku rio duo me nys at sklei dė, 
kad dau giau nei 90 proc. Lie tu vos jau ni mo nuo 15 iki 19 me tų  
emig ruo tų į iš si vys čiu sią Va ka rų ša lį, jei ten jiems bū tų pa siū-
ly tas spe cia ly bę ati tin kan tis dar bas. Tai – aki vaiz di de mog ra fi nė 
kri zė.

Lie tu va – „ne Ly Gis“

A. In ge le vi čius pasakoja, kad kur suo se pa šne ki nęs mo-
kyk li nio am žiaus jau nuo lius nu stem ba, kai iš gir sta, jog iš vyk ti 
no ri ma dėl to kių prie žas čių, kaip „čia nė ra per spek ty vų“, „Lie-
tu va – kai mas“, „čia gy ven ti ne ly gis“.

„Įdo miau sia, kad taip kal ban tys ir mąs tan tys mo ki niai dar 
nė ra su si dū rę su tik ra dar bo rin ka, nė ra iš ban dę jo kių ga li my bių 
Lie tu vo je, ta čiau jas iš kart nu ver ti na, – sa ko mo kyk los va do-
vas. – Pa na šu, kad to kį ne igia mą Lie tu vos vaiz dą ir už sie nio 
ša lių ide a li za vi mą pir miau sia for muo ja ži niask lai da, skel bian ti, 
kad čia, Lie tu vo je, vis kas – tik blo gai.“ Anot jo, mo ki niai yra itin 
im lūs ir jaut rūs tam, ką ma to per te le vi zi ją ar skai to in ter ne te. 
Ži no ma, įta kos tu ri ir tė vai bei ap lin ki niai, jų pa tir tis, šei mos 
eko no mi nė pa dė tis, su si klos čiu sios is to ri nės ap lin ky bės bei 
as me ni nės prie žas tys.

jau čia si Lai Mė jęs, 
kad Li ko Lie tu vo je

A. In ge le vi čių liū di na jau ni mo mąs ty mas ir emig ra ci jos 
mąs tai. „Pui kiai mo ku an glų kal bą ir ga lė jau emig ruo ti, nes 
tu rė jau pa siū ly mų, bet jau čiuo si lai mė jęs, kad li kau Lie tu vo je. 
Bai gęs an glų kal bos stu di jas Vil niaus uni ver si te te sie kiau už si-
brėž tų tiks lų, orien ta vau si ne vien į pi ni gus, o į sa vo at lie ka mo 
dar bo ko ky bę, klien tų pa si ten ki ni mą ma no pa slau go mis – tai 
tik rai at si pir ko ir ne li ko ne įver tin ta“, – sa ko An drius.

„Da ry da mas tai, kas pa tin ka, ir tu rė da mas už tek ti nai 
ži nių, sa vo tiks lą pa siek si bet ku rio je ša ly je. Svar bu iš anks to 
tu rė ti pla ną, ta čiau su pla nuo ti, ar tik rai pa si seks, – ne įma no-
ma. Rei kia ban dy ti. Ir pir miau sia ban dy ti – tė vy nė je“, – pa ta ria 
A. In ge le vi čius.

Duomenys proc.

Amžius: Gyvenamoji vieta:

18–25 m. 26–35 m. 36–45 m. 46–55 m. 56 m. ir daugiau
Didieji 

miestai
Kitas miestas, 
rajono centras

Kaimo
vietovė

Planai dirbti užsienyje 33,8 27,1 16,2 16,2 1,4 22,3 14,0 11,4

Planai studijuoti užsienyje 35,7 6,9 2,3 0,0 0,0 8,4 5,7 6,9

Noras pasirengti tarptautiniams anglų 
kalbos egzaminams (pvz., IELTS, TOEFL)

5,2 4,4 2,3 1,5 1,1

Noras geriau susikalbėti su angliškai 
kalbančia žmona, vyru ar kitu artimuoju

8,4 3,0 4,0 4,5 4,2

Kasjusskatinamokytisanglųkalbos?

an glų kal bos pa mo kų tiks las – emig ruo ti
Atkelta iš 7 p� 

Pa reng ta pa gal an glų kal bos mo kyk los „In tel lec tus“ pra ne ši mą spau dai

Daugiauinformacijos:
AndriusIngelevičius,anglųkalbosmokyklos„Intellectus“vadovas,andrius@intellectus.lt,www.intellectus.lt.
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„Iš ban dy ti mo ky to jo pro-
fe si ją juos ska ti na no ras dirb ti 
pra smin gą dar bą, sa vi raiš kos 
pa ieš kos. Vie nas svar biau sių mo-
ty va to rių – ga li my bė for muo ti ki to kį 
po žiū rį į mo kyk lą ir mo ky mą si, sa vo 
dė me siu ir ži nio mis da ry ti tei gia mą įta ką 
kiek vie no vai ko, o kar tu ir vi sos ša lies at ei-
čiai“, – pa ste bi pro jek to va do vė Skais tė Laz daus kai tė.

Gied rė Sliv ko, pro fe sio na li pro gra muo to ja, val džiu si su dė-
tin gus pro jek tus ir kon sul ta vu si di džiau sias Lie tu vos ben dro ves, 
tei gia, kad mo ky ti no rė jo jau la bai se niai, o tvir tai nu spren du si 
grįž ti į mo kyk lą, pa si rin ko pro gra mą „Ren kuo si mo ky ti!“. Nuo 
šių me tų rug sė jo 1 d. ji – in for ma ci nių tech no lo gi jų (IT) mo-
ky to ja Vil niaus šv. Kris to fo ro pro gim na zi jo je. „No rė čiau, kad 
mo ky to jai ne ap si ri bo tų vien sa vo da ly ku, plės tų pa sau lė žiū-
rą“, – pir muo sius mė ne sius mo kyk lo je api bū di na „Ren kuo si 
mo ky ti!“ mo ky to ja.

Ki ta tra di ciš kai gau si pro gra mos da ly vių gru pė – ne se niai 
stu di jas bai gę uni ver si te tų ab sol ven tai. „Jie pro gra mą ma to kaip 
iš šū kį, ga li my bę ne tik kal bė ti apie po ky čius mo kyk lo je, bet ir 
prak tiš kai jų im tis bei da ry ti čia ir da bar. Vien šiais me tais net 5 
sos ti nė je stu di jas bai gę pro gra mos da ly viai iš vy ko mo ky to jau ti 
į Šiau lius, Ši la lę, Ra sei nius, ša lia jų esan čią Vi duk lę“, – da ly vių 
mo ty vus var di ja pro jek to va do vė.

Ne to kia džiu gi nan ti ten den ci ja – į pro gra mą vis sun kiau 
pri trauk ti gam tos ir tiks lių jų moks lų stu di jų at sto vų. „Kvie čia-
me pri si jung ti vi sų stu di jų kryp čių ab sol ven tus, vis gi mo kyk lų 

iš ban dy ti mo ky to jo pro fe si ją 
ryž ta si vis dau giau jau nų  
pro fe sio na lų

po rei kiai aiš kiai ro do, kad šiuo 
me tu joms ypač trūks ta ma-
te ma ti kos, fi zi kos, che mi jos, 
bio lo gi jos, IT mo ky to jų. Daug 
kal ba me apie iš ma ni ą ją Lie-

tu vą, Lie tu vą kaip star tuo lių ir 
gam tos moks lų cen trą, ta čiau ug-

dy ti bū si mus ino va to rius ir su do min ti 
vai kus šia sri ti mi tu ri me dar mo kyk lo je, 

o tai ga li pa da ry ti įkve pian tis mo ky to jas“, – pri-
me na S. Laz daus kai tė.

At ran ko je į pro jek tą „Ren kuo si mo ky ti – mo kyk lų kai tai!“ 
da ly vau ja ir mo kyk los, ku rioms su kur ta iš sa mi mo ky mų ir 
kai tos pro gra ma. „Tiek mū sų, tiek už sie nio eks per tai su ta ria – 
po ky čiai Lie tu vos švie ti mo sis te mo je tu ri vyk ti spar čiau“, – tei gia 
Ele na Alek na vi čie nė, Vil niaus pre ky bos pa ra mos fon do „Da bar“ 
di rek to rė. Fon das „Da bar“, kaip pa grin di nis pro jek to part ne ris, 
per tre jus su pu se me tų nu ma to skir ti dau giau kaip 700 tūkst. 
eu rų fi nan sa vi mą.

Šiuo me tu pro jek tas „Ren kuo si mo ky ti – mo kyk lų kai tai!“ 
įgy ven di na mas 14 mo kyk lų vi so je Lie tu vo je, jo se dir ba 14 „Ren-
kuo si mo ky ti!“ mo ky to jų, at rink tų iš dau giau kaip 250 kan di da tų. 
Pri si jung ti prie nau jo pro jek to eta po mo kyk los ir „Ren kuo si 
mo ky ti!“ mo ky to jai ga li už pil dę at ran kos an ke tas in ter ne to 
pus la py je www.renkuosimokyti.lt iki va sa rio 5 d. („Ren kuo si 
mo ky ti!“ mo ky to jai) ir va sa rio 26 d. (mo kyk los).

Daugiauinformacijos: Kor ne li ja Ku ni go ny tė, 
ko mu ni ka ci jos ko or di na to rė, el. p. kor ne li ja@ren kuo si mo ky ti.lt.

Pro jek tas „Ren kuo si mo ky ti – mo kyk lų  
kai tai!“ skel bia nau ją mo kyk lų ir „Ren kuo si 
mo ky ti!“ mo ky to jų at ran ką. Pro jek to or ga ni-
za to riai sie kia su bur ti 26 jau nų, mo ty vuo tų 
ly de rių kar tą, ku rie dve jus me tus dirb da mi 
mo ky to jais ini ci juo tų tei gia mus po ky čius 
kla sė je, mo kyk lo je ir ben druo me nė je. 
Pri si jung ti kvie čia mi aukš tą jį uni ver si te ti nį 
iš si la vi ni mą tu rin tys žmo nės iki 35 me tų, 
pe da go go kva li fi ka ci ja ne bū ti na. Ryš kė jan ti 
pas ta rų jų me tų ten den ci ja – da ry ti kar je ros  
po sū kį ir bent dve jiems me tams tap ti 
mo ky to ju ren ka si vis dau giau 
jau nų pro fe sio na lų.
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įva das

Mąs ty da mi apie Re for ma ci ją daž nai 
sie ja me ją tik su re li gi nio at si nau ji ni mo 
ju dė ji mu ir pa mirš ta me, kad Re for ma-
ci ja mo kyk lo mis rū pi no si ne ma žiau 
nei baž ny čia ar šei ma. Vis gi su vok da mi 
iš si la vi ni mo svar bą krei piant baž ny čią ir 
vi suo me nę link krikš čio niš ko jo ti kė ji mo 
iš ta kų Re for ma ci jos šu lai daug dė me sio 
sky rė jau no sios kar tos švietimui.

Vie nas pir mų jų M. Liu te rio, kaip 
re for ma to riaus, dar bų bu vo pa siū ly mas 
pa vers ti vie nuo ly nus mo kyk lo mis, o vie-
nas pas ku ti nių jų – mo kyk los Eis le be ne 
(kur jis ir mi rė 1546 m.) įkū ri mas. Ne tik 
M. Liu te ris, bet ir Fi li pas Me lan chto nas, Ur li chas Cvin glis, Mar ty-
nas Bu ce ris, Hen ri kas Bu lin ge ris, Jo nas Kal vi nas sa vo raš tuo se 
ak ty viai ska ti no re for muo to švie ti mo plėt rą. Tai gi ne per dė si me 
sa ky da mi, kad bai gian tis XVI a. Re for ma ci ja nu lė mė reikš min-
gus vi sos švie ti mo sis te mos po ky čius.

Re for muo to švie ti mo plėt ra ne pra si dė jo ir ne si bai gė su 
pir mą ja re for ma to rių kar ta. Dar ge ro kai prieš tai, kai M. Liu te ris 
ir jo am ži nin kai ra šė apie bū ti ny bę re for muo ti švie ti mą, krikš-
čio nys hu ma nis tai jau bu vo pa skel bę trak ta tų, pri si dė ju sių prie 
švie ti mo to bu li ni mo. Tie są sa kant, vie nas iš Re ne san so, pa sie-
ku sio net Šiau rės Eu ro pą, po žy mių ir bu vo moks lo at gi mi mas. 
Re for ma to riai ne tik skai tė hu ma nis tų raš tus, bet ir bū da mi 
uni ver si te tų ab sol ven tais pa tys ste bė jo ten vyks tan čius de ba tus 
apie skir tin gus švie ti mo prin ci pus ir me to dus. Tai ver tė juos ge-
rai ap mąs ty ti švie ti mo vaid me nį ti kin čio jo gy ve ni me. Ne pai sant 
be si tę sian čių gin čų apie stip ri ą sias ir sil pną sias Re for ma ci jos 
in dė lio į krikš čio niš ką jį švie ti mą pu ses, aki vaiz du, kad XVI a. 
ta po pa vyz džiu, ko ge ro, la biau siai su de rin tų pa stan gų, de da mų 
re for muo jant švie ti mo sis te mą pa gal Šven tą jį Raš tą.

Nors jau pir mo sios kar tos re for ma to riai sva riai pri si dė jo 
prie krikš čio niš ko švie ti mo plėt ros, per vi są XVI a. švie ti mas ir 
to liau bu vo to bu li na mas ir kei čia mas, ypač mo kyk lų sta ty bos, 
mo ky mo pla nų su da ry mo, va do vė lių lei di mo ir fi lo so fi jos kryp-
čių nag ri nė ji mo sri ty se. Anks ty vo sios Re for ma ci jos tė vams 
pel ny tai ten ka svar bi vie ta švie ti mo is to ri jo je, nes jie pir mie ji 
su for mu la vo re for ma to riš ko švie ti mo prin ci pus, tiks lus ir me-
to dus. Tai gi jie su kū rė tvir tą pa ma tą, ant ku rio sa vo da lį ga lė jo 
sta ty ti vė les nių kar tų pe da go gai.

XVI a. pra džio je ta po aiš ku, kad bū ti na sku bi švie ti mo 
re for ma. Tuo me tu mo kyk lų sis te mos ap skri tai ne bu vo, o iš si la-
vi ni mas bu vo pri ei na mas tik tur tin gų pir klių ir mies tų pa rei gū nų 
vai kams. Jau ni mo mo ky mą vie nuo ly nuo se ir ki to se švie ti mo 
įstai go se dau giau sia kon tro lia vo Ro mos ka ta li kų baž ny čia. Ta-

Mar ty no Liu te rio min tys apie 
švie ti mą

čiau šios įstai gos ne tik tu rė jo blo gą var dą, 
bet ir vis la biau ta po ne pri im ti nos, nes 
pa pras ti žmo nės pik ti no si dva si nin ki jos iš-
tvir ki mu ir ko rup ci ja. Dau ge lis tė vų tie siog 
nu sto jo leis ti sa vo vai kus į mo kyk las. Tai gi 
vie nas pir mų jų re for ma to rių už da vi nių bu-
vo įti kin ti tė vus, kad dva si nė vai kų ge ro vė 
svar bes nė už pa to gų gy ve ni mą.

M. Liu te ris bu vo pir mo se ei lė se 
drau ge su tais, ku rie su pra to bū ti ny bę 
keis ti švie ti mą, ir su jam įpras tu uo lu mu 
sten gė si to bu lin ti švie ti mo sis te mą ir 
Vi ten ber ge, ir vi so je Vo kie ti jo je. Ne pai-
sant to, kad pa ra šė vos ke lis tie sio giai 
su švie ti mu su si ju sius vei ka lus, ki tuo se 
jo dar buo se daž nai pa ste bi me sie kį su-

de rin ti švie ti mą su Re for ma ci jos dok tri na, o ypač su „kry žiaus 
te olo gi ja“. Net ir tie ke li trak ta tai, ku riuos M. Liu te ris iš im ti nai 
sky rė švie ti mui, tu rė jo to kią di de lę įta ką, kad juos ga li ma lai ky ti 
pro tes tan tiš kos XVI a. mo kyk los su kū ri mo pa grin du. Šie dar bai 
da rė po vei kį ne tik Vo kie ti jos moks li nin kams ir pa moks li nin-
kams, jie pa ra gi no ir ki tus te olo gus nau jai pa žvelg ti į švie ti mo 
vaid me nį vi suo me nė je.

Šia me straips ny je trum pai ap ta ria mi du M. Liu te rio dar bai 
švie ti mo te ma: nag ri nė ja mi jų pa ra šy mo mo ty vai, pa grin di niai 
ar gu men tai, at sklei džian tys švie ti mo nau dą mo kyk loms, ir pa-
tei kia mos M. Liu te rio min tys apie es mi nius švie ti mo prin ci pus 
ir už da vi nius.

Mo kyk Lų stei Gi Mas ir iŠ Lai ky Mas 
(1524 M.)

Pir ma sis iš mi nė tų M. Liu te rio dar bų – 1524 m. vi sų Vo-
kie ti jos mies tų sa vi val dy bių ta ry bų na riams pa ra šy tas laiš kas, 
ra gi nan tis steig ti ir rem ti krikš čio niš kas (pro tes tan tiš kas) mo-
kyk las. Laiš kas bu vo pa ra šy tas kaip at sa kas į nuos mu kį Ro mos 
ka ta li kų baž ny čios val do mo se mo kyk lo se ir į Vi ten ber ge bei 
ki to se vie to se ky lan čias prieš iš si la vi ni mą nu kreip tas nuo tai-
kas. Vie nas iš šia me laiš ke iš dės ty tų ar gu men tų bu vo dok tri na 
apie že miš ko sios vy riau sy bės pa rei gą už tik rin ti vi suo me nės 
tvar ką ir ge ro vę – dėl to laiš kas bu vo ad re suo tas ne tė vams, o 
mies tų sa vi val dos at sto vams. Mies tų sa vi val dy bių na riai tu rė jo 
kur kas dau giau po li ti nių ir fi nan si nių iš tek lių nei tė vai, kad ga-
lė tų sta ty ti mo kyk las, tai gi bū tent juos bu vo svar bu įti kin ti, kad 
pri si im tų mo ra li nę at sa ko my bę stip rin ti Die vo ka ra lys tę. Tad 
M. Liu te ris pri mi nė mies tų ta ry bų na riams, kad, pa nau do da mi 
Die vo su teik tą val džią, jie pri va lo pri si dė ti prie die vo tos vi suo-
me nės kū ri mo, sten gė si įti kin ti, kad tin ka mas švie ti mas bū tų 
nau din gas ir vals ty bei, ir baž ny čiai.

Dr.RiemerisFaberis

Reformacijos500metųsukakčiai

M.Liuteris(autoriusLukasKranachas)
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Rei kė tų pa žy mė ti, kad šia me at vi ra me laiš ke M. Liu te ris 
krei pia si ne tik į mies to val džios at sto vus, bet ir į pi lie čius, ku-
riuos va di na „my li mais vo kie čiais“. Tuo me tu, kai mies tų sa vi-
val dy bėms ten ka at sa ko my bė ug dy ti to kią vi suo me nę, ku rio je 
švie ti mas ga lė tų kles tė ti, at ski ri pi lie čiai, o ypač tė vai, ra gi na mi 
dva siš kai auk lė ti sa vo vai kus. Tė vų at sa ko my bę M. Liu te ris grin-
džia iš im ti nai Bib li ja. <...> M. Liu te ris taip pat pri me na tė vams, 
jog tam, kad tin ka mai bū tų ug do mas vai kų ti kė ji mas, Mo zė 
vai kams pa ta ria: „Klausk sa vo tė vo, jis tau pa sa kys, sa vo se-
ne lių – jie tau pa pa sa kos“ (Įst 32, 7), nes tė vai tu ri mo ky ti sa vo 
vai kus pa žin ti tie są.

Ne pai sant to, M. Liu te ris vi sų pir ma krei pia si į sa vi-
val dy bių ta ry bų na rius, su pras da mas, kad yra pi lie čių, ku rie 
ig no ruo ja sa vo kaip tė vų pa rei gas. Kai ku rie jų ga li ne su pras ti 
Die vo duo tos at sa ko my bės, o ki ti – tie siog jos ne vyk dy ti, nes 
„pa tys nie ko ki to ne iš mo ko, kaip tik rū pin tis sa vo pil vais“ (355). 
Tre čio ji tė vų gru pė – tie, ku rie ne pa jė gia ar ne tu ri pa kan ka mai 
iš tek lių, kad pa si rū pin tų sa vo vai kų mo ky mu. „Tai gi bū ti ny bė 
ver čia mus vai kų mo ky mui pa si telk ti sa vi val dy bių mo kyk lų 
mo ky to jus“ (355). Nors šiais lai kais tai at ro do sa vai me su pran ta-
ma, M. Liu te rio ra gi ni mas steig ti 
ben dro jo ug dy mo mo kyk las tuo 
me tu bu vo vi siš kai nau jas da-
ly kas. Kel da mas prie lai dą, kad 
vals ty bė bus val do ma krikš čio nių 
evan ge li kų (pro tes tan tų), M. Liu-
te ris vy riau sy bei ski ria už da vi nį 
rū pin tis re for muo tu švie ti mu. 
Ne nu ma ty da mas vė liau įsi-
žiebsiančio kon flik to tarp baž-
ny čios ir vals ty bės, M. Liu te ris 
siū lo to kią švie ti mo sis te mą, ku ri 
bū tų nau din ga vi siems vi suo me-
nės na riams – ir ber niu kams, ir 
mer gai tėms, ir tur tin gie siems, 
ir varg šams. Ben dro jo ug dy mo 
mo kyk los pa gal šią siū lo mą sis-
te mą tu rė jo pri klau sy ti ben drai 
švie ti mo sis te mai vi so je ša lies 
te ri to ri jo je ir dar niai veik ti su 
baž ny čia. At si žvelg da mas į tai 
M. Liu te ris ma nė, kad švie ti mas 
ga li pa si tar nau ti re li gi jos ir vi suo-
me nės re for moms.

Įspė jęs tė vus ir mies to 
val džią apie jų at sa ko my bę mo-
ky ti jau ni mą, M. Liu te ris to liau 
ap ra šo mo ky mo mo kyk lo se 
pri va lu mus vals ty bei ir baž ny-
čiai. Mies tų pa rei gū nai ra gi na mi 
rem ti švie ti mą, nes „ge riau sią 
ir di džiau sią kles tė ji mą, sau-
gu mą ir mies to stip ry bę vi sų 
pir ma le mia ne ga lin gos sie nos 
ir pra ban gūs pa sta tai“, svar bu, 
kad ja me „bū tų daug ga bių, iš si-
moks li nu sių, iš min tin gų, kil nių 

ir ge rai iš si la vi nu sių pi lie čių“ (356). Pa gar bos ver ta že miš ko ji 
val džia tu rė tų ver tin ti švie ti mą kaip svar bią at sa kin gų pi lie čių 
ug dy mo prie mo nę. Trum pai ta riant, mies to ta ry bos na riai tu ri 
bū ti tei sė tai su in te re suo ti mo ky ti jau nus žmo nes, ku rie at ei ty je 
pa tys ga lė tų tap ti mies to va do vais.

Ne tik vals ty bės val džia tu rės nau dos iš re for muo to švie-
ti mo, bet ir (net gi ypač) baž ny čia. Šio je sri ty je M. Liu te ris taip pat 
ra gi no stu di juo ti se no vės tau tų gy ve ni mą ir se no vi nius laiš kus, 
nes bu vo įsi ti ki nęs, kad an ti kos pa ži ni mas leis ti kin tie siems 
ge riau pa žin ti is to ri nį, so cia li nį ir ling vis ti nį Bib li jos kon teks tą. 
Ne pai sant to, kad tuo me tu iš leis tas Bib li jos ver ti mas į vo kie-
čių kal bą pa da rė ją su pran ta mą vi siems žmo nėms, Šven ta sis 
Raš tas ori gi na lo kal ba taip pat tu ri bū ti stro piai stu di juo ja mas. 
„Ma no my li mie ji vo kie čiai, – nuo šir džiai ir aist rin gai ra šė M. Liu-
te ris, – at mer ki me akis ir dė ko ki me Die vui už šį ne įkai no ja mą 
lo bį [Bib li ją heb ra jų ir grai kų kal bo mis], ku rį tu ri me tin ka mai 
sau go ti, kad vel nias vėl ne iš lie tų sa vo pyk čio ir iš mū sų jo ne-
at im tų“ (358). Evan ge li ja tu ri bū ti skel bia ma, dok tri nų mo ko ma, 
o ti kė ji mas sau go mas tik per Die vo žo dį. M. Liu te ris tei gia, kad 
Die vas, ku ris trokš ta, kad „Jo Bib li ja bū tų at vi ra vi siems“, no ri, 

jog vi si žmo nės pa žin tų Šven tą jį Raš tą. 
Tai gi M. Liu te ris siū lė ir to liau pla čiai 
dės ty ti kla si ki nės fi lo lo gi jos kur są 
re for muo to se mo kyk lo se, nes bu vo 
įsi ti ki nęs, kad hu ma ni ta ri nių moks lų 
(is to ri jos, kal bų ir pan.) ži nios ge riau 
at skleis Šven to jo Raš to kon teks tą. Įgi-
ję to kį iš si la vi ni mą ne tik dva si nin kai, 
te olo gai, mo ky to jai ir fi lo lo gai ge riau 
at lik tų sa vo tar nys tę baž ny čio je, bet ir 
vi si ti kin tie ji, kaip Kris taus kū no na riai, 
ge riau pa žin tų Vieš pa tį ir Jo dar bus 
šia me pa sau ly je.

M.Liuteriobiblija

VienaspaskutiniųjųM.Liuteriogyvenimodarbų–mokyklosįkūrimas





19

aPie ne nu trūks ta Mą vai kų 
Mo ky Mą Mo kyk Lo je (1530 M.)

Dar vie nas M. Liu te rio trak ta tas švie ti mo te ma, va di na-
mas Pa moks lu apie ne nu trūks ta mą vai kų mo ky mą mo kyk lo je 
(1530 m.), taip pat bu vo pa skelb tas at vi ro laiš ko for ma. Su ži-
no jęs liū di nan čią in for ma ci ją apie tai, kad pa dė tis baž ny čio se, 
šei mo se ir mo kyk lo se ne ge rė ja, M. Liu te ris su pra to, jog jo 
ra gi ni mas pra dė ti švie ti mo sri ties re for mas prak tiš kai li ko ne-
iš girs tas. Aki vaiz du, kad pa keis ti mąs ty mą ir el ge sį ne bus taip 
pa pras ta, kaip pra džio je to ti kė jo si M. Liu te ris. Dau ge lis tė vų vis 
dar ra gi no sa vo vai kus tap ti dar bi nin kais, kad su au gę tuoj pat 
pra dė tų gau ti ma te ria li nį at ly gį, ir pa tys ne si sten gė in ves tuo ti 
į jų dva si nį ug dy mą bei do ro vi nes re for mas. M. Liu te ris ra gi no 
to kius tė vus pir miau sia „ieš ko ti Die vo ka ra lys tės ir Jo tei su mo, 
o vi sa ki ta jiems bus pri dė ta“ (Mt 6, 31-33 ). <...> Svar biau si šio 
pa moks lo ad re sa tai bu vo vi so je ša ly je tar nau jan tys Re for ma-
ci jos pa moks li nin kai. M. Liu te ris pir miau sia krei pia si į juos ne 
to dėl, kad pai nio ja baž ny čios ir mo kyk los įga lio ji mus, o to dėl, 
kad no ri įti kin ti dva si nin kus, jog iš si la vi ni mas yra ypač svar bus 
dva si niam krikš čio nio au gi mui. <...>

M. Liu te rio nuo mo ne, švie ti mas itin pa de da plis ti Evan-
ge li jai, vi si tė vai tu ri rū pin tis tuo, kad jų vai kai, vi sų pir ma, gy-
ven tų skelb da mi Die vo žo dį ir ki tiems žmo nėms, ir sa vo pa čių 
gy ve ni mais. Bū tent dėl šios prie žas ties jis ra gi na vi sus at kreip ti 
dė me sį į pa moks la vi mo ir Die vo žo džio stu di jų svar bą bei į bū-
ti ny bę vi so to mo ky ti.

Kal bė da mas apie švie ti mo svar bą vals ty bei, M. Liu te ris 
kri ti kuo ja vis stip rė jan tį sa vo bro lių vo kie čių ma te ria liz mą. 
Siek da mi pa to gaus gy ve ni mo, tur tų ir ma te ria li nės ge ro vės, 
tė vai sa vo vai kams lin ki ne dva si nio, o ma te ria li nio kles tė ji mo. 
Vi sa me sa vo laiš ke M. Liu te ris prie kaiš tau ja, kad mo ko ma si 
sie kiant pel no, jis pa ste bi, jog dau ge lis tė vų vi są dė me sį ski ria 
šiam, o ne at ei nan čiam pa sau liui. Net jei gu šis pa sau lis rū pi-
na si tuo, kas lai ki na, M. Liu te rio ma ny mu, dva si nė ge ro vė yra 
aukš tes nis tiks las nei tur tų kau pi mas, nes tai „Die vo įsa ky mas 
ir pui ki Jo do va na, ku rią jis įkū rė, įtvir ti no ir iš sau go jo“ (2, 237). 
Tik ro ji pa sau lio sfe ros pa skir tis – „žmo nes iš lau ki nių gy vū nų 
pa vers ti žmo nė mis“ (2, 237), tai yra su kur ti tvar kin gą, są ži nin-
gą ir tai kią vi suo me nę, ku rio je ga lė tų bū ti ku ria mi dva si niai 
tur tai. Lai ki no ji že miš ko ji val džia pri va lo rū pin tis tei sin gu mo, 
so cia li nės ge ro vės ir pi lie čių gy vy bės ap sau gos už tik ri ni mu, ši 
val džia tu ri bū ti ran ko se žmo nių, ku rie yra tin ka mai iš si la vi nę, 
kad ga lė tų vyk dy ti šiuos už da vi nius. Tai gi lai ki no jo gy ve ni mo 
sri tis pri si de da prie Die vo ka ra lys tės že mė je plėt ros ta da, kai 
ji „pa jung ta Jo žo džiui“ ir sten gia ma si gy ven ti pa gal Jo va lią. 
Tad dėl šios prie žas ties „lai ki no sios val džios pa rei ga taip pat 
sly pi ta me, kad ji pri vers tų sa vo pa val di nius leis ti vai kus į mo-
kyk lą, kad vi sa da bū tų pa kan ka mai pa moks li nin kų, tei si nin kų, 
ga ny to jų, ra šy to jų, gy dy to jų, mo kyk lų va do vų ir pan.“ (2, 256). 
Ga liau siai ir šia me lai ki na me pa sau ly je „kiek vie nas dar bas sa-
vi tai gar bin gas Die vo aky se, jam ke lia mi ati tin ka mi rei ka la vi mai 
ir pa rei gos“ (2, 246).

Anot M. Liu te rio, Šven to jo Raš to pa ži ni mas su da ro švie ti-
mo pa grin dą ir yra jo tiks las. Hu ma nis ti niai me to dai ga li pa dė ti 
pa siek ti šį tiks lą, ta čiau pa tys ne ga li bū ti lai ko mi tiks lu. Ki taip 
nei Eraz mas Ro ter da mie tis, M. Liu te ris ne ma nė, kad švie ti mas 

pats sa vai me pri si de da prie ti kin čio jo iš ga ny mo ir die vo tu mo. 
Jis tei gė, jog žmo gaus va lia yra taip smar kiai su ge du si, kad be 
Die vo iš tei si ni mo nie kas ne ga li tap ti die vo tu žmo gu mi, ne kal-
bant jau apie sie los iš ga ny mą. Vi si ti kin tie ji yra ly giai nu si dė ję 
Die vo aky se, to dėl vi si ly giai iš gelbs ti mi Die vo ma lo ne per ti-
kė ji mą į Jė zaus Kris taus mir tį, neat si žvel giant į jų iš si la vi ni mą. 
Tai gi iš si la vi ni mas be Evan ge li jos ne tu ri pra smės, o ver tin gas 
tik ta da, jei į jį žvel gia ma per Evan ge li jos skel bi mo priz mę. Va-
do vau jan tis Šven tuo ju Raš tu ga li ma teig ti, kad vi si jau nuo liai 
pri va lo siek ti iš si la vi ni mo kaip prie mo nės, pa dė sian čios tap ti 
at sa kin gais vy rais ir mo te ri mis, ku rie de ra mai tvar ky sis baž-
ny čio se, vals ty bė se, de ra mai elg sis su ki tais žmo nė mis ir sa vo  
šei mo se.

iŠ va dos

Vie na me straips ny je ne įma no ma iš sa miai įver tin ti svar-
bos tų M. Liu te rio pa siū ly mų, ku rie bu vo iš dės ty ti mi nė tuo se jo 
trak ta tuo se. <...> Ra šy da mas šiuos at vi rus laiš kus M. Liu te ris 
sie kė ska tin ti re for ma to riš ką po žiū rį į švie ti mą ir drau ge sten-
gė si at sa ky ti į opo nen tų reiš kia mą kri ti ką. Pa vyz džiui, vie ni iš 
jų bu vo val die čiai, ku rie ma nė, kad no rint tin ka mai su pras ti 
Šven to jo Raš to pras mę kla si ki nės kal bos ne bū ti nos. At sa-
ky da mas jiems M. Liu te ris pa brė žė se no vės grai kų, heb ra jų, 
lo ty nų kal bų mo kė ji mo ver tin gu mą. Kal bė da mas apie se no vės 
is to ri jos, kul tū ros, li te ra tū ros ty ri mus M. Liu te ris sie kė nu til dy ti 
tuos, ku rie klai din gai no rė jo vi sų šių moks lų at si sa ky ti vien to dėl, 
kad jie tie sio giai ne bu vo su si ję su Šven to jo Raš to stu di jo mis. 
Dar bu vo ir „spi ri tis tu a lis tai“, ku rie ti kė jo, kad tie sio giai gau na 
ap reiš ki mus iš Die vo, to dėl ma žai dė me sio sky rė že miš ka jam 
gy ve ni mui. Jiems M. Liu te ris kal bė jo apie švie ti mo ver tę, at ve-
riant Die vo žo dį šiam pa sau liui. Įta ką to liau da rė ir scho las ti ka, 
ku ri iš si la vi ni mą ver tė ne ak tu a liu ir ne prak tiš ku. Reikš da mas 
sa vo po žiū rį į švie ti mą, M. Liu te ris no rė jo pa ro dy ti, kad re for-
muo tas švie ti mas svar bus ir esa mam, ir at ei nan čiam pa sau liui. 
Ir pa ga liau tas ju dė ji mas, prieš ku rį M. Liu te ris pa si sa kė sa vo 
pa moks le, bu vo be ga li nis ma te ria liz mas, mo ky mą si su vo kęs tik 
kaip prie mo nę įgy ti kuo dau giau že miš kų jų gė ry bių, ne krei piant 
dė me sio į am ži ną sias ver ty bes. Api ben dri nant ga li ma teig ti, kad 
net jei M. Liu te rio idė jų iki ga lo ne įver ti no XVI a. pe da go gai, jos 
pa dė jo pa ma tą to les nei švie ti mo re for mai.

Straips ny je ci tuo ti M. Liu te rio dar bai:
1. A. Stein ha eu ser, m.Liuteriodarbųvertimasįanglųkalbą 

(Phi la delp hia: 1962, t. 45, p. 347–378).
2. C. M. Ja cobs, m.Liuteriodarbųvertimasįanglųkalbą 

(Phi la delp hia: 1967, t. 46, p. 209–258).

Dr. Rie me ris Fa be ris yra kla si ki nės fi lo lo gi jos dės ty to jas 
Vo ter lu uni ver si te te (On ta ri ju je, Ka na do je).

Ori gi na lus straips nis skelb tas Ka na dos žur na le „Cla rion“ 
(1998, t. 47, Nr. 16).

Lietuviųkalbastraipsnisskelbtasinternetopuslapyje
www.evangelija.lt.

VertėirparengėDaliaJANUŠAITIENĖ 
pagalwww.spindleworks.com/library/rfaber/luther_edu.htm.
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