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Metųmokytojai

Ro ma Ruoč kie nė, Prie nų „Ži bu rio“
gim na zi jos mu zi kos mo ky to ja 
eks per tė
„Ry te pa gal vo jau: kas la biau jau di

no – kai sto vė jau prieš dau gia tūks tan ti nę 
mo ki nių mi nią per Dai nų šven tę ar čia 
at si im da ma ap do va no ji mą? Ir vis dėl
to čia vir pu la biau. Prieš vai kus sto vė ti 
leng viau... Pa pras tai mo ky to jai sa ko 
nuo vai kys tės sva jo ję bū ti mo ky to jais... 
Ne me luo siu – to kios sva jo nės nie ka da 
ne tu rė jau. No rė jau tap ti la kū ne... Kaž kas 
iš aukš čiau pa re gu lia vo ma no gy ve ni mą 
ir sva jo nę iš pil dė su kau pu. Na, ar ma no 
skry dis ne pui kus? Da bar ži nau, rei kės iš
lai ky ti šį aukš tą skry dį, iš sau go ti su teik tus 
spar nus...“ – į sa vo gy ve ni mą žvel gė Me tų 
mo ky to ja R. Ruoč kie nė.

Pa šau ki mas – 
do va no ti sa ve...

Kaip ir kas met, šie met vėl šir dis šil dė ne blės tan čios, to kios kuk lios 
Me tų mo ky to jų šyp se nos... Pa gar bos, ato kvė pio mi nu tė lę jie ne pa
jė gė nu slėp ti sa vo jau du lio ir vis kar to jo, kad vi sa tai taip ne ti kė ta, 
lyg ne jiems, lyg ne su jais...

Me tų mo ky to jų ap do va no ji mų ce re mo ni ją LR Vy riau sy bės rū muo
se pra dė ję Me tų mo ky to jos Ro mos Ruoč kie nės auk lė ti niai – vai ki nų 
an sam blis ir so lis tė Auš ra Lu ko šiū tė – dai nos žo džiais pa tai kė tie siai į 
de šim tu ką: „Taip ge ra ei ti – ap lin kui tiek švie sių, links mų vei dų“. Ir iš ties 
ge ra – lai me švy tin čių vei dų ir nuo šir džių min čių čia ne trū ko...

Ra sa Ru ge lie nė, Kė dai nių „Ry to“
pa grin di nės mo kyk los pra di nių 
kla sių mo ky to ja eks per tė
„Mo ky to jas tik ati da ro du ris, o mo ki niai 

pro jas tu ri įei ti pa tys. Ir jei gu mo ky to jas 
kū ry biš kas, ino va ty vus, be si šyp san tis ir 
my lin tis vai kus, o, svar biau sia, dir ban tis 
iš pa šau ki mo – tai pro to kio mo ky to jo at
ver tas du ris įeis dau gy bė vai kų“, – kal bė jo 
R. Ru ge lie nė.

Al do na Šven tic kie nė, Vil niaus 
„Že my nos“ gim na zi jos lie tu vių kal bos
mo ky to ja eks per tė, Hu ma ni ta ri nio ir
so cia li nio ug dy mo sky riaus ve dė ja
Ji – kū ry biš ka mo ky to ja ir pro fe sio na li 

va dy bi nin kė. A. Šven tic kie nė apie sa ve sa
kė: „Di džiuo juo si, kad esu mo ky to ja, nes 

mo ky to jo dar bas – kas die nis iš šū kis. Juk 
ne leng va kal bė tis su jau nu žmo gu mi to kia 
kal ba, kad jis bent trum pam at si trauk tų 
nuo sa vo įdo my bių pa sau lio ir pa im tų į 
ran kas Ma riaus Ka ti liš kio ro ma ną. Tu ri 
la bai ap gal vo tai ar tin ti prie šiuo lai ki nio 
mo ki nio ir Jus ti ną Mar cin ke vi čių, kad 
jis vi sa šir di mi pa jus tų po eto tei kia mas 
ver ty bes. Kad su vok tų, kam jam, XXI a.  
jau nuo liui, rei kia gy ve ni mo tie sų, at skleis
tų li te ra tū ro je. Iš šū kis man – ir šis Me tų 
mo ky to jos pre mi jos įtei ki mas. Jau šian
dien gal vo jau, o kas to liau?..“

Al do na Vie liū tė, Lie tu vos kur čių jų ir
ne pri gir din čių jų ug dy mo cen tro 
pra di nių kla sių mo ky to ja, 
sur do pe da go gė 
Tai mo ky to ja iš pa šau ki mo. A. Vie liū tės 

mo ki niai – kur tie ji ir ne pri gir din tie ji – iš
moks ta ne tik ge rai kal bė ti sa ky ti ne kal ba, 
bet ir ge rai skai čiuo ti, tai syk lin gai ra šy ti. 
Šios mo ky to jos mo ki nių mo ky mo si sėk mė 
pa dė jo cen tro ben druo me nei įgy ven din ti 
sva jo nę – teik ti vi du ri nį ug dy mą kur tiems 
ir ne pri gir din tiems vai kams.

A. Vie liū tė: „Mes ma žai kal ba me, bet 
daug ką pa sa ko me... Pir miau sia tu rė čiau 
pa dė ko ti Die vu liui, kad jis man sky rė 
mo ky to jos ke lią. Esu lai min ga galėjusi 
pri ar tin ti kur čiuo sius prie gir din čių jų 
vi suo me nės. Vi liuo si, jog pa vy ko juos 
iš mo ky ti klau sy tis šir di mi.“

An drius Po ru tis, Vil niaus Mi ka lo jaus
Dauk šos vi du ri nės mo kyk los is to ri jos
mo ky to jas eks per tas
„Keis ta čia sto vė ti. Ne pa da riau nie ko 

ne įpras ta – ne at ra dau vais tų nuo vė žio, 
ne pa ge ri nau plau ki mo re kor dų... Da bar, 
at sto vau da mas mo ky to jo pro fe si jai, jau
čiuo si lyg at sto vau čiau pa čiai ge riau siai 
pro fe si jai pa sau ly je. Juk žmo nės ei na į 
te le vi zi jos lai das tam, kad įgy tų ke le tą 
mi nu čių šlo vės, o aš kas dien jos gau nu 
po 45 mi nu tes ir net ke lis syk per die ną. 
Nuo lat esu tarp nuo sta bių žmo nių, pui kių 
mo ki nių...“

Me tų mo ky to jo pre mi ją Švie ti mo ir moks lo mi
nis te ri ja įstei gė 1998ai siais. Iki šiol ja ap do va no ti 82 
mo ky to jai.

Mūsų inf.

Mi nist ras Pir mi nin kas Al gir das But ke
vi čius, įteik da mas 2012 m. ge riau sių Me tų 
mo ky to jų pre mi jas, lau re a tų žen klus ir  
di plo mus, kal bė jo: „Mo ky to jams sten
giuo si sa ky ti tai, kas sly pi šir dy je... Taip 
jau bū na, kad mo kyk lo je tie, ku rie daug 
rei ka lau ja, ne bū na la bai my li mi, bet po 
kiek me tų, kai at sig rę žia me at gal, jie tam
pa pa čiu di džiau siu tur tu.“

„Mo ky to jo pro fe si ja vi sa da bu vo ir bus 
su si ju si su vi sos vi suo me nės vil ti mis apie 
gra žes nę, tau res nę, ge res nę ryt die ną. Jūs au gi na te Lie tu vą, nes tu ri te ga lią ug dy ti, bran
din ti, dieg ti ver ty bes šim tams jau nų mū sų ša lies pi lie čių. To dėl mo ky to jas – ypa tin gas 
žmo gus. Žiū rė ki me į šiuos žmo nes ir se ki me jų pa vyz džiu“, – ra gi no švie ti mo ir moks lo 
mi nist ras Dai nius Pa val kis.

SPAR NUS SKRY DŽIUI SU TEI KIA JIE...

Jau nuo gegužės mėnesio kiekviename 
„Švietimo naujienų“ numeryje spausdinsime 
interviu su Metų mokytojais. Kviečiame mūsų 
šalies šviesulius pažinti iš arčiau.

Renatos Česnavičienės nuotraukos

A. Šven tic kie nė, D. Pavalkis, A. Porutis, A. Vieliūtė, A. Butkevičius, R. Rugelienė ir R. Ruočkienė
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LRSeimoŠvietimo,moksloirkultūroskomitete

Spaus din tas žo dis tam pa vis bran ges nis ne tik fi nan si ne pras me. Vi sa me 
pa sau ly je tai, kas skel bia ma vir tu a lio je erd vė je, la bai re tai bū na per spaus
di na ma laik raš čiuo se ir žur na luo se. Įma no mas ne bent at virkš ti nis pro ce sas. 
To dėl pri me na me: ne per spaus di na me straips nių, kar tą jau spaus din tų 
ki tuo se lei di niuo se ar skelb tų in ter ne to sve tai nė se. Jūsų pa gei davimu ga
li me in for ma ci ją pa ci tuo ti laiš kų ap žval go se ir pa skelb ti šal ti nio nuo ro dą, 
jei gu apie tai pa ra šy si te.

Bran gin ki me vie ni ki tų lai ką.

Ko vo 13 d. po sė dy je LR Sei mo Švie ti mo, moks lo ir kul tū ros ko mi te tas su ren gė 
pa kar to ti nius rin ki mus į Lie tu vos švie ti mo ta ry bą. Slap tu bal sa vi mu ta ry bos na riu 
iš rink tas Švie ti mo dar buo to jų pro fe si nės są jun gos kandidatas Andrius Na vic kas.

Ko mi te tas pri ta rė, kad Sei mo 2013 m. pa va sa rio se si jos dar bų pro gra mos pri ori
te tai ko mi te to ku ruo ja mo se sri ty se yra is to ri nės at min ties po li ti kos įgy ven di ni mo 
prie mo nių kū ri mas, tau tos is to ri nio pa vel do at mi ni mo įpras mi ni mas ir kt.

Ko vo 27 d. po sė dy je ko mi te tas svars tė klau si mus dėl Trans por to leng va tų įsta
ty mo 6 straips nio pa kei ti mo įsta ty mo pro jek to XIP149(2), Trans por to leng va tų 
įsta ty mo 6 straips nio pa kei ti mo įsta ty mo pro jek to XI IP176(2), Švie ti mo įsta ty mo 
36 straips nio 1 da lies pa kei ti mo įsta ty mo pro jek to XI IP177, Švie ti mo įsta ty mo 2 ir 
67 straips nių pa kei ti mo įsta ty mo pro jek to XI IP90, Švie ti mo įsta ty mo 67 straips nio 
pa kei ti mo įsta ty mo pro jek to XI IP351. Nu spręs ta pa skir ti šių įsta ty mų pro jek tų 
iš va dų ren gė jus ir at si žvel gus į Tei sės de par ta men to pa sta bas, kad šių įsta ty mų 
įgy ven di ni mas pa rei ka laus pa pil do mų vals ty bės biu dže to lė šų, o 2013 m. vals ty bės 
biu dže to pa ja mos bei iš lai dos jau yra su pla nuo tos ir nu sta ty ta tvar ka pa tvir tin tos, 
siū ly ti Sei mo val dy bai pra šy ti LR Vy riau sy bės, kaip vals ty bės biu dže to pla nuo to
jos, pa teik ti iš va das dėl šių įsta ty mų pro jek tų.

Iš ryš kė ju sioms pro ble moms dėl prie mo nių pla no per ban do mą jį lie tu vių kal bos 
eg za mi ną spręs ti ko mi te tas nu ta rė iš es mės pri tar ti Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos 
pa reng tam Ben dro jo ir kul tū ri nio raš tin gu mo pa ge ri ni mo prie mo nių 2013–2016 m.  
pla no pro jek tui, ta čiau:

1. Siū ly ti tiks lin ti Prie mo nių pla no pa va di ni mą at si žvel giant į jo tu ri nį.
2. Siū ly ti Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bei pa pil dy ti Lie tu vos Res pub li kos 

Vy riau sy bės 2012–2016 me tų pro gra mos įgy ven di ni mo pri ori te ti nes prie mo nes 
(Žin., 20130320, Nr. 291406) Prie mo nių pla no nuo sta to mis ir nu ma ty ti lė šų 
joms įgy ven din ti.

3. Siū ly ti Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jai telk ti moks lo dar buo to jus, ty rė jus vi
suo me nės ben dro jo ir kul tū ri nio raš tin gu mo pro ble moms spręs ti.

LR Sei mo Švie ti mo, moks lo ir kul tū ros ko mi te to pir mi nin kė Aud ro nė Pit rė nie nė 
ko vo 17–19 d. drau ge su In for ma ci nės vi suo me nės plėt ros ko mi te to pir mi nin ku 
Min dau gu Bas čiu lan kė si Briu se ly je. Su si ti ki muo se su Eu ro pos Par la men to, Eu ro
pos Ko mi si jos at sto vais ir at sa kin gais pa rei gū nais bu vo pri sta ty ta Lie tu vos pir mi
nin ka vi mo ES Ta ry bai or ga ni zuo ja mų ren gi nių te ma ti ka. Vil niu je rug sė jo 26–27 d.  
vyks vi sų ES ša lių par la men tų ati tin ka mų ko mi te tų pir mi nin kų kon fe ren ci ja „Su
vie ni ju si įvai ro vę: ES kal bų ir kul tū rų rai dos po li ti niai ir so cia li niai as pek tai“. 
Prieš šį par la men ti nį ren gi nį LR Sei me pa na šia te ma vyks Eu ro pos moks li nin kų 
kon fe ren ci ja. Jo je ke ti na da ly vau ti dau giau kaip 400 žy miau sių kal bi nin kų, kal bų 
tech no lo gi jų spe cia lis tų.

Pir mi nin ka vi mo lai ko tar piu Sei me taip pat vyks Eu ro pos švie ti mo ta ry bų fo ru
mo (EU NEC) kon fe ren ci ja ir Eu ro pos na cio na li nių kal bų ins ti tu ci jų fe de ra ci jos 
(EF NIL) kon fe ren ci ja, ku rią ren gia Sei mas, Vals ty bi nė lie tu vių kal bos ko mi si ja ir 
Lie tu vių kal bos ins ti tu tas.

LR Sei mo Švie ti mo, moks lo ir kul tū ros ko mi te to inf.

Re dak ci ja
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Jus ti no Mar cin ke vi čiaus at mi ni mas su kvie tė Klai pė dos ap skri ties 
pe da go gų šei mų sam bū rio na rius jau kiai pa sišne kučiuoti

Žmo gIŠ Kų Jų RY ŠIų ŽE mė lA PIS

Ko vo pra džio je Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri jos (ŠMM) Ova lio jo je sa lė je iš
kil min gai pri sta ty ta ne se niai iš leis ta kny
ga – „Jus ti no Mar cin ke vi čiaus pa mo kos“ 
(su da rė Ste pas Eit mi na vi čius). Iš skir ti nio 
šven tiš ku mo tei kė Ge no vai tės Mar cin ke
vi čie nės – po eto gy ve ni mo ben dra žy gės –  
da ly va vi mas, gė lių puokš tės, lau kian čios 
sa vo jo glė bio, gau sus bū rys jau nų jų ar tis
tų, at vy ku sių pa gerb ti žy maus me ni nin ko 
at mi ni mo. Lei di ny je – 116 pus la pių. 
Ta čiau tau riais iš gy ve ni mais, pa tir ties ir 
lai ko su bran din to mis min ti mis, nuo šir
džiais jaus mais ne ma te ria lio ji kny gos  

liu di ji mas apie Jus ti ną mar cin ke vi čių
da lis ke lis syk len kia me džia gos ap im tį.

Ren gi nio ve dė ja, ŠMM Pa grin di nio ir 
vi du ri nio ug dy mo sky riaus vy riau sio ji 
spe cia lis tė As ta Ni da Po de rie nė pa brė  
žė – esa me lai min gi, kad tu ri me to kį po etą, 
ei lė mis iš reiš ku sį tai, ką vi si jau čia me, vie
ni jan tį mū sų tau tą, au gi nan tį Lie tu vą...

„Mar cin ke vi čiaus gy ve ni mo da tos aiš
kiai su sie tos su mū sų vals ty bės ri bo mis, 
šven tė mis, – kal bė jo li te ra tū ros ty rė ja, 
pro fe so rė Vik to ri ja Dau jo ty tėPa ke
rie nė. – Gal ne at si tik ti nai?.. Šian dien 
šven čia me kny gą. To kią kny gą, ku rios dar 
ne tu rė jo me, ku rią, kaip do va ną, Jus ti nui 
Mar cin ke vi čiui anks čiau bu vo sun ku net 
įsi vaiz duo ti.“ Ha bi li tuo ta moks lų dak ta

rė tar si at ver tė ir šil tu žvilgs niu pa glos tė 
dau ge lį mo ky to jų laiš kų, ku rie lyg ne drą
sūs spar nuo čiai am žiams jau kiai nu tū pė 
kny go je apie po etą Jus ti ną Mar cin ke vi čių: 
„Kny ga su da ry ta iš mo ky to jų li tu a nis tų 
min čių, pa si sa ky mų, pri si mi ni mų. Ke lios 
de šim tys mo ky to jų ir jiems ar ti mų pro
fe si jų žmo nių iš įvai rių Lie tu vos vie tų: 
to li mos Že mai ti jos, Dzū ki jos, iš mū sų 
cen trų ir iš nuo ša lių. Daug žmo nių, tu rin
čių ką pa sa ky ti po etui ir daug ką pa liu dy ti. 
Pa gal vo jau, kad vien iš tos kny gos, ku rią 
lai ko me ran ko se, vien iš tų pa liu di ji mų 
bū tų ga li ma at kur ti Jus ti no Mar cin ke vi
čiaus žmo giš kų jų ry šių že mė la pį... Jus ti no 
Mar cin ke vi čiaus pri pa ži ni mas at ei na ne iš 

Klai pė dos ap skri ties pe da go gų šei mų sam bū ris įkur tas dau giau kaip prieš de šim tį me tų. 
Tai atitikmenų ša ly je ne tu rin tis sam bū ris, vie ni jan tis dau giau kaip 300 pe da go gų šei mų. 
Tai iš ti sos pe da go gų kar tos, di nas ti jos, ku rio se ne tik tė vai yra mo ky to jai, bet ir jų sū nūs, 
duk ros, mar čios, žen tai, bro liai, se se rys. Pe da go gų šei ma – tar si šauk lys, bu rian tis mo ki nių 
tė vus at sig ręž ti į mo kyk lą, spren džian tis pe da go gų šei mų so cia li nes pro ble mas, plė to jan tis 
įvai rią edu ka ci nę veik lą, be si rū pi nan tis no va to riš kų idė jų sklai da, pe da go gų kū ry bi nių dar bų 
po pu lia ri ni mu ir pra smin go lais va lai kio or ga ni za vi mu.

Šių me tų ko vo 4 d. Klai pė dos siu vi mo 
ir pa slau gų ver slo mo kyk lo je vy ko šven
ti nis Pe da go gų šei mų sam bū rio va ka ras 
„Šian die ną šir dį pa si vaikš čio ti iš lei siu...“, 
skir tas lie tu vių kul tū ri nio epo kū rė jui, po
etui Jus ti nui Mar cin ke vi čiui at min ti. Ne at
si tik ti nai pa si rink ta to kia ren gi nio te ma ir 
vie ta – prieš 11 me tų šio je mo kyk lo je Klai
pė dos ap skri ties pe da go gai klau sė si po eto  
gy vo jo žo džio. Tuo met jo ištarti žo džiai – 

„Aš di džiuo juo si, kad esu lie tu vis.  
Bū ti lie tu viu la bai sun ku, tra giš kai  
sun ku“; „Tė viš kė je tu riu du me džius –  
mau me dį ir obe lį, o tarp jų – ma no 
gy ve ni mo lop šys ir šian dien, bū da mas 
tė vu ir se ne liu, aš len kiuo si sa vo tė vui  
ir mo ti nai...“; „Mo ky to jau, nešk žo dį,  
min tį, troš ki mą, sie kį, są ži nę, mei lę, šir dį, 
ti kė ji mą, Tė vy nę į sa vo mo ki nio sie lą“ – 

ir šian dien te bė ra lo bis.

D. Numgaudis ir G. Marcinkevičienė knygos šventėje V. Daujotytė-Pakerienė apie „knygą, kurios dar neturėjome...“

Justino Šorio nuotraukos
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Šį kart Pe da go gų šei mų sam bū rio va
ka ras – tar si at min ties su grą ži ni mas, pa
si kar to ji mas tų Jus ti no Mar cin ke vi čiaus 
iš sa ky tų tie sų, ku rios daž nam mo ky to jui 
bu vo ir yra ka no ni nės, iš mok tos min
ti nai, daž nai ci tuo ja mos mo ki niui. Tą 
va ka rą po eto žo dis, pa ly dė tas liau diš kos 
mu zi kos me lo di jų, su skam bo mo ki nio, 
mo ky to jo, Klai pė dos dra mos te at ro ak
to rės Ni jo lės Sa bu ly tės, kiek vie no at vy
ku sio jo lū po se. Po eto žo dis, daug kar tų 
gir dė tas, ta čiau iš nau jo iš gy ven tas. Ir iš  
šir dies.

Šven ti nio va ka ro sve čius pa svei ki no 
vie na iš ren gi nio or ga ni za to rių – LR švie
ti mo ir moks lo mi nis te ri jos Švie ti mo ko
ky bės ir re gio ni nės po li ti kos de par ta men 
 to vy riau sio ji spe cia lis tė Bi ru tė Ba ne vi čie

nė, Klai pė dos mies to me ro pa va duo to jas 
Vy tau tas Če pas. Jus ti no Mar cin ke vi čiaus 
teks tus skai tė Klai pė dos siu vi mo ir pa slau
gų ver slo mo kyk los mo ky to jai bei mo ki
niai, mu zi ka vo Klai pė dos Juo zo Ka ro so 
mu zi kos mo kyk los ir Klai pė dos Sta sio 
Šim kaus kon ser va to ri jos auk lė ti niai. 
Ren gi nį glo bo jo Klai pė dos Ro ta ry klu bas 
„Adi tė“. Tai ne pir mas to kio po bū džio 
ren gi nys pe da go gi nei ben druo me nei, nes 
vie nas iš svar biau sių klu bo veik los pri
ori te tų – švie ti mas. Ro ta ry klu bo „Adi tė“ 
na rės or ga ni zuo ja edu ka ci nius pro jek tus 
mo kyk loms, re mia ga bius mo ki nius ir 
pro fe si jai at si da vu sius mo ky to jus, ski ria 
sti pen di jas ge riau siai be si mo kan tiems 
Klai pė dos uni ver si te to stu den tams.

Už pa gar bų dė me sį mo ky to jui Klai pė

aukš tų tri bū nų, ne or di nais, ne me da liais. 
Jis at ei na la bai pa pras tai. Iš žmo nių, ku rie 
su si ren ka, ty liai klau so si po ezi jos, skai
to jo kny gas, iš drį sę pa sa ko ge rą žo dį... 
Ak to rius Da rius Meš kaus kas apie Jus ti ną 
Mar cin ke vi čių liu di ja: „Jis to bu las kaip 
ap skri ti mas, to bu liau sia ge o met ri jos fi gū
ra. Pa pras ta, tiks lu, skaid ru, kil nu...“

„NA Ką JūS!“

„Bet kaip ra šy ti, jei gal vo je kaip auk
si nės gi jos drai ko si tik Jo žo džiai...“ 
(Anar si ja Mi ka laus kai tėAda mo nie nė, 
Prie nai). „Jus ti no Mar cin ke vi čiaus pa mo
kų“ liu di ji mų au to riai pri pa žįs ta, kad jiems 
bu vo sun ku ra šy ti apie žy mų po etą, ra šy to
ją, dra ma tur gą. Daž na me mo ky to jų liu di ji
me pa brė žia ma san tū ri, vi sa da ori pi lie ti nė 
po eto po zi ci ja. „Jus ti no Mar cin ke vi čiaus, 
žmo gaus ir po eto, gy ve ni mo es mė – vi sa
da ir vi sur bū ti dė me sin gam kiek vie nam 
žmo gui, kad ir ma žu tė liui...“ (Zig ri ta Pet
rai tie nė, Gar lia va). Po eto kū ry ba ne si ver
žia į did mies čius, į rū mus, aukš tuo me nės 
sa lo nus. Lyg iš ty riau sių že mės gel mių 
trykš tan tis šal ti nis jis džiau gia si spin din
čiais lau kais, at vi ru dan gu mi, pa pras tu 
Lie tu vos žmo gu mi, ku ris „nė ra ma ši ni nės 
in dust ri jos kū ri nys, ku ria me glū di die viš
ko ji ki birkš tis...“ (Jo a na Žu per kie nė, 
Šiau liai). Jus ti nas Mar cin ke vi čius nie ka da 
ne si ver žė į prie kį, į ap do va no ji mus, aukš
tus įver ti ni mus. „Ne pa me nu, kas Jus ti ną 
Mar cin ke vi čių pa va di no Vin co My ko
lai čioPu ti no įpė di niu. „Na ką Jūs!“ –  
tuo jau už pro tes ta vo po etas... Ak to rius 
Lai mo nas No rei ka pa si džiau gė Ado mo 

Mic ke vi čiaus „Kry mo so ne tais“, Jus ti no 
Mar cin ke vi čiaus iš vers tais iš len kų kal
bos... Vėl tie pa tys: „Na ką Jūs!“ (Liu da 
Vi liū nie nė, Ma ri jam po lė). Šis uni ka lus 
žmo gaus pa pras tu mas su si py nęs su ki ta 
reikš min ga po eto sa vy be: „Pra dė jus kal
bė ti apie ne ga ty vius da ly kus me ni nin kas 
tar si pa si trauk da vo iš tos vie tos lyg iš ke
liau da mas į kaž ko kios trans cen den ci jos 
erd vę: vei de at si ran da ne iš ma tuo ja mas 
liū de sys, žvel gia ma į nie kur ir ne ta ria ma 
nė žo džio“ (re ži sie rė Ag nė Mar cin ke vi
čiū tė, Vil nius). Koks ak muo to mis aki
mir ko mis slė gė Jus ti ną Mar cin ke vi čių? 
Grei čiau siai spau dė nu si vy li mo rie du lys: 
kū ry ba, itin gi ria ma ir aukš ti na ma, ne kei
čia žmo nių gy ve ni mo; ei lė raš čių ug nis, 
po eto mei lės ener gi ja ne už de ga tau res nio, 
har mo nin ges nio gy ve ni mo deg lo: „Te li
ko iš vis ko tik ta, gy vu li nė,/stip res nio jo 
tei sė. [...]“ Ne iš ny ko vien vil tis: „Dėk 
ma mą prie žvaigž dės./Dėk paukš tį prie 
dan gaus./O gal kas nors pri dės/tei sy bę 
prie žmo gaus.“

KI To KIE mE TAI

„La bai įvai riai bu vo lip do mi sky riai, 
ieš ko mi au to riai, at ren ka mi teks tai, ap ta
ria mos de ta lės, ku rio se bū tų ma ža in tri ga 
ar pa slap tis, – kny gos ren gi mo pro ce są 
pri si mi nė mo ky to jas eks per tas S. Eit mi na
vi čius. – Tu riu pri si pa žin ti, kad su gau tais 
laiš kais el giau si la bai są ži nin gai. Skai čiau 
juos dau gy bę kar tų, la bai bi jo jau su ga
din ti, bet troš kau su ras ti teks to vie tą, kad 
ga lė tu me pa jaus ti kny gos vi su mą... Bu vo 
mi li jo nai pra šy mų, mi li jo nai skam bu čių, 

dau gy bė elek tro ni nių laiš ke lių... La bai 
no ri si pa si džiaug ti, kad mums pa do va no
ti ki to kie me tai. Tai iš skir ti niai me tai su 
„Jus ti no Mar cin ke vi čiaus pa mo ko mis“. 
No ri si ti kė ti, jog Lie tu vo je at si ras daug 
žmo nių, ku riems bus ma lo nu skai ty ti šią 
kny gą. Ne vie nas žmo gus, vi liuo si, ją at ras 
ir vir tu a lio jo je erd vė je... Taip pat no rė tų si 
su lauk ti pa si ro dant dar ne vie no pa na šaus 
po bū džio lei di nio. Mū sų ša ly je daug žmo
nių, ku riems po etas itin bran gus...“

SPEN gIAN TI TY lA

Anot Dai niaus Num gau džio, kny gos 
krikš ta tė vio, Švie ti mo ir moks lo mi nis te
ri jos kanc le rio, ne įti kė ti na, kad Lie tu vo je 
įvyk tų to kia ka tast ro fa, jog mo ky to jai, 
li te ra tū ros moks li nin kai nu sto tų gi lin tis į 
Jus ti no Mar cin ke vi čiaus žo dį. Da bar itin 
svar bu, kol esa ma liu di nin kų, fik suo ti 
tai, kas bu vo ir yra Jus ti nas Mar cin ke vi
čius. Tas gy vas žo dis, ap si gy ve nęs šio je 
kny go je, kanc le rio įsi ti ki ni mu, su šil dys 
ne vie ną šir dį, ne vie ną min tį, ne vie ną  
va ka rą...

Jus ti no Mar cin ke vi čiaus at mi ni mo įam
ži ni mo ko mi si jo je, pri si mi nė at sa kin gas 
mi nis te ri jos dar buo to jas, vi si su ti ko su tuo, 
kad gy vas mo ky to jų žo dis tu ri ne pra pul ti, 
ne iš nyk ti. Pa reng ti ir iš leis ti mo ky to jų liu
di ji mų kny gą – to kia bu vo A. N. Po de rie
nės idė ja. Ją pa vy ko įgy ven din ti. Kny ga, 
pa brė žė D. Num gau dis, ku pi na mo ky to jų 
ir Jus ti no Mar cin ke vi čiaus kil naus ver žlu
mo, gi lių iš gy ve ni mų...

„Švie ti mo nau jie nos“

Nuo 2002 m. or ga ni zuo ti Pe da go gų šei mų sam bū rio ren gi niai: „Pra smin ga me pe da go gų 
šei mų ke ly je“ (2003 m.), „Dir bu ir ku riu“ (2004 m.), „Žmo gaus sie la trokš ta švies ti ir šil dy ti“ 
(2005 m.), „Pe da go gų šei mų kar tos švie ti me“ (2006 m.), „Au gin ki me Lie tu vą“ (2007 m.), 
„Kny ga šei mo je“ (2008 m.), kny gos „Lie tu vos tūks tant me čio mo ky to jai Klai pė dos ap skri ty je“ 
su tik tu vės (2009 m.). Šiuo se ren gi niuo se iš ryš kė jo nau jos pe da go gi nio ben dra vi mo kul tū ros 
for mos, pe da go gų šei mų rū pi ni ma sis mo ki nių kū ry bi nių ir me ni nių ge bė ji mų at sklei di mu 
bei puo se lė ji mu, pe da go gų šei mų ben dra dar bia vi mas su mo ki nių šei mo mis, mo ky to jų at
si da vi mas pe da go gi nei veik lai ir kū ry bai, šei mos mi si jos liu di ji mui.

dos ap skri ties pe da go gų šei mų sam bū ris 
nuo šir džiai dė ko ja LR švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri jos va do vy bei, Re gio ni nės po
li ti kos ana li zės sky riaus spe cia lis tams, 
Klai pė dos siu vi mo ir pa slau gų ver slo 
mo kyk los ben druo me nei ir di rek to rei 
Vio le tai Pet ru šie nei, Klai pė dos Juo zo 
Ka ro so mu zi kos mo kyk los mo ki niams bei 
mo ky to jams, Klai pė dos Sta sio Šim kaus 
kon ser va to ri jos mo ki niams ir mo ky to jams 
Vi dai ir Vy tau tui Ze le niams – Pe da go gų 
šei mų sam bū rio ini cia to riams.

Gau sus su si rin ku sių jų bū rys liu di jo, kad 
to kia Pe da go gų šei mų sam bū rio veik la 
yra pra smin ga. Juk mo ky to jas mo ki niui 
tei kia ne tik da ly ki nių ži nių, bet ir žmo
giš ko sios ben drys tės pa mo kas, ku rios itin 
svar bios ug dant šių lai kų jau ną žmo gų 
kin tan čių ver ty bių pa sau ly je. Pe da go gų 
šei mų sam bū rio su si ti ki mai – ga li my bė 
pa si da ly ti idė jo mis, pa si džiaug ti pa sie ki
mais, už megz ti tarp mo kyk li nio ben dra
dar bia vi mo ry šius.

Vio le ta PO VI LIO NIE NĖ
Klai pė dos siu vi mo ir pa slau gų ver slo m-klos 

Gim na zi jos sky riaus ve dė ja
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mo kyk la yra ne iš ma tuo ja ma ver ty bė

IŠ mI NIST Ro PA SI SA KY mų 
SU SI TI KI mUo SE

„Ačiū, kad dar vis kal ba te, dai nuo ja te, 
šo ka te ir mąs to te lie tu viš kai. Ir Lie tu vai, 
ir Pa sau lio lie tu vių ben druo me nei svar bus 
tau ti nės ta pa ty bės iš sau go ji mo klau si mas. 
Jū sų pro ble mos ak tu a lios, bet pa žiū rė jus 
pla čiau tu ri me su dė tin gų pro ble mų ir ki
to se ša ly se. Ai ri jo je, ku rio je gy ve na apie 
90 tūkst. lie tu vių, au ga apie 5 tūkst. vai kų 
ir tik 500 iš jų ga li lan ky ti šeš ta die ni nę 
mo kyk lą. Pra šy mai leis ti mo ky ti lie tu vių 
kal ba iki šiol ne iš girs ti. Taip, tai emig ra
ci ja, taip, jie iš va žia vo ieš ko da mi ge res nio 
gy ve ni mo, bet jie vis vien yra lie tu viai.

Svar bu iš sau go ti lie tu vy bę, kad vai kai 
tu rė tų ir iš lai ky tų sa vo tau ti nį pa ma tą. 
Ta čiau pa sau lis žen gia į at vi rą vi suo me nę, 
glo ba lią eko no mi ką. No ras tu rė ti ne pri
klau so mą Lie tu vą, kaip lie tu vių tau tos 
iden ti te to iš raiš ką, bu vo di džiu lis. Bet 
Eu ro pa ta po vie na vals ty be ir da lį sa va
ran kiš ku mo pa au ko jo me tam.

Da bar Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir 
moks lo mi nis te ri ja iš sa vo biu dže to iš lai ko 
vi sas lie tu viš kas mo kyk las Vil ni jos kraš te, 
nes sa vi val dy bės lie tu viš koms mo kyk loms 
ne ski ria nė cen to. O Len ki jo je po zi ci ja 
ki to kia, čia tau ti nių ma žu mų mo kyk los 

Len ki jo je, taip pat dėl Len ki jos švie ti mo 
mi nis te ri jos įsi pa rei go ji mo 80 proc. pa
di din ti mo ki nio krep še lį lie tu viš ko se mo
kyk lo se. Jei di des nės įstai gos, to kios kaip 
Puns ko Ko vo 11osios ben dro jo la vi ni mo 
li cė jus, gau tų pa kan ka mą fi nan sa vi mą, 
vals čiui iš lai ky ti ma žas mo kyk las bū tų 
daug leng viau.

Svar biau sia, kad vai kai ei tų į mo kyk lą. 
Lin kiu su pras ti pa sau lio kon teks tą, bet 
iš lai ky ki te lie tu vy bę, kad ir kur  bū tu mė te, 
Pa ry žiu je ar Lon do ne. Ne pa mirš ki te sa
vo šak nų. Iš sau go ki te, vai kai, lie tu vy bę 
šir dy je. Jums tai bus pa grin das vi sam 
gy ve ni mui, nes ži no si te, iš kur esa te ir 
kur tu ri te ei ti.“

Šie met pir mą kar tą Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ras Ko vo 11ąją 
mi nė jo ne Lie tu vo je, o kai my ni nė je Len ki jo je, lie tu viš ko se Puns ko ir Sei nų mo kyk lo se. 
Tai bu vo ypa tin ga, ver ty bių pa si tik ri ni mo die na, kai aukš čiau sią emo ci jų gai dą kei čia 
da ly kiš ki po kal biai.

Dar va sa rį švie ti mo ir moks lo mi nist ras Dai nius Pa val kis krei pė si į Puns ko vals čiaus 
sa vi val dy bę pra šy da mas ati dė ti spren di mą dėl tri jų (Vi du gi rių, Navinykų, Pri sta vo nių) 
lie tu viš kų mo kyk lų Puns ko vals čiu je už da ry mo. Mi nist ras pa ža dė jo mė gin ti at kreip ti 
Len ki jos švie ti mo mi nist rės Kris ti nos Šu mi las (Krys ty na Ma ria Szu mi las) dė me sį į su si
da riu sią pa dė tį Len ki jos lie tu viš ko se mo kyk lo se.

Apie pro ble mą iš es mės
Puns ko vals čiaus vir šai tis Vy tau tas liš kaus kas

„Lie tu viš kų mo kyk lų pro ble ma eg zis tuo ja nuo 
1996 m., kai Len ki jos Vy riau sy bė švie ti mo funk ci ją 
per da vė sa vi val dy bėms. Pi ni gų lie tu viš koms mo
kyk loms ne už ten ka nuo lat ir vals čius jų tu ri skir ti 
pa pil do mai. To kia si tu a ci ja su si klos tė dėl to, kad 
dau gu mo je ki tų tau ti nių ma žu mų mo kyk lų Len ki jo je 
tau ti nių ma žu mų kal bos yra dės to mos kaip at ski ri 
da ly kai, ta čiau pa tys vai kai ei na į len kiš kas kla ses ir 
da ly kus, iš sky rus sa vo gim tą ją kal bą, mo ko si len kiš
kai. Lie tu viš ko se mo kyk lo se lie tu vių ir len kų vai kai 

ei na į at ski ras kla ses, lie tu viš ko se kla sė se lie tu viš kai vyks ta be veik vi sos pa mo kos. 
Susidaro dvi gu bos sąnaudos: dvi gu bas mo ky to jų, dvi gu bas va lan dų skai čius. No
rė jo me, kad Len ki jos Vy riau sy bė at si žvelg tų į šį fak tą, to dėl pra šė me, kad mo ki nio 
krep še lis toms tau ti nėms ma žu moms, ku rių mo kyk lo se dės to ma tau ti nės ma žu mos 
kal ba, bū tų pa di din tas apie 80 proc. Ta čiau pra ėju sių me tų pa bai go je Len ki jos švie ti
mo mi nist rė sa vo po tvar kiu krep še lį pa di di no tik 20 proc. To dėl Puns ko sa vi val dy bė 
lie tu viš koms mo kyk loms pa pil do mai ga vo apie 345 tūkst. zlo tų. Kai trūks ta 2 mln. 
400 tūkst. zlo tų, tai yra ne di de lis pro cen tas. Kad tos mo kyk los iš lik tų, rei kia pi ni gų. 
O pi ni gų – mes esa me Len ki jos sa vi val dy bė – ir pi ni gų no ri me siek ti iš Len ki jos.“

per leis tos sa vi val dai. Mes pa lai ky si me 
jus, bet spren di mus tu rė si te pri im ti pa tys. 
Rei kia kal bė tis ne tik dėl ma žų mo kyk
lė lių, bet ir dėl vi so lie tu viš kų švie ti mo 
įstai gų tin klo fi nan sa vi mo bei iš sau go ji mo 

Ti ki mės pa lai ky mo
Puns ko Da riaus ir Gi rė no pa grin di nės
mo kyk los ir gim na zi jos va do vas, 
Lenkijos lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkas 
Jo nas Vyd ra

„Mes daug ti ki mės iš šio jū sų ap si lan ky
mo. Bet ne si ti ki me, kad at ve ši te pi ni gų ir 
lie tu viš kos mo kyk los Len ki jo je iš gy vens. 
Mes vi lia mės, jog jū sų vi zi tas at kreips 
Len ki jos Res pub li kos edu ka ci jos mi nis
te ri jos dė me sį į mū sų pro ble mas. Iki šiol 
jo ne su lau kė me, o ži niask lai do je nuo lat 
mir ga me la gin ga in for ma ci ja. Pa vyz džiui, 
kad Puns ko vai va di jo je yra 19 lie tu viš kų 

mo kyk lų. (Ne ga li me at si ste bė ti, nes apie to kį gau sų 
lie tu viš kų mo kyk lų tin klą sa vo vai va di jo je nie ko 
ne sa me gir dė ję.) Ma no me, jog to kia in for ma ci ja 
sie kia ma pa ro dy ti, kad Len ki jo je lie tu viai ne tu ri 
pro ble mų, kad lie tu viš koms mo kyk loms ski ria ma 
pa kan ka mai lė šų. Rei kė tų ini ci juo ti ben drus po kal
bius ir iki moks lo me tų pa bai gos ras ti spren di mą. 
No rė tu me, kad Jūs, Lie tu vos švie ti mo ir moks lo mi
nist re, mums tal kin tu mė te. Tik ge ri no rai ga li pa dė ti 
iš lik ti ma žo sioms Puns ko vai va di jos mo kyk lė lėms. 
O mums, kaip Len ki jos et ni nių že mių lie tu viams, 
itin svar bu, kad šios mo kyk los iš lik tų. Jos ma žos ir 
kuk lios, bet jos yra cen trai. Tie vai kai, ku rie mo ko si 
šio se mo kyk lo se, dar ge ba di džiuo tis sa vo kai mais, 
kal bė ti lie tu viš kai. Ir be ga lo grau du, kad mes pa tys, 
lie tu viai, esa me ver čia mi už da ry ti sa vo lie tu viš kas 
mo kyk las.“

Ugdometautinęsavimonę
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Po vizito
Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 400 tūkst. 
litų lietuviškų mokyklų tinklui Lenkijoje išlaikyti.
Švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis vizito 
į Punską ir Seinus rezultatus pristatė Ministrui 
Pirmininkui Algirdui Butkevičiui.

„Jei ne bū tų mū sų dva sios pa si ry ži mo, tai gal 
jau nie ko čia ir ne be bū tų. Bet mes ne no ri me, 
kad Lie tu va tu rė tų ko nors dėl mū sų at si sa ky ti, 
su pran ta me, jog Lie tu va iš lai ko tau ti nių ma žu mų 
mo kyk las sa vo ša ly je. Tad ar ne Len ki jos vals ty bės 
pa rei ga iš lai ky ti lie tu viš kas mo kyk las Len ki jos 
te ri to ri jo je?“

Sei nų lie tu vių „Ži
bu rio“ mo kyk lo je, 
ku ri yra Lie tu vos 
do va na šio kraš to 
lie tu viams, švie ti mo 
ir moks lo mi nist ro 
Dai niaus Pa val kio 
ap si lan ky ta pir miau
sia. Čia de ra pri min
ti, kad mo kyk la sa vo 
pa va di ni mą is to riš kai pa vel dė jo. Iki ka ri
niuo se Sei nuo se vei kė „Ži bu rio“ gim na
zi ja, o Už ne mu nė je – „Ži bu rio“ drau gi ja. 
„Ži bu rio“ mo kyk la ati da ry ta 2005 m., nes 
tais pa čiais me tais už da rius Kras nag rū dos 
pa grin di nę mo kyk lą su lie tu viš ko mis kla
sė mis iš ki lo di de lė grės mė lie tu vy bei. Šio
se Sei nų že mė se po 1920ųjų kar tą taip jau 
bu vo nu ti kę. Pa sak mo kyk los di rek to riaus 
Al gir do Vai ce kaus ko, tuo met „iš tir po 
et ni nio mū sų tau tos ka mie no pa kraš čiai, 
su ma žin da mi lie tu vių kal bos var to ji mo 
are a lą“. O Puns ko vals čiu je, ku ria me 
vei kė lie tu viš kos mo kyk los, nu tau tė ji mo 
pro ce sas prak tiš kai bu vo su stab dy tas. 
Tai pa tvir ti na, ko kį svar bų vaid me nį 
puo se lė jant lie tu vy bę sve ti ma me kraš te 
at lie ka mo kyk los.

Mo kyk los di rek to rius A. Vai ce kaus
kas dar per nai „Švie ti mo nau jie noms“ 
sa kė: „Ži bu rys“ pa kei tė Sei nų mies to ir 

„Mū sų pa dė tis yra ki to kia nei Ai ri jo je, mes esa me tau ti nė ma žu ma ir Len ki ja mū sų 
at žvil giu yra įsi pa rei go ju si. Vie na – Tau ti nių ma žu mų įsta ty mas, ki ta – Len ki jos lie tu vių 
švie ti mo plėt ros stra te gi ja. Len ki ja yra pri pa ži nu si pro ble mas ir Vy riau sy bė pa tvir ti
nu si stra te gi ją, ku ri tu ri bū ti įgy ven din ta. Štai tu ri me „Ži bu rio“ mo kyk lą, ku rią iš lai ko 
Lie tu va. Taip bu vo pa ro dy ta ini cia ty va. Len ki ja tuo pa čiu ne at sa kė.“ (Iš pasisakymų  
Kovo 11-osios licėjuje)

„XV Len ki jos lie tu vių drau gi jos (LLD) su va žia vi mo de le ga tai, tarp ku rių bu vo ne
ma žai pe da go gų, švie ti mo įstai gų va do vų, vie na reikš miš kai pa žy mė jo, jog lie tu vių 
švie ti mo pa dė tis la bai pras ta. Kas met ky la re a lus pa vo jus, kad lie tu vių švie ti mo Su val kų 
kraš te ga li iš vis ne be lik ti.

LLD su va žia vi me vien bal siai pri im ta re zo liu ci ja, ku ria Len ki jos Res pub li kos 
švie ti mo mi nis te ri ja ra gi na ma im tis prie mo nių, kad lie tu vių švie ti mas Len ki jo je 
bū tų iš sau go tas.

XV Len ki jos lie tu vių drau gi jos su va žia vi me pa brėž ta, kad švie ti mas lie tu vių 
kal ba ypač svar bus iš sau gant Len ki jos lie tu vių kul tū rą ir tau ti nį ta pa tu mą. To dėl 
Len ki jos lie tu vių drau gi jos su va žia vi mo da ly viai krei pia si į vi sas Len ki jos val
džias, at sa kin gas už švie ti mą, pra šy da mi pra dė ti įgy ven din ti 2001 m. pa reng tą ir 
pa tvir tin tą Len ki jos lie tu vių švie ti mo plėt ros stra te gi ją.“

Ke le tas pa ste bė ji mų

apy lin kių pei za žą. Kar tais 
pa ste bi me iki šiol ne ma ty tą 
reiš ki nį – grį ži mą prie sa vo 
šak nų. Kai ku rios šei mos, 
na muo se ben drau jan čios 
jau len kų kal ba, sa vo vai
kus siun čia į lie tu viš ką 
„Ži bu rį“.

Lie tu vių kal bai mo kyk
lo je yra skir tos ke tu rios 
va lan dos per sa vai tę. Vi si 
da ly kai, iš sky rus len kų 
kal bą, Len ki jos is to ri ją ir 
ge og ra fi ją, mo ko mi lie tu
viš kai iš len kiš kų va do

vė lių. Mo ky mas vyks ta taip: mo ki nys 
skai to len kiš kai, o at sa ki nė ja lie tu viš kai. 
Mo ky to jas su mo ki niu kal basi lie tu viš kai. 
Len ki jos Vy riau sy bė yra pa ža dė ju si fi nan
suo ti lie tu vių kal bos, Lie tu vos is to ri jos 
ir ge og ra fi jos bei kai ku rių ki tų va do vė
lių įsi gi ji mą, ta čiau mo kyk la jų ne tu ri.  
2008 m. Len ki jo je bu vo pa keis tos Ben
dro sios ug dy mo pro gra mos ir vi si iki tol 
nau do ti va do vė liai pri pa žin ti ne tin ka mais. 
Ta čiau ki tų mo kyk la iki šiol ne ga vo. Ar 
tai nepa ro do po žiū rio į tau ti nių ma žu mų 
po rei kius Len ki jo je.

Ne pa kan ka mas fi nan sa vi mas – vie na iš 
di džiau sių pro ble mų. Len ki jos vals ty bė 
pa den gia tik 60 proc. „Ži bu rio“ mo kyk los 
iš lai dų, li ku sią da lį fi nan suo ja Lie tu vos 
Res pub li ka. Ka dan gi mo kyk los stei gė jas 
yra Vys ku po An ta no Ba ra naus ko fon das, 
ne vy riau sy bi nė or ga ni za ci ja, mo kyk la 
ne ap rū pi na ma mo ky mo prie mo nė mis kaip 
ki tos Len ki jos mo kyk los.“

Kiek vie nas – į sa vo ži bu rį
Mo kyk los di rek to rius,
Lenkijos lietuvių draugijos 
pirmininkas
Algirdas Vai ce kaus kas
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Gražiai lietuviškai dainavo Vidugirių, Pristavonių 
ir Navinykų vaikai

Švietimo ir mokslo ministro linkėjimai Punsko 
Kovo 11-osios licėjaus metraštyje

Mažieji „Žiburio“ čiulbuonėliai pažėrė šypsenų...

Su Kovo 11-osios licėjaus direktore Irena Marcinkevičiene



8

Ugdometautinęsavimonę

Abi tū ros eg za mi nų sis te ma  
Va sa rio 16-osios gim na zi jo je

mo KY mo PRo gRA mA

Va sa rio 16osios gim na zi ja – uni ka li, 
dvi kal bė mo kyk la (vok. Pri va tes Li tau i
s ches Gym na sium), ku riai 1999 m. bu vo 
su teik tas vals ty bės pri pa žin tos, pri va čios 
gim na zi jos sta tu sas, 2010 m. – He se no 
že mės Švie ti mo mi nis te ri jos (Hes sis ches 
Kul tus mi nis te rium) ga bių vai kų ug dy mo 
ser ti fi ka tas. Lie tu vių kil mės mo ki nių gre
tas kas met pa pil do ir vo kie čiai, o vals ty
bės pri pa žin tas bran dos ates ta tas at ve ria 
ab sol ven tams ke lius į Eu ro pos ir pa sau lio 
uni ver si te tus bei aukš tą sias mo kyk las.

Gim na zi ja dir ba pa gal Vo kie ti jos vals
ty bi nę mo ky mo pro gra mą, pa grin di nė 
dės to mo ji kal ba – vo kie čių. Jau nes nių jų 
kla sių mo ki niams da lis mo ko mų jų da
ly kų pa si rink ti nai dės to ma lie tu vių ar ba 
vo kie čių kal ba, o vy res nie siems ša lia vo
kiš koms gim na zi joms įpras tų mo ko mų jų 
da ly kų su daromos sąlygos lan ky ti lie tu vių 
kal bos, li te ra tū ros, Lie tu vos is to ri jos ir 
re li gi jos pa mo kas. At vy ku siems į gim na
zi ją vai kams, ne pa kan ka mai mo kan tiems 
vo kie čių ar ba lie tu vių kal bą, siū lo mi in
ten sy vūs kal bos kur sai. To dėl tiek lie tu vių 
kil mės vai kams, tiek nau ja ku rių lie tu vių 
at ža loms gim na zi ja su tei kia pui kią progą 
įsilieti į Vo kie ti jos vi suo me nę ir iš sau go ti 
lie tu viš ką ta pa ty bę.

Pir mo ji pri va lo ma už sie nio kal ba lie
tu viams yra lie tu vių kal ba, ant ro ji, ku rią 
vai kai pra de da mo ky tis 5 kla sė je – an glų. 
Tre čio ji už sie nio kal ba ga li bū ti pran cū zų 

ar ba ru sų. Vi si vai kai tu ri mo ky tis vo kie čių 
kal bos. Pa gal He se no že mės Švie ti mo mi
nis te ri jos nu sta ty tą mo ky mo pro gra mą iki 
11 kla sės mo ki niai ga li pa si rink ti tik už
sie nio kal bas. 12 ir 13 kla sė se mo ki niams 
at ve ria mos pla tes nės pa si rin ki mo ga li my
bės – gre ta pri va lo mų lie tu vių ir vo kie čių 
kal bų, vi suo ti nės ir Lie tu vos is to ri jos, 
po li ti kos ir eko no mi kos, ma te ma ti kos, 
spor to, mu zi kos ir re li gi jos pa mo kų mo
ki niai ga li pa si rink ti, ku rį gam tos moks lą 
(bio lo gi ją, fi zi ką, che mi ją) mo ky tis pa si
ren gi mo abi tū ros eg za mi nams lai ko tar piu 
ir dar vie ną už sie nio kal bą. Taip pat jie ga li 
iš si rink ti du iš iš var dy tų da ly kų, ku riuos 
dve jus me tus (iki abi tū ros eg za mi nų) mo
ky sis su stip rin tai (Leis tungs kurs).

At si žvel giant į kiek vie no mo ki nio aka
de mi nius pa sie ki mus, kal bų mo kė ji mo ly
gį nau ji gim na zis tai pri ima mi iki 10 kla sės 
(ypač ge ras mo ki nys ga li bū ti pri im tas ir į 
11 kla sę). Moks las Va sa rio 16osios gim
na zi jo je trun ka de vy ne rius me tus – nuo 5 
iki 13 kla sės. Pa gal įsi ga lio ju sią Vo kie ti jos 
švie ti mo sis te mos re for mą vi si mo ki niai, 
2005 m. ir vė liau įsto ję į 5 kla sę, abi tū ros 
eg za mi nus lai kys po aš tuo ne rių me tų, t. y.  
12 kla sė je. To dėl šiais me tais abi tū ros 
eg za mi nus lai ko 12 ir 13 kla sių gim na
zis tai. Nuo pra ėju sių me tų He se no že mės 
gim na zi jos vėl ga li spręs ti pa čios, ar grįž ti 
prie de vy ne rių me tų mo ky mo si truk mės, 
ar lik ti va di na mo jo je G8 sis te mo je, kai 
mo ki niai gim na zi ją bai gia po 12 kla sių. 
Va sa rio 16osios gim na zi ja po iš sa mių 
dis ku si jų gim na zi jos pe da go gų ta ry bo je, 
mo ki nių tė vų ko mi te te ir gim na zi jos ta ry
bo je yra nu spren du si grįž ti prie de vy ne rių 
me tų mo ky mo si truk mės. Tai reiš kia, kad 
da bar ti niai sep tin tos kla sės mo ki niai ir vi si 
jau nes ni gim na zi ją baigs po 13 kla sių.

ABI Tū RoS Eg zA mI Nų SIS TE mA

Abi tū ros eg za mi nai Vo kie ti jo je su si de da 
iš dvie jų da lių: raš tu (schrif tli ches Abi tur) 
ir žo džiu (mündli ches Abi tur). Eg za mi nų 
raš tu se si ja pra si de da ko vą, žo džiu – ge
gu žę. Abi tu rien tas iš vi so lai ko pen kis 
eg za mi nus: tris raš tu ir du žo džiu. Jei gu 
pa si rink tą da ly ką gim na zis tas mo ko si 
su stip rin tai, jis pri va lo lai ky ti tos dis cip
li nos eg za mi ną. Mo ki nys pa gi lin tai ga li 
mo ky tis nuo vie no iki tri jų da ly kų, ki tų 
mo ko mų jų da ly kų jis mo ko si ben druo ju 
ly giu (Grund kurs). Dar vie na įdo mi de ta lė 
abi tū ros eg za mi nų sis te mo je yra tai, kad 
abi tu rien tas pen kis bai gia muo sius eg za
mi nus ir jų mo ky mo si ly gį (su stip rin tą 
ar ba zi nį) tu ri pa si rink ti taip, kad lai ky tų 
vo kie čių kal bos, ma te ma ti kos eg za mi nus 
bei to kių gru pių eg za mi nus: ki tų kal bų, 
gam tos moks lų ir so cia li nių moks lų. Da
ly kų pa si rin ki mus ko or di nuo ja vy res nių jų 
kla sių va do vė (Obers tu fen lei te rin).

Bran dos eg za mi nai or ga ni zuo ja mi gim
na zi jo je, jų ei gą pri žiū ri vals ty bės ko mi si
ja. Jei gu abi tu rien tas ne iš lai kė eg za mi no  

Va sa rio 16-osios gim na zi ja yra vie nin-
te lė lie tu viš ka gim na zi ja Va ka rų pa sau-
ly je – nuo po ka rio iki pat šių die nų vi so 
pa sau lio lie tu vių ver ti na ma ir tau so ja ma. 
Ta čiau ne tik šis fak tas mo kyk lą pa ver čia 
iš skir ti ne – sa vo prin ci pais ir veik la ji 
kas dien tie sia gy vą til tą tarp Lie tu vos ir 
Va ka rų pa sau lio at ver da ma mo ki niams 
uni ka lią ga li my bę gy ve nant pa čio je Eu-
ro pos šir dy je iš sau go ti ir puo se lė ti vie ną 
iš au ten tiš kiau sių jos kal bų, sve tur ug dy ti 
tau ti nę sa vi mo nę, for muo ti ir iš lai ky ti 
sa vo ta pa ty bę. Gim na zi jo je mo ki niai ne 
tik įgy ja bran dos ates ta tą, pri pa žįs ta mą 
Vo kie ti jo je ir vi sa me pa sau ly je. Čia gim
na zis tams dės to ma lie tu vių kal ba ir 
li te ra tū ra, lie tu vos is to ri ja, lie tu viš kai 
mo ko ma si ti ky bos, bio lo gi jos, ge og
ra fi jos, šo ka mi tau ti niai šo kiai, šven
čia mos lie tu viš kos šven tės. Čia au ga 
jau no ji kar ta, puo se lė jan ti lie tu viš ką 
kul tū rą, tra di ci jas ir tau ti nes ver ty bes. 
Jau no ji kar ta – są mo nin gi, to le ran tiš ki 
ir per spek ty vūs Eu ro pos pi lie čiai.

Kei čian tis is to ri nėms ap lin ky bėms kei-
tė si ir Va sa rio 16-osios gim na zi jos pro fi lis, 
ta čiau jos tiks las vi sa da bu vo ir lie ka tas 
pats – Va ka rų Eu ro po je gy ve nan tiems 
lie tu vių kil mės vai kams su da ry ti są ly gas 
iš sau go ti lie tu viš ką ta pa ty bę, auk lė ti 
juos krikš čio niš ka ir eu ro pie tiš ka dva-
sia, puo se lė ti lie tu vių kal bą ir tra di ci jas,  
esant ne blės tan čiam mo ki nių ir mo ky-
to jų en tu ziaz mui gar sin ti Lie tu vos var dą 
ir po pu lia rin ti jos kul tū rą Vo kie ti jo je bei 
vi so je Eu ro po je.



9

raš tu, lai ko to da ly ko eg za mi ną žo džiu 
ir sėk mės at ve ju ga li tais pa čiais me tais 
gau ti gim na zi jos bai gi mo ates ta tą. Ates
ta to pa žy mių vi dur kis skai čiuo ja mas 
įve dant sver ti nius ko e fi cien tus eg za mi nų 
įver ti ni mams ir 12 bei 13 kla sių (pa gal 
G8 sis te mą ati tin ka mai 11 ir 12 kla sių) 
se mest rų pa žy miams, at si žvel giant į 
mo ky mo si lyg me nį. Sėk min gai iš lai kę 
abi tū ros eg za mi nus mo ki niai įgy ja bran
dos ates ta tą, su tei kian tį tei sę stu di juo ti 
uni ver si te te (al lge mei ne Hoch schul rei fe). 
Bai gę 12 kla sių ir at li kę prak ti ką gim na zis
tai ga li sto ti į neu ni ver si te ti nes aukš tą sias 
mo kyk las (Fach hoch schul rei fe), mo ki
niams, bai gu siems 10 kla sių, iš duo da mas 
pa grin di nės mo kyk los bai gi mo ates ta tas 
(Re als chu labs chlus szeug nis). Gim na zi
jo je įgy ti bran dos ates ta tai pri pa žįs ta mi 
vi sa me pa sau ly je.

ABI Tū RoS Eg zA mI Nų VER TI NI mo 
SIS TE mA

Kaip jau bu vo mi nė ta, abi tu rien tas lai ko 
du pri va lo mus ir tris sa vo nuo žiū ra pa si
rink tus eg za mi nus. Nuo 10 kla sės mo ki
niai ver ti na mi 15 ba lų sis te ma (0 – ma
žiau sias įver ti ni mas, 15 – aukš čiau sias). 
5 ba lai – jau tei gia mas įver ti ni mas.

Ver ti nant abi tu rien to eg za mi no dar bą 
(vi sų kal bų, is to ri jos, po li ti kos ir eko no mi
kos, bio lo gi jos) dė me sys ski ria mas tu ri niui 
(ar gu men ta vi mui, tei gi nių pa grin di mui, 
aiš kiai bei įti ki na mai ra šan čio jo po zi ci jai 
ir kt.; rei kia rem tis įvai riais šal ti niais), 
kal bos žo din gu mui (sklan du mui, sa vi tam 
ra šy mo sti liui ir pan.) ir gra ma ti kai (klai dų 
skai čius da li ja mas iš žo džių skai čiaus ir 
dau gi na mas iš 100, taip gau na mas įver
ti ni mas už klai das). Ta da skai čiuo ja mas 
vi sų tri jų ka te go ri jų re zul ta tų arit me ti nis 
vi dur kis.

Eg zA mI No UŽ DUo TYS

Lai ky da mas eg za mi nus (iš sky rus ma te
ma ti kos) raš tu abi tu rien tas, at sa ky da mas 
į 3–4 klau si mus, ku ria vien ti są teks tą 
rem da ma sis kul tū ri ne, so cia li ne pa tir ti mi. 
Gim na zis tas tu ri at skleis ti sa vo ge bė ji mus 
ana li zuo ti, pa grįs ti, pa neig ti, įver tin ti, 
su gre tin ti, ar gu men tuo ti, pa ko men tuo
ti, sam pro tau ti, iš nag ri nė ti pro ble mą,  
pa teik ti įžval gas, iš sa ky ti po žiū rį ir pan., 
jis tu ri at lik ti tai, ko pra šo ma už duo 
 ty je.

Abi tū ros eg za mi nų už duo čių pa vyz džių 
ga li te ras ti in ter ne te ad re su https://kul tus
mi nis te rium.hes sen.de.

Eg zA mI Nų lAI KY mo TVAR KA

Svar biau sia, kad abi tu rien tas, lai ky da
mas eg za mi ną, pa tir tų kuo ma žiau įtam
pos. At ėjęs lai ky ti eg za mi ną gim na zis tas 
pa si ra šo, kad ne tu ri jo kių svei ka tos su tri ki
mų. Į au di to ri ją ga li ma at si neš ti van dens, 
už kan džių. Jei gu abi tu rien tas jų ne tu ri, 
ga li trum pam iš ei ti į ko ri do rių, ku ria me 
bu di mo ky to jas, čia pa ruoš ta ka va, ar ba ta, 
leng vi už kan džiai.

Pra si dė jus eg za mi nui 45 min. ski ria mos 
su si pa žin ti su už duo ti mis, per skai ty ti teks
tą. Joms pra ėjus pra de da mas skai čiuo ti 
lai kas, kai abi tu rien tas at lie ka už duo tis. 
Pa gi lin tų dis cip li nų eg za mi nams ski ria
ma 240 min., ki tų – 180 min. Abi tu rien tas 
pa ra šy to teks to žo džius, iš sky rus ma te ma
ti kos, skai čiuo ja po ofi cia lios eg za mi no 
pa bai gos pa skel bi mo.

Jei abi tu rien tas iš eina iš au di to ri jos, tai 
eg za mi no vyk dy to jas pažy mi eg za mi no 
pro to ko le. Eg za mi ne drau džia ma nau do
tis mo bi liai siais, iš ma niai siais te le fo nais, 
kom piu te riais ar ki to mis mo der nio mis in
for ma ci jos prie mo nė mis, nu si ra ši nė ji mas 
ne to le ruo ja mas.

Bi ru tė AU GUS TA NA VI ČIŪ TĖ
Dr. Bro nė NAR KE VI ČIE NĖ

Su lau kė me II al bu mo „Lais vės pa žen klin ti“ 
to mo – „Dai li nin kai at kur tai Lie tu vos vals
ty bei“. Jo su da ry to jas ir api pa vi da lin to jas – 
dai li nin kas Ri man tas Di cha vi čius. Šiuo me tu 
spau dai ren gia mas III to mas.

Ga lė tu me klaus ti su da ry to jo R. Di
cha vi čiaus, Ko Dėl? Bet at sa ky mas yra 
II to mo įžan go je: „Vals ty bė – tau tos na
mai. Daug vals ty bių bė gant am žiams iš 
pa sau lio že mė la pio iš ny ko, kai pra ra do 
sa vo kal bą, kul tū rą, me ną, už mir šo sa
vo ša lies sim bo lius. Vi sos šios ver ty bės 
yra vals ty bės at ra mos stul pai – es mi niai 
tau tos eg zis ten ci jos ele men tai, rei ka lau
jan tys nuo la ti nės gin ties – žmo gaus ir 
vals ty bės. [...]

Tei sūs yra is to ri kai, sa ky da mi, kad is
to ri jos klas to ji mas – tai at ski ra ME LO  
kul tū ra. Kai me las pa tei kia mas kaip 

Kiek lais vės – tiek mū sų
„Ko va dėl lais vės ne si bai gia nie ka da. Pa žvel gę at gal esa me tik ri, kad ne tik mū sų 
is to ri ja – jos slink ties kryp tis per am žius bu vo vie na ir ne kin ta ma – link lais vės.“ 

(Ri man tas Di cha vi čius)

TIE SA – jis kaip Tro jos ar klys įve da mas 
į mū sų są mo nę. Ten jis at lie ka sa vo juo
dą dar bą... [...] Kas iš tri na ma, nu ty li ma, 
dings ta iš is to ri jos, pra nyks ta ir iš tau tos 
at min ties.“

I to me – dau gy bė dar bų, ku rių oku pa
ci jos me tais ne ga li ma bu vo ro dy ti vie šai. 
Ir jie la bai skir tin gi... Ga lė tu me klaus ti 
su da ry to jo, Ko Dėl ša lia ži no mų, pa
sau ly je gar sių var dų – mums be veik 
ne ži no mi? Ko dėl jie gre ta? Bet į šį klau
si mą taip pat at sa ky ta I to mo įžan go je: „Ne 
vis kas bu vo itin pro fe sio na lu, bet vis kas 
gi mė iš vi di nės bū ti ny bės ir pri si dė jo prie 
sa vo vals ty bės, lais vės, sa vęs su vo ki mo ir 
įtvir ti ni mo – vaiz du, žo džiu, ges tu. Tai ir 
bu vo il gai kaup tos ener gi jos pro ver žis.“

Ko Dėl „Švie ti mo nau jie nos“ ra šo 
apie al bu mą „Lais vės pa žen klin ti“? 
Juk čia su dė ti dai li nin kų, sa vo kū ry ba 
pri si dė ju sių prie Lie tu vos vals ty bin gu mo 
įtvir ti ni mo, kū ru sių lais vės „rū bą“ ir juo 
pa žen kli nu sių at kur tą Lie tu vos vals ty bę, 
dar bai. Iš ei tų, kad al bu mas skir tas pla čia

jai vi suo me nei. Ir iš tie sų pla čia jai, bet jis 
pa sie kė (I to mas), o ne tru kus pa sieks ir II, 
Vil ni jos kraš to mo kyk las. Tai yra do va na. 
Al bu mo lei di mą pa rė mė JAV vei kian tis 
Gra žu tės Šla pe ly tėsSi ru tis fon das. Teik
da mas pa ra mą jis iš reiš kė pa gei da vi mą 
šim tą al bu mo eg zem plio rių pa skirs ty ti 
Vil ni jos kraš to mo kyk loms. Ir tai bu vo 
pa da ry ta...

Be kul tū ros ir sa vas ties gre sia ty lus iš
ny ki mas. Al bu mai „Lais vės pa žen klin ti“ 
yra tai, kas sto ja prieš prie šon kul tū rą ta pa
ti nan tie siems su pra mo gų in dust ri ja.

II to me ra si me ne ma ža įžval gų. Kaip 
tei gia jo su da ry to jas R. Di cha vi čius: „Tai 
sim bo liai ir žen klai – he ral di ka, pa min k 
lai, ap do va no ji mai, vi si vals ty bin gu mo 
žel me nys, vė lia vos, mo ne tos, pa što žen
klai, sce nog ra fi jos, sa va ran kiš ki vi sų dai
lės žan rų kū ri niai. Me no kal ba per teik ti  
žen klai, jų sis te mos – tai sa vęs, sa vo 
vals ty bės ir tau tos ide a lų iden ti fi ka vi mas 
vi zu a li ne, plas ti ne kal ba.“

Zi na RIM GAI LIE NĖ

Dėl II to mo Vil ni jos kraš to mo kyk los, ku rioms bu vo skir tas I to mas, tu ri kreip tis į Švie ti mo ap rū pi ni mo cen trą, Re gi ną Jo ku baus kai tę tel. (8 5) 264 9476.
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Ko Dėl Kė DAI NIAI?

Te moms apie Lie tu vo je gy ve nu sius žy
dus, jų is to ri ją ir kul tū ri nį pa li ki mą ap tar ti 
Kė dai niai pa si rink ti ne at si tik ti nai. Šia me 
mies te pui kiai iš sau go tas se na mies tis, 
at spin din tis re li gi nes kon fe si jas ir tau
ti nių ben dri jų gy ve na mas te ri to ri jas, jų 
kul tū ri nį pa vel dą. „Mo ky to jai į Kė dai nius 
bu vo pa kvies ti dėl to, kad čia daug žy dų 
kul tū rą rep re zen tuo jan čių ob jek tų – jau 
pats Dau gia kul tū ris cen tras yra bu vu
sio je žie mi nė je si na go go je. Ki tų mies tų 
mo ky to jams tai pui kus pa vyz dys, kaip 
pa sta tas ga li bū ti pri tai ko mas šian die nėms 
reik mėms“, – teigė vie na iš ren gi nio or ga
ni za to rių In gri da Vil kie nė.

Se mi na ro or ga ni za to rių tiks las bu

Vilniausgetoatminimometams

lie tu vos žy dų is to ri ja – rak tas į 
Ho lo kaus to su vo ki mą

vo su bur ti ak ty vius, 
mo ty vuo tus mo ky to jus 
įgyvendinti nau jus pro
jek tus, skir tus is to ri
nei at min čiai iš sau go ti. 
Tarp tau ti nės ko mi si jos 
sek re to ria to va do vas Ro nal das Ra čins
kas daug dė me sio sky rė Lie tu vos žy dų 
is to ri jai bei lie tu vių ir žy dų san ty kių, ku
rie for ma vo si dau giau nei še šis am žius, 
rai dai. Mums bu vo pa ro dy tas iš kal bin gas 
že mė la pis, ku ria me pa žy mė ta Lie tu vos 
mies tų ir mies te lių et ni nė su dė tis. „Iki 
Ant ro jo pa sau li nio ka ro žy dai su da rė nuo 
treč da lio iki vi siš kos dau gu mos mies tų 
gy ven to jų“, – pasakojo R. Ra čins kas. 
„Žy dai kar tu su lie tu viais, len kais, ru sais 
kū rė sa vo ir Lie tu vos vals ty bės gy ve ni mą. 

Šian dien dau ge ly je tų vie tų ne su tik si te nė 
vie no žy do, ta čiau yra na mai, ku riuo se jie 
gy ve no, gat vės, ku rio mis jie vaikš čio jo, 
si na go gos, ku rio se jie mel dė si, ir vie tos, 
ku rio se vi rė aud rin gas kul tū ri nis gy ve ni
mas. Ho lo kaus tas ne tik ra di ka liai pa
kei tė mū sų mies tų vei dą, mes – Lie tu vos 
vals ty bė – ne te kę žy dų ben druo me nės, 
ne te ko me svar bios mū sų ben dro in te
lek ti nio, kul tū ri nio ir eko no mi nio po
ten cia lo da lies. Kai šį pra ra di mą mes 
ir au gan ti jau no ji kar ta su pra si me kaip 

Bir žų „Auš ros“ vi du ri nė je mo kyk lo je  
vy ko ren gi nys – at vi ra pa mo ka „Nu si kal
ti mai žmo niš ku mui Lie tu vo je ir ki to se Eu
ro pos vals ty bė se Ant ro jo pa sau li nio ka ro 
me tu“. Ją ve dė Bir žų „Auš ros“ vi du ri nės 
mo kyk los is to ri jos mo ky to jas, To le ran ci jos 
ug dy mo cen tro (TUC) va do vas Vid man tas 
Ju ko nis ir aš, šio straips nio au to rė.

KAIP KI lo PA mo KoS IDė JA?

Mo kyk los To le ran ci jos ug dy mo cen tras, 
va do vau ja mas mo ky to jo V. Ju ko nio, jau 
tre jus me tus įgy ven di na pro jek tą „Žy dų ir 
ka rai mų ka pi nių tvar ky mas ir to le ran ci jos 
ug dy mas“. Projekte ak ty viai da ly vau ja 

Ne tra di ci nė is to ri jos pa mo ka Bir žuo se

Ko vą Kė dai nių dau gia kul tū ria me cen tre su reng ta me se
mi na re apie žy dų is to ri ją, kul tū ri nio pa vel do svar bą ir pri
tai ky mą šių die nų ug dy mo pro ce sui da ly va vo 32 pe da go gai, 
įvai rių da ly kų mo ky to jai iš vi sų ša lies mo kyk lų. Se mi na rą  
su ren gė Tarp tau ti nė ko mi si ja na cių ir so vie ti nio oku pa ci nių 
re ži mų nu si kal ti mams Lie tu vo je įver tin ti (to liau – Tarp tau ti
nė ko mi si ja). Daugiadis cip li niš ku mas yra vie nas iš pa ma ti
nių ko mi si jos vyk do mos švie ti mo veik los prin ci pų, nes to kia 
gi li, kom plek siš ka ir skau di te ma kaip Ho lo kaus tas ne tel pa 
is to ri jos va do vė ly je. Tai pir miau sia ver ty bių san ty kio su sa vo  
ša lies is to ri ja for ma vi mas, ku ris ne ga li bū ti įsi vaiz duo ja mas 
be pla taus kon teks to – li te ra tū ros, eti kos, po li ti kos moks lų, 
dai lės, mu zi kos, ki tų da ly kų ir me ni nių iš raiš kos for mų pa
nau do ji mo per pa mo kas, už kla si nė je ir pro jek ti nė je veik lo se. 
Ki ta ver tus, tik rasis Ho lo kaus to tra ge di jos su vo ki mas lie tu
vių vi suo me nė je ne įma no mas be ne tek ties mas to įsi są mo ni
ni mo, iš nai kin tos Lie tu vos žy dų ben druo me nės kaip kaž ko 
sa vo, kaip as me niš kai svar bios ne tek ties.
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sa vo ne tek tį, ta da pa si keis ir pats po
žiū ris į Ho lo kaus tą, – kal bė jo ko mi si jos 
sek re to ria to va do vas ir api ben dri no: – is
to ri jos pa keis ti ar iš tai sy ti ne ga li me, bet 
ga li me ir pri va lo me įtvir tin ti ir iš sau go ti 
tei sin gą is to ri nę at min tį.“

IS To RI Kų Po ŽIū RIU

Apie Ho lo kaus tą Lie tu vo je pa skai tą 
skai tęs is to ri kas Arū nas Bub nys ap žvel
gė žy dų ge no ci do prie šis to rę ir eta pus 
1941–1944 m. lai ko tar piu. Is to ri ko pra
ne ši me daug dė me sio skir ta lie tu vių ir 
žy dų san ty kių rai dai bei jų pa ašt rė ji mui 
pir mo sios so vie ti nės oku pa ci jos me tais 
(1940–1941). Kal bė da mas apie daug dis
ku si jų  ke lian čias pir mą sias na cių ir so vie tų 
ka ro sa vai tes, Bir že lio 23io sios su ki li mą 
ir Lie tu vos lai ki ną ją Vy riau sy bę lek to rius 
pa brė žė, kad šiuo lai ko tar piu spon ta niš kas 
kerš to ak ci jas prieš įta ria mus so vie tų ko la
bo ran tus kei tė or ga ni zuo tas ir sis te min gas 
vi sų žy dų nai ki ni mas, į ku rį įsi trau kė na cių 
oku puo tos Lie tu vos struk tū ros ir at ski ri pi
lie čiai. Anot se mi na ro lek to rių, pir mai siais 
at kur tos ne pri klau so my bės me tais Ho lo
kaus to te ma tarp Lie tu vos is to ri kų ne bu vo 
po pu lia ri. Esant to kiai skaus min gai, il ga
me tei pa tir čiai na tū ra lu, kad vi suo me nė 
bei is to ri kai ne pa tik liai žvel gė į šią te mą 
ir il gai ne su pra to jos ty ri mo svar bos. Ob
jek ty viems Ho lo kaus to ty ri mams bū ti na 
sa vik ri ti ka ir sa vos tau tos is to ri jos at žvil
giu, o tai ne si de ri no su ro man tiš ko mis pra
ei ties vi zi jo mis. Kri ti nė Ho lo kaus to ty rė jų 
kryp tis Lie tu vo je iš pra džių bu vo sil pna ir 
ne tu rė jo di des nės įta kos nei vi suo me nės 
is to ri nei at min čiai, nei is to riog ra fi jos rai
dai. Ta čiau iš lė to pa dė tis kei tė si kri ti nių 
ty ri mų nau dai. Pri pa žin tina, kad Lie tu vos 
val džia ga na anks ti su pra to po li ti nį Ho lo

kaus to pro ble mos as pek tą ir sten gė si įam
žin ti Ho lo kaus to au kų at mi ni mą, ska ti no 
Lie tu vos žy dų ge no ci do ty ri mus. Vil niu je 
bu vo at kur tas Vals ty bi nis Ga o no žy dų 
mu zie jus, rug sė jo 23io ji (Vil niaus ge to 
lik vi da vi mo die na) pa skelb ta Lie tu vos 
žy dų ge no ci do die na ir mi ni ma vals ty bi niu 
ly giu, tvar ko mi Ho lo kaus to au kų ka pai. 

mU zIE JAUS VEIK loS

Kė dai nių mu zie ji nin kai Aud ro nė Pe
čiu ly tė ir Ri man tas Žir gu lis da li jo si sa vo 
pa tir ti mi. Daugiakultūrio cen tro va do vė  
A. Pe čiu ly tė pri sta tė edu ka ci nes pro g 
ra mas, to kias kaip „Ša bas ir štet las“, 
„Re li gi nių kon fe si jų mal dos na mai“, 
„Ho lo kaus tas“. Kė dai nių kraš to mu zie jaus 
di rek to rius R. Žir gu lis kal bė jo apie Kė dai
niuo se įgy ven din tą pro jek tą, kai 2011 m.  
buvo pa sta ty tas pa min klas, kuriame 
iškalta da li s kė dai nie čių žy dų, nu žu dy tų 
1941 m., pa var džių. Šiuo is to ri nės at min

ties iš sau go ji mo pro jek tu įrodyta, kad per 
Ho lo kaus tą nu žu dy tie ji nė ra tik skai čiai –  
mu zie jui pa vy ko da lį pa var džių su ras ti, 
pa tik rin ti ir įam žin ti. Se mi na re lek to riai 
ne tik pri sta tė Ho lo kaus to prie lai das, žy dų 
Lie tu vo je nai ki ni mo eta pus, bet ir kal bė jo 
apie žy dų is to ri ją Lie tu vo je, ap iman čią 
dau giau nei 600 me tų, bei tra di ci jas.

Mo ky to jai, iš klau sę te ori nes pa skai tas, 
da ly va vo edu ka ci nė je veik lo je, su si pa ži no 
su nau ja Dau gia kul tū rio cen tro eks po
zi ci ja apie Kė dai niuo se gy ve nu sią žy dų 
ben druo me nę.

To kio po bū džio se mi na ruo se mo ky to jai 
pa pil do sa vo ži nias, ap ta ria įvai rius mo
ky mo me to dus, ku rie vė liau pri tai ko mi 
pa mo ko se, ren gi niuo se ir pro jek tuo se.

Mei lė PLA TŪ KIE NĖ
Aly taus Adol fo Ra ma naus ko-Va na go g-jos 

eti kos mo ky to ja

Gied rė ŠKAR NU LIE NĖ
Is to ri jos mo ky to ja

TUC mo ki niai ir no rin čių jų įsitraukti į 
veiklą vis dau gė ja. Ta čiau pra dė jęs tvar
ky ti ka pi nes mo ky to jas V. Jukonis su pra to, 
kad jo mo ki niai ma žai ži no apie Bir žuo se 
gy ve nu sias žy dų ir ka rai mų ben druo me
nes. Veik lo je da ly vau jan tiems mo ki niams 
ki lo daug klau si mų: ko dėl Bir žuo se to kios 
di de lės žy dų ka pi nės, ka da žy dai ir ka rai
mai įsikūrė šiame mieste, kuo jie ver tė si ir 
kaip gy ve no, ko dėl apie juos nė ra in for ma
ci jos Bir žų kraš to mu zie ju je? Mo ky to jas 
daug kar tų ren gė eks kur si jas po Bir žų 
se na mies tį, vy ko ne vie nas su si ti ki mas 
su vie nin te liu Bir žuo se gy ve nan čiu žy dų 
ben druo me nės pa li kuo ni mi Šef te liu Me
la me du. Pro jek te da ly vau jan tys mo ki niai 
va sa rą ap lan kė bu vu sią Auš vi coBir ke nau 
kon cen tra ci jos sto vyk lą Len ki jo je. Ta čiau, 
anot is to ri ko, klau si mų ne ma žė jo. To dėl 
ki lo idė ja pa reng ti ben drą ke lioms kla sėms 
pa mo ką ir pa si kal bė ti apie žy dų ben druo
me nės nai ki ni mą Bir žuo se, Lie tu vo je bei 

vi so se ki to se na cis ti nės Vo kie ti jos oku
puo to se te ri to ri jo se. Pa mo ko je pa nau do ta 
ne ma žai is to ri nių nuo trau kų, do ku men tų, 
fil muo tos me džia gos. Ta čiau svar biau
sia – liu di nin kų pa sa ko ji mai. Liu di ji mai 
la biau siai pri kaus tė mo ki nių dė me sį ir 
su kė lė daug emo ci jų. Pa sak mokinių, tik 
įsi gi li nęs į pa vie nių žmo nių is to ri jas pa
jun ti vi są to ta li ta ri nio re ži mo siau bą, au kų 
ne vil tį ir be jė giš ku mą.

AT EI TIES PlA NAI

Po pa mo kos is to ri jos mo ky to jas V. Ju
ko nis svars tė, kad rei kia ne tik tęs ti pro
jek tą, bet ir ban dy ti su rink ti kuo dau giau 
do ku men tų bei in for ma ci jos apie Bir žų 
žy dus: tuos, ku rie gy ve no mies te iki ka ro 
ir am ži no jo po il sio at gu lė se no sio se žy dų 
ka pi nė se ar ba dar iki ka ro iš vy ko į ki tas 
vals ty bes, tuos, ku rie bu vo čia nu žu dy ti 
1941 m. rug pjū tį. Šie žmo nės bu vo Bir

žų gy ven to jai, pa li kę da le lę sa vęs mies to 
is to ri jo je. Jų is to ri ja, kaip ži nia, yra mū sų 
ben dros is to ri jos da lis.

Bir žų „Auš ros“ vi du ri nės mo kyk los 
To le ran ci jos ug dy mo cen tro pro jek tas 
„Žy dų ir ka rai mų ka pi nių tvar ky mas ir 
to le ran ci jos ug dy mas“ bus įgy ven di
na mas ir šie met, tik riau siai tę sia mas ir 
2014 m. In for ma ci ja apie pro jek tą iš pli to 
už Lie tu vos ri bų, to dėl prie šio pro jek to 
part ne rių – Bir žų ra jo no sa vi val dy bės ir 
Tarp tau ti nės ko mi si jos na cių ir so vie ti nio 
oku pa ci nių re ži mų nu si kal ti mams Lie tu
vo je įver tin ti – pri si de da ir part ne riai iš 
už sie nio – Vo kie ti jos Det mol do mies to 
krikš čio nių ir žy dų drau gi ja bei Ru si jos 
moks lų aka de mi jos Sla vis ti kos ins ti tu to 
Ju dai kos ka ted ra.

In gri da VIL KIE NĖ
Tarp tau ti nės ko mi si jos na cių ir so vie ti nio oku pa ci nių 

re ži mų nu si kal ti mams Lie tu vo je įver tin ti švie ti mo 
pro gra mų ko or di na to rė
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Mokyklųmuziejuose

EKS Po NA TAI

Pir mie ji eks po na tai: nuo trau kos, do
va nos, pir mo ji mo kyk los iš ka ba ir vė
lia va, met raš čiai. Su ri kiuo ti met raš čiai –  
iš skir ti nė mu zie jaus eks po zi ci jos da lis. 
Pen ke ri Vil niaus lie tu vių na mų veik los 
me tai su dė ti į sto rus al bu mus (jau pra
dė tas pil dy ti penk ta sis). Juo se ga li ma 
ras ti to pen kme čio mo kyk los nuo trau kų, 
laik raš čių iš kar pų, spal vo tais pieš tu kais 
ap ra šy tų ren gi nių. Vė liau į met raš tį gu lė 
spaus din ti teks tai. Šiuo me tu jis ra šo mas 
ir ma ke tuo ja mas kom piu te riu. Mu zie jaus 
eks po zi ci jo je ga li ma ras ti pa čių mo kyk
los mo ky to jų reng tus žo dy nė lius. Jie 
sa vi ti – skir ti kiek vie nam mo ko ma jam 
da ly kui (ru sų ir lie tu vių kal bų žo dy nė lis 
bio lo gi jai, ma te ma ti kai ir t. t.), nes pa čio je 
pra džio je mo ky to jams rei kė jo ne di de lių, 
pa pras tų žo dy nė lių, kad at vy kę trem ti nių 
ir po li ti nių ka li nių vai kai bei vai kai čiai 
ga lė tų mo ky tis pa gal ben dro jo ug dy mo 
pro gra mą. To dėl mo ky to jai pa tys kū rė 
žo dy nė lius, pla ti no ir sėk min gai nau do jo 
mo ky mo pro ce se. Mu zie ju je eks po nuo ja
mi su kaup ti bu vu sių bei esa mų mo ki nių ir 
mo ky to jų kū ry bi niai dar bai. Čia ga li ma 
ras ti ir šian dien gar sių žmo nių nuo trau kų 
bei ra ši nių – AB „Kraft Fo ods Lie tu va“ 

mu zie jus – tar si  
at min ties aruo das

tei si nin ko Bal ti jos vals ty bėms 
An ta no Si da ro, dai ni nin ko ir 
dai nų au to riaus Sta nis la vo 
Sta vic kioSta no, Lie tu vos 
ra di jo žur na lis to Mask vo je 
Sta sio Pla nu čio ir ki tų.

NAU JA EKS Po zI cI JA

Nuo 2010 m. mu zie jus pa
si pil dė nau ja eks po zi ci ja „Li
tu a nis ti nis švie ti mas iš ei vi jo je 
ir trem ty je“. Jos ini cia to rius –  
Už sie nio lie tu vių švie ti mo 
cen tras – pa siū lė už sie nio lie

tu vių ben druo me nėms, už sie nio lie tu viš kų 
mo kyk lų mo ky to jams, stei gė jams su rink ti 
li tu a nis ti nių mo kyk lų nuo trau kas, do ku
men tus, mo ky mo prie mo nes, kny gy nė lius, 
mo ky to jų raš to dar bus ir laiš kus, bu vu sių 
mo ki nių at si mi ni mus, iš li ku sius mo ki nių 
už ra šus ar pa sie ki mų ver ti ni mo kny ge les. 
Šiuo me tu mu zie jaus eks po zi ci jo je „Li tu a 
 nis ti nis švie ti mas iš ei vi jo je ir trem ty je“ 
pri sta ty tos li tu a nis ti nės mo kyk los iš Uk
rai nos, Šve di jos, Vo kie ti jos, Lat vi jos, Ru
si jos, Ai ri jos, JAV. Itin svar bu pa ro dy ti šių 
mo kyk lė lių svar bą sau gant ir puo se lė jant 
lie tu vy bę, pa dė ti su vok ti, kad už sie nio 
lie tu vių ben druo me nės ne ga li gyvuo ti be 
kal bos ir lie tu viš kos kul tū ros tęs ti nu mo, be 
jung ties tarp kar tų. Įdo mių eks po na tų šiai 
eks po zi ci jai pa do va no jo Pa sau lio lie tu vių 
ben druo me nės pir mi nin kė (2006–2012) 
Re gi na Na ru šie nė. Ji mu zie jų pa pil dė 
1946 m. Augs bur go per si kė lė lių sto vyk
lo je leis tais lei di niais „Žo dis“, „Sau lu tė“, 
„Ži bu rys“ ir tuo lai ko tar piu leis tais „Ži
bu rio“ prie dais „Skai ty mai“. Bū tent šie 
„Skai ty mai“ bu vo mo ky mo prie mo nės 
lie tu vių per si kė lė lių sto vyk los mo kyk lo je. 
Vil niaus lie tu vių na mų įkū rė jas ir rė mė jas 
Gab rie lius Žem kal nis mu zie jui per da vė  
I ir II lai dų nuo trau kas iš Eich šta to lie tu vių 
gim na zi jos (lie tu vių pa bė gė lių sto vyk la 

Vo kie ti jo je). Jo se, be pa ties do va no to jo, 
ran da me ir LR Pre zi den tą Val dą Adam
kų su žmo na Al ma. Per nai lan ky da ma sis 
Vil niaus lie tu vių na muo se G. Žem kal nis 
mu zie jui pa li ko to je pa čio je Eich šta to lie
tu vių gim na zi jo je 1946 m. iš leis tą mo ki nių 
kū ry bos kny ge lę „Ūka no se“. Šių me tų 
pra džio je į mu zie jų at ke lia vo eks po na tai 
iš Švei ca ri jos – Da nu tės Ba jard (Da nu tė 
Ba y ard) do va no tos kny gos ir lei di niai, iš
leis ti iš ei vių lei dyk lo se po ka rio me tais, bei 
te olo gi jos moks lo li te ra tū ra, žo dy nai.

Kal bant apie li tu a nis ti nį švie ti mą ne lie
ka ne pa mi nė tos iš ki lios as me ny bės, žy mūs 
iš ei viai, trem ti niai, dir bę li tu a nis ti nia me 
švie ti me (pla či ą ja pras me), li tu a nis ti nė se 
mo kyk lė lė se, lie tu vių ben druo me nė se ar 
lie tu vių et no kul tū ros sri ty je. Eks po zi ci jos 
„Li tu a nis ti nis švie ti mas iš ei vi jo je ir trem
ty je“ or ga ni za to riai ra gi no šias as me ny bes 
pri sta ty ti Lie tu vai. Vi sa su rink ta me džia ga 
taip pat sau go ma mu zie ju je.

IN TE RAK TY VUS mU zIE JAUS 
VA RIAN TAS

Mo kyk los mu zie jaus puo se lė to jai 
per nai pra dė jo skait me nin ti mu zie jaus 
eks po na tus. Taip at si ra do mu zie jaus 
pa no ra mi nis fil mas, ske nuo ti sten dų do
ku men tai, pas ta rų jų me tų kom piu te ri nis 
met raš čio va rian tas. Kiek vie nas Vil niaus 
lie tu vių na mų sve tai nės lan ky to jas ga li 
tap ti ir in te rak ty vaus mo kyk los mu zie jaus 
lan ky to ju (www.lie tu viu na mai.vil nius.
lm.lt/in dex_fi les/mu zie jus.htm).

TRA DI cI JA

Vil niaus lie tu vių na mų mu zie jus tu ri 
tra di ci ją – čia pri va lo ap si lan ky ti pir mus 
me tus gim na zi jo je be si mo kan tys mo ki
niai. No ri me juos su pa žin din ti su mo kyk
los is to ri ja, pa sie ki mais. Taip mo ki niams 
leng viau per pras ti mo kyk los mi si ją, įsi
trauk ti į mu zie jaus veik lą. Nors mu zie jui 
trūks ta di des nės erd vės, ja me su si ren ka 
mo ki niai ir čia ve da mos is to ri jos pa mo
kos. Mu zie ju je vi sa da lan ko si į gim na zi ją 
at vy kę sve čiai.

Iri na MIC KU TĖ

Vil niaus lie tu vių na mai – uni ka li gim na zi ja Lie tu vo je, ug dan ti iš vi so 
pa sau lio at vyks tan čius lie tu vai čius ir prieš po rą me tų at šven tu si sa vo 
dvi de šimt me tį. Tai tik pa aug lys tė, pa ly gin ti su se niau sio mis Lie tu vos 
gim na zi jo mis. Ta čiau Vil niaus lie tu vių na mų kū ri mo(si) 
is to ri ja įdo mi ir įvai riap la nė. Bū tent apie tai by lo ja pir
mo jo di rek to riaus Al fon so Ru džio ini cia ty va vie no je 
kla sė je įkur tas mu zie jus. Tai tar si at min ties aruo das, 
ku ris bė gant me tams pil do si.
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Jau ži no me, ku rią spor to ša ką pa mė go te. At-
skleis ki te, ko dėl?

Ma no tė tis ir ma ma – spor ti nin kai. Tė
tis tre ni ra vo si šiuo lai ki nės pen kia ko vės 
rung ty se, o ma ma – dziu do pa sau lio čem
pio na to pri zi nin kė. Tai gi vi si šei mo je –  
spor ti nin kai. Tuo ke liu pa su kau ir aš.

Ko kio am žiaus bū da ma pra dė jo te spor tuo ti?
Gal dve jų me tų jau įžen giau į ba sei ną. 

Iki de šim ties lan kiau plau ki mą, vė liau –  

Jau nų jų 
spor ti nin kų 
žyg dar bis

gim nas ti ką. Į pen kia ko vę at ėjau prieš pen
ke rius me tus.

Kas pa dė jo ap si spręs ti, ku rią spor to ša ką 
pa si rink ti?

Plau ki mas ne la bai pa ti ko, ne itin se kė si 
gim nas ti ka. Ka dan gi tė tis pats lan kė pen
kia ko vę, pa siū lė šią ša ką ir man, su si do
mė jau ir iki šiol ją lan kau.

Ku rio se spor to ša ko se ten ka rung tis?
Šiuo lai ki nė pen kia ko vė – tai jo ji mas, 

fech ta vi mas, šau dy mas, plau ki mas ir kro  
sas.

Ko kių sa vy bių rei kia spor ti nin kui, kad jis tap tų 
čem pio nu?

Pir miau sia – kan try bės, nes iš kart ge ro 
re zul ta to ne bus. An tra – darbš tu mo. Taip 
pat už si spy ri mo pa siek ti tai, ką esi nu ma
tęs, pri si ža dė jęs pats sau ir pan.

Mo ko tės ar stu di juo ja te?
Esu Vil niaus Jo no Ba sa na vi čiaus gim

na zi jos vie nuo lik tos kla sės mo ki nė.

Ko siek si te bai gu si mo kyk lą, gal su ksi te pro-
fe sio na lio jo spor to ke liu?

Ma nau, rink siuo si pro fe sio na lų jį spor tą, 
bet moks lų taip pat steng siuo si ne ap leis ti. 
No rė čiau stu di juo ti ki ne zi te ra pi ją, nes ši 
pro fe si ja ar ti ma spor tui.

Kaip se ka si de rin ti moks lą ir spor tą?
Su dė tin ga. Bet spor ti nin kai – to kie 

žmo nės, ku rie ge ba prie vis ko pri si de rin ti. 
Ir mo ko mės, ir spor tuo ja me. At ran da me 
lai ko mo ky tis. Gal būt tru pu tį nu ken čia 
ži nių ko ky bė, bet ką pa da ry si...

Ar lie ka lai ko kny gai, pa ro doms, kon cer-
tams?

Jei no rė si, vi sa da su ra si lai ko tarp tre ni
ruo čių. Su pran ta ma, lai ką ten ka skai čiuo ti. 
Lais va lai kio no rė tų si dau giau, bet esa me 
pri vers ti la bai kruopš čiai de rin ti lais vo 
lai ko, mo ky mo si ir tre ni ruo čių tvar ka
raš čius...

Ačiū už po kal bį.
Mū sų inf.

gE RIAU SIE JI

Ka len do ri nio pa va sa rio pra džio je, kai 
sau lė „šal tos žie mos triū sus parg riau da ma 
juo kias“, o paukš čiai su grįž ta iš to li mų jų 
kraš tų, į Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ją 
(ŠMM) „su skri do“ bū rys gra žių, spin
du liuo jan čių vi di ne ener gi ja ir ši lu ma 
jau nuo lių. ŠMM Ova lio jo je sa lė je vy ko 
2012 m. aukš čiau sius re zul ta tus pa sie ku
sių spor ti nin kų ir jų tre ne rių ap do va no ji mo 
ce re mo ni ja.

„Džiau giuo si ir len kiuo si prieš spor tui 
pa si au ko ju sius mo ki nius, jų tre ne rius, –  
svei ki ni mo kal bo je pa brė žė švie ti mo ir 
moks lo vi ce mi nist rė Edi ta Ta mo šiū
nai tė. – Šian dien su si rin kę ge riau sie ji iš 

ge riau sių jų: dėl Jū sų spor ti nių nuo pel nų, 
dau ge lio me tų įtemp to dar bo Lie tu vos 
var das šian dien skam ba vi so se pa sau lio 
vals ty bė se...“

Lie tu vos tau ti nio olim pi nio ko mi te to 
pre zi den tė Dai na Gu dzi ne vi čiū tė pa
brė žė, jog nė ra nė vie no čem pio no, ku ris 
ne spor ta vo bū da mas mo ki niu. „Mes vi si 

su pran ta me, kad ak ty viai spor tuo jan tis 
mo ki nys ir yra bū si ma sis nu ga lė to jas. 
Mo ky mo si me tai – vie ni iš svar biau sių, 
nes ta da su for muo ja mas di džiau sias bū
si mo jo čem pio no, ku riuo jis taps gal būt 
jau bai gęs mo kyk lą, įdir bis. Nuo sta bu, kad 
vai kai spor tuo ja ug dy mo įstai go se, kad yra 
spor to mo kyk lų, klu bų, cen trų...“

Per nai spor to pa dan gę nu tvies kė auk si nė Rū tos Mei lu ty tės žvaigž dė – olim pi nė ir 
pa sau lio čem pio nė! Ne ma žiau ryš ki Lau ros Asa daus kai tėsZad nep rov skie nės olim
pi nė per ga lė. Lie tu vos spor to is to ri jo je to dar ne bu vo. Apie to kias aukš tu mas nie kas 
ne drį so me net sva jo ti. Į šias vir šū nes 2012 m. Lie tu vą ve dė mer gi nos. Jų at kak lu mas, 
ge bė ji mas su si kaup ti, ryž tas ir pa siek ti re zul ta tai pri lygs ta žyg dar biui. Jos nu si pel nė 
di džiau sios tau tos mei lės. Pri si dė da mi prie šios pa gar bos kal bi na me vie ną iš ge riau sių jų 
de šim tu ko – Ie vą SE RA PI NAI TĘ, pa sau lio jau nių šiuo lai ki nės pen kia ko vės čem pio
na te lai mė ju sią 1ąją vie tą.

mER gI Nų IŠ Šū KIS

2012 m. ge riau sių jau nų jų spor ti nin kų de šim tu kas – „Švietimo panoramos“ 4 psl.

Renatos Česnavičienės nuotraukos
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Profesinismokymas

Ka da ir ko kio mis ap lin ky bė mis bu vo įkur tas 
Kau no pa slau gų ver slo dar buo to jų pro fe si nio 
ren gi mo cen tras. Kaip ke lia vo te iki šių die nų?

VšĮ Kau no pa slau gų ver slo dar buo to
jų pro fe si nio ren gi mo cen tras – vie na iš 
di džiau sių pro fe si nio mo ky mo įstai gų 
Lie tu vo je. Cen tras įsteig tas 1944 m. bu vu
sios „Šva bės“ gim na zi jos (vei ku sios nuo  
1926 m.), ku rio je dės ty ta heb ra jų kal ba, 
pa sta te. Tuo me ti nė je pro fe si nė je mo kyk
lo je bu vo ren gia mos mez gė jos, siu vė jos, 
au dė jos.

Bė gant me tams pa si kei tė mo kyk los 
pa va di ni mas, ji plė tė si, dau gė jo mo ki nių, 
mo ky mo si pro gra mų, to bu lė jo dar buo to jų 
kom pe ten ci jos, gausėjo pro jek ti nė veik la. 
Nu ei tas il gas ke lias tam, kad ga lė tu me 
sa vo pa tir ti mi da ly tis su ki tais. Per pas ta
ruo sius pen kio li ka me tų dau giau sia dė me
sio sky rė me žmo giš kie siems iš tek liams. 
Di džiuo ja mės, kad mo ki nių skai čių įstai ga 
„už si au gi no“ dėl pa si rink tos stra te gi jos, 
va dy bos, ben druo me nės veik los, ug dy mo 
ko ky bės ir or ga ni za ci jos kul tū ros, ta čiau 
es mi nės įta kos tu rė jo ka ta li kiš kos ug dy mo 
pa sau lė žiū ros pa si rin ki mas.

Pa grin di nė cen tro veik la – pro fe si nis 
mo ky mas, taip pat vyk do mas pa grin di
nis ir vi du ri nis ug dy mas bei su au gu sių jų 
mo ky mas. Cen tre su da ro mos ga li my bės 
įgy ti pro fe si ją dau giau kaip 77 pir mi nio 
ir tęs ti nio for ma lio jo pro fe si nio mo ky mo 
pro gra mų – gro žio, ver slo, so cia li nės ge ro
vės bei svei ka tos prie žiū ros – sri ty se.

Di džiau sia mū sų ver ty bė – žmo nės. 
At ei nan tys mo ky tis, be si mo kan tys, mo
kan tys, be si rū pi nan tys, kad vi siems bū tų 
šil ta ir jau ku. Čia ver ti na mas kiek vie nas, 
lai ko mas iš skir ti niu ir ne pa kar to ja mu, 
to dėl mo ki niai ir dar buo to jai jau čia si vie
nin ga, dar nia ben druo me ne.

Cen tras tu ri pen kis te ri to ri nius sky rius. Ar pa-
ste bi te es mi nių skir tu mų pa gal te ri to ri ją?

Dau gu ma mo ki nių mo ko si Kau ne. 
Kar tu vei kia te ri to ri niai cen tro sky riai 
Aukš tad va ry je, Pa lan go je, Ni do je, Juk nai
čiuo se. Te ri to ri nių sky rių veik lai di de lės 
įta kos tu ri vie tos ben druo me nės – jų tra
di ci jos, po žiū ris į jau ni mą.

Steig da mi te ri to ri nius sky rius sie kė me 
pro fe si nį mo ky mą pri ar tin ti prie re a lios 
dar bo ap lin kos ir dar bo rin kos po rei kių. 
Pa vyz džiui, Pa lan go je vyk do me po il sio 
pa slau gų agen to, smul kio jo ver slo pa slau

Nuo la ti nia me ke ly je...

gų tei kė jo (spe cia li za ci ja – pa tal pų prie
žiū ra) mo ky mo pro gra mas. Šių pro gra mų 
be si mo kan tys mo ki niai at lie ka prak ti ką ir 
no riai įdar bi na mi ku ror to po il sio įmo nė
se. Da bar dau ge ly je Ni dos vieš bu čių ir  
po il sia vie čių dir ba mū sų cen tro ab sol
ven tai.

Ta čiau cen tro ver ty bės, po žiū ris į be
si mo kan tį jį ne pri klau so nuo mo ky mo si 
vie tos... Ug dy mas cen tre grin džia mas 
ka ta li kiš ka pa sau lė žiū ra, šv. Ig na co pa tir
ties, ap mąs ty mo ir veiks mo pe da go gi ne 
pa ra dig ma. Gre ta pro fe si nių kom pe ten ci
jų ug do mos ben dro sios, vertina mos kaip 
kva li fi ka ci jos su dė ti nė da lis, kom pe ten
ci jos. Jos bū ti nos pro fe si nei kar je rai ir 
gy ve ni mo įpras mi ni mui.

Ko kia spe cia ly bė šiais moks lo me tais bu vo 
po pu lia riau sia? Kaip ma no te, ko dėl? O ko kios 
nie kas ne no rė jo rink tis?

Cen tre dir ba moks lų dak ta rai ir dok to
ran tai. Esa me pa jė gūs at lik ti dar bo rin kos 
ty ri mus. Jau čia me rin kos pul są, to dėl pa
ren gia me pro fe si nio mo ky mo pro gra mas, 
ku rių rei kia dar bo rin kai. Cen tras pa lai ko 
glau džius ry šius su veik los pa sau liu, nuo
lat at nau ji na mo ky mo pro gra mas, pa siū lo 
nau jų, to dėl ne sto ko ja me sto jan čių jų. 
Kas met mo ki nių gre tas pa pil do apie 1600 
jau nuo lių. Po pu lia rios pro gra mos su lau kia 
dau giau no rin čių jų mo ky tis, nei ga li me 
pri im ti – pa ra me di ko, ma sa žuo to jo, po il
sio pa slau gų agen to, gy vū nų pri žiū rė to jo, 
hi gie ni nės kos me ti kos.

Pro gra mos, ku rios nie kas ne no rė tų 
rink tis, ne tu ri me. Šiek tiek ma žes nio su
si do mė ji mo, kaip ir vi so se Lie tu vos pro
fe si nio ren gi mo įstai go se, su lau kia siu vė jo 
mo ky mo pro gra ma.

Šian dien pro fe si nis ug dy mas tu rė tų bū ti 
ne at sie ja mas nuo su au gu sių jų mo ky mo, per si-
kva li fi ka vi mo, kva li fi ka ci jos to bu li ni mo kur sų, 
se mi na rų ir pan. Kaip yra Jū sų įstai go je?

Su au gu sių jų mo ky mas (tęs ti nis pro fe
si nis mo ky mas) cen tre pra dė tas vyk dy ti 
1998 m. Jis or ga ni zuo ja mas lanks čiai, 
at si žvel giant į be si mo kan čių jų tu ri mas 
kom pe ten ci jas ir po rei kius. Darb da viai 
ga li kreip tis ir už sa ky ti pa reng ti jų po rei
kius ati tin kan čias su au gu sių jų mo ky mo 
pro gra mas. Glau džiai ben dra dar biau ja me 
su įvai rio mis Lie tu vos dar bo bir žo mis.

Cen tras siū lo 49 for ma lio jo ir 24 ne for

ma lio jo mo ky mo pro gra mas pro fe si nei 
kva li fi ka ci jai ar at ski roms kom pe ten ci
joms įgy ti. Per me tus per si kva li fi kuo ja ar 
to bu li na kva li fi ka ci ją apie 500 as me nų.

Ar, Jū sų po žiū riu, pa si tei si no Švie ti mo ir moks-
lo mi nis te ri jos spren di mas at si žvel giant į dar bo 
rin kos po rei kius ska tin ti mo ki nius įgy ti an trą 
kva li fi ka ci ją?

Ma no me, kad šis Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri jos spren di mas iš ties pa si tei si no. 
Kas met tu ri me da lį žmo nių, pa gei dau
jan čių įgy ti an trą kva li fi ka ci ją. Daž niau 
 siai – ar ti mą pir ma jai... Toks kva li fi ka
ci jų rin ki nys lei džia spe cia lis tams la biau 
kon ku ruo ti dar bo rin ko je. Ne ma žą da lį 
sie kian čių jų įgy ti an trą kva li fi ka ci ją su
da ro žmo nės, anks čiau bai gę pro fe si nio 
ren gi mo įstai gas ir jau tu rin tys dar bo 
pa tir ties, bet jau čian tys, kad pro fe si jos ir 
kva li fi ka ci jos nuo lat kin ta, jiems trūks ta 
nau jes nių ži nių, įgū džių, o ypač ben drų jų 
kom pe ten ci jų.

Kau no pa slau gų ver slo dar buo to jų pro fe si nio 
ren gi mo cen tras re mia si Ig na co Lo jo los pe da-
go gi nė mis nuo sta to mis. Ko kios jos? Kaip šiuo 
as pek tu ski ria tės nuo ki tų mo kyk lų?

Kaip jau mi nė ta, ug dy mas cen tre grin
džia mas šv. Ig na co Lo jo los pa tir ties, 
ap mąs ty mo ir veiks mo pe da go gi ne pa
ra dig ma, ku ri at si žvel giant į mo ky mo si 
kon teks tą ir į pe da go gi nį pro ce są nu ro do 
bū dus, kaip pa ska tin ti mo ki nius au gti per 
tie sos pa ži ni mą bei gy ve ni mo pra smės 
ieš ko ji mą. Tai il ga me tė jė zui tų pe da go gi nė 
pa tir tis, Lie tu vo je ži no ma jau nuo XVI a. 
Šv. Ig na co Lo jo los pe da go gi nė pa ra dig
ma yra ug dy mo(si) pro ce so pa grin das, 
tai ko ma ne tik vykdant ben drąjį ug dy mą 
ar mokant pro fe si jos, bet ir ben druo me nės 
ren gi niuo se, re ko lek ci jo se ir t. t.

Ši pe da go gi nė pa ra dig ma su as me ni na 
mo ky mą si. Ji kvie čia mo ki nius ap mąs ty ti 
reikš mę ir svar bą to, ką jie da ro. Ji ban do 
pa da ry ti mo ki nius ak ty viais ir kri tiš kais 
ug dy mo(si) pro ce so da ly viais.

Šv. Ig na co Lo jo los pa ra dig ma pa de da 
mo ky to jams tap ti ge res niais pe da go gais. Ji 
lei džia pa pil dy ti mo ko mo jo da ly ko tu ri nį 
ir struk tū rą, pa tei kia pa pil do mų prie mo nių 
re ko men da ci jų, kaip pa ska tin ti mo ki nių 
ini cia ty vą.

Pa sau liui iš gy ve nant spar tų nau jo vių, tech no lo gi jų kai tos am žių kei čia si ir žmo gus, 
jo san ty kis su pro fe si ne ap lin ka bei in for ma ci jos gau sa. Sun ku at ras ti, kas tin ka ma, o 
kas ne... Šios ten den ci jos ve da mi kei čia si ir pro fe si nio ren gi mo cen trai. Apie VšĮ Kau
no pa slau gų ver slo dar buo to jų pro fe si nio ren gi mo cen tro gy va vi mą kal ba mės su  
dr. Lai mu te ANU ŽIE NE.
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Tei gia te, kad „mo ko te gy ve ni mo per da ly ką, o 
ne da ly ko“. Sa ky ki te, kaip to sie kia te?

Mū sų vi suo me nė je ir taip per daug „me
cha niš ko“ veiks mo, kai at lik da mi vie nas 
ar ki tas pa rei gas žmo nės pa mirš ta, kad 
svar biau sia – šil tas ben dra vi mas, su pra
tin gu mas, at jau ta. Dirb da mas, at lik da mas 
tam tik rą už duo tį tu ri su ge bė ti pa mėgti 
tai, ką da rai. Tu ri su vok ti, ge bė ti ver tin ti, 
kel ti klau si mus, ieš ko ti at sa ky mų. To dėl 
mo ky da mie si tik da ly ko ri zi kuo ja me pra
ras ti ki tus svar bius įgū džius, o ban dy da mi 
per da ly ką pa žin ti pa sau lį ir sa ve tam pa me 
vi sa pu siš kes ni, at vi res ni, mąs tan tys...

se, ak ci jo se da ly vau ja dau gy bė mo ki nių 
ir mo ky to jų. Pa ro da „Stu di jos“ – pui kus 
pa vyz dys, kai mo ki niai mie lai va žiuo ja ir 
sklei džia ži nią apie sa vo mo ky mo įstai gą. 
Ki ti pri si de da dar bu, api pa vi da lin da mi 
sten dą, tre ti pa lai ko mo ra liš kai. Jun ta me 
tai, ką ga li me pa va din ti ben druo me niš ku
mu. Tai il go, be si tę sian čio dar bo vai sius. 
Pro ce sas, per ku rį ne ven gia ma bent trum
pam su si mąs ty ti apie tai, ką da ro me, ko 
sie kia me, pa de da jaus ti, kad esi ne vie nas 
ir kad el gie si tin ka mai.

Ver tin da mi mo kyk lų ap lin kas Jū sų cen tre 
ma tė me nuo sta bių dar bų: skulp tū ros, flo ris ti kos, 
įvai rių lanks ti nių ir kar pi nių. Ar tai Jū sų mo ki nių 
dar bai? Kas puo se lė ja ir ku ria to kią iš skir ti nę, 
jau kią mo kyk los ap lin ką, o gal net ne ap lin ką, 
bet kul tū rą?

LR švie ti mo įsta ty me tei gia ma, kad 
„ug dy mas – dva si nių, in te lek ti nių, fi zi nių 
as mens ga lių au gi ni mas ben drau jant ir 
mo kant“. Iš kur gau ti va lan dų šiam dar
bui? Kas yra ne for ma lu sis ug dy mas? Ja me 
da ly vau ja tik pa tys ak ty viau si, lan kan tys 
vi sus už si ė mi mus, o kur ki ti? Pa ban dy
ki me per žiū rė ti vi są mo ky mo pro gra mą 
ir dar kar tą sau at sa ky ki me – juk svar bu 
ne kie ky bė, o ko ky bė. Nu spren dė me pa
suk ti vi sai nau ju ke liu... Ug dy mą cen tre 
or ga ni zuo ja me tre jo pai: 50 proc. tu ri nio 
ski ria ma ži nioms ir ge bė ji mams įgy ti, 
mo ky mo pro gra mos rei ka la vi mams įvyk
dy ti ir mo ky mo tu ri nio bran duo liui tra di
ci niais mo ky mo(si) me to dais per teik ti. 
Pirmenybė tei kia ma pro fe si nių ir es mi nių 
kom pe ten ci jų ug dy mui. 10 proc. tu ri nio 
skir ta ži nioms ir ge bė ji mams įtvir tin ti per 
da ly kų in teg ra ci ją. 40 proc. – mo ki nių 
pa sie ki mams įgy ven din ti tai kant ak ty
viuo sius mo ky mo(si) me to dus, mo ky mą si 
per pa tir tį, pro jek tus. Šių veik lų re zul ta
tai ir puo šia cen tro ap lin ką džiu gin da mi 
mo kyk los ben druo me nės bei sve čių akis. 
Ge res nio epi te to kaip kul tū ra tur būt ne ras
tu me. Mums – tai di de lis kom pli men tas. 
Džiau gia mės, kad bū tent mo ki nių dar bai 
ga li rep re zen tuo ti ug dy mo įstai gą. Kū ry
biš ku mas – vie nas iš svar biau sių žmo giš
ku mo as pek tų. To dėl pui kių mo ky to jų, 
sa vo sri ties spe cia lis tų dė ka sten gia mės, 

kad mo ki niai ga lė tų at skleis ti sa vo ga bu
mus ir kar tu įgy ti bū ti nų ži nių. Flo ris ti kos 
stu di jos, Teks ti lės, Kos me ti kos, Kir pi mo 
sky rių mo ki niai mo ko si kur ti ne tik iš ori nį, 
bet ir vi di nį gro žį. Taip ug do mos tvir tos, 
at sa kin gos, sėk min gos as me ny bės.

Da ly va vo te „Stu di jų“ pa ro do je. Ko kį įspū dį ji 
Jums pa li ko?

Įspū džiai tik tei gia mi. Kas met pa ro dos 
or ga ni za to rių pro fe sio na lu mas au ga ir pa
ro da tam pa ko ky biš kes nė. Džiau gia mės, 
kad šie met itin daug dė me sio su lau kė 
pro fe si nis ren gi mas. Pro fe si nio mo ky mo 
įstai goms bu vo skir ta at ski ra erd vė, su lau
ku si bū rio lan ky to jų.

Reikia pri pa žin ti, jog to kia me ren gi ny
je kiek vie nas sten gia si at kreip ti dė me sį 
į sa ve, pri trauk ti kuo dau giau mo ki nių, 
stu den tų. Tai na tū ra lu... Iš pa čių aukš čiau
sių ša lies va do vų, da ly va vu sių pa ro do je, 
iš girs ti kom pli men tai, kad eks po nuo ja mas 
sten das at spin di įstai go je puo se lė ja mas 
ver ty bes ir ža vi jau ku mu, bei di de lis pa ro
dos lan ky to jų su si do mė ji mas – įro dy mas, 
jog dir ba me tiks lin gai.

Ar Jū sų pro fe si nio ren gi mo cen trą šian dien 
ga li ma lai ky ti sėk min gu?

Cen tras sėk min gas tuo, kad ab sol ven tai 
ge rai įsi dar bi na Lie tu vos įmo nė se. Kas
met su lau kia me vis dau giau sto jan čių jų. 
Į dau gu mą siū lo mų pro fe si nio mo ky mo 
pro gra mų ren gia mi pa gei dau jan čių jų mo
ky tis kon kur sai.

Ar mū sų pro fe si nio ren gi mo cen trą 
šian dien ga li ma lai ky ti sėk min gu, de rė tų 
pa klaus ti mo ki nių, darb da vių ir ben druo
me nės na rių. Nuo lat pa brė žia me ko ky bę, 
ska ti na me ino va ty vu mą, ben dra dar bia vi
mą ne tik su mū sų ša lies, bet ir su už sie nio 
part ne riais. Tai da ry ti mums se ka si, bet 
svar biau sia – kad sek tų si pa reng ti tvir tus, 
kom pe ten tin gus spe cia lis tus, ku rie gy ve
ni me va do vau tų si aiš kio mis ver ty bė mis 
ir siek tų nau dos ne tik sau, bet ir vi sai 
vi suo me nei.

Dė ko ju už po kal bį.

Auš ra ŽI DŽIŪ NIE NĖ

Ką reiš kia mo ky mo įstai gai po sa vo sto gu tu rė-
ti kop ly čią ir kaip tai pri ima vai kai? Ar Jū sų mo ky-
mo įstai gą ren ka si tik ti kin tys, tvir tą ka ta li kiš ką 
ver ty bių pa grin dą tu rin tys mo ki niai?

Vie na – tik tu rė ti kop ly čią po sa vo sto
gu, o ki ta – kai ji yra vie ta, ku rio je per 
šv. Mi šių au ką ar kas ry tą vyks tan čiuo
se su si kau pi muo se ga li su si bur ti mū sų 
ben druo me nė. Mū sų mo ky mo įstai gą 
ren ka si la bai įvai rūs žmo nės ir bū tent dėl 
to pri im da mi juos į mo kyk lą sten gia mės 
su kiek vie nu as me niu pasi kal bė ti apie 
jo ver ty bių nuo sta tas, iš dės ty ti mū sų 
po zi ci ją. Mes puo se lė ja me ver ty bes, bet 
svar biau sia – sten gia mės įro dy ti, ko dėl 
ir kam jos bū ti nos. Svar bu, kad ne bū tų 
iš anks ti nio nu si sta ty mo ir kad žmo gus 
bū tų at vi ras, mo kan tis įsi klau sy ti. Ta da 
kop ly čia tam pa vie ta, ku rio je mie la su si
tik ti, da ly vau ti au ko jant šv. Mi šias ir vi sa 
tai da ry ti nuo šir džiai.

Sie kia te su kur ti to kią ben dra dar bia vi mo 
kul tū rą, kad kiek vie nas ben druo me nės na rys 
ga lė tų vi siš kai at skleis ti sa vo uni ka lu mą, pa jus-
tų ver tin gu mą ir pri si im tų at sa ko my bę už sa vo 
ir cen tro veik lą, re pu ta ci ją, pres ti žą. Ko kia me 
at skai tos taš ke esa te, kaip se ka si įgy ven din ti 
šiuos sie kius?

Nuo lat esa me ke ly je. Su at ei nan čiais 
mo ki niais mo ko mės, kaip at si ver ti au
gi mui per tie sos pa ži ni mą ir gy ve ni mo 
pra smės ieš ko ji mą. Pa grin di nis dė me sys 
krei pia mas į žmo gų kaip ver ty bę, ga lin čią 
daug duo ti sau ir ap lin kai de ri nan tis prie 
nuo lat kin tan čių po rei kių. Rei kia ti kė ti 
tuo, ką da rai. Mū sų mo kyk los ren gi niuo

Floristas-profesijos mokytojas Marijus Gvildys pramoginiame floristikos renginyje „Įkvėpimo naktis“

Gyvūnų priežiūros skyriaus organizuotoje 
bendruomeninėje popietėje Marvelės žirgyne
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Ko dėl ki lo po rei kis kur ti Lie tu vos pe da go gų 
aso cia ci jų va do vų ta ry bą ir kas bu vo šios idė jos 
ini cia to rius?

Štai jau 20 me tų, kai Lie tu vo je pra dė jo 
kur tis ir veik lą plė to ti įvai rių mo ko mų jų 
da ly kų bei so cia li nių pe da go gų aso cia
ci jos. Per šį lai ko tar pį jų su si kū rė ke lios 
de šim tys. Ga na il gai aso cia ci jos ne bu vo 
lai ky tos svar bio mis, o jų veik la sie ta su 
tuo, kas rū pė jo tik pa čioms aso cia ci jų ben
druo me nėms. Il gai niui aso cia ci jos stip rė
jo, o Lie tu vos švie ti me be at van gos vy ko 
re for mos, ku rių re zul ta tai, de ja, ne vi sa da 
ten kin da vo mo ky to jų ben druo me nes. Iš 
da lies taip vy ko dėl to, kad pri imant spren
di mus mo ky to jų prak ti kų vaid muo bu vo 
aki vaiz džiai ne pa kan ka mas. Per dau ge lį 
veik los me tų pa ste bė ta, kad vie na aso cia
ci ja ne pa jė gi pa veik ti, mo ky to jų prak ti kų 
nuo mo ne, tam tik rų ne ti n kamų ar ba ne 
vi sai tinkama lin kme vyks tan čių pro ce sų. 
Laiš kų ir įvai rių ki tų krei pi mų si tei ki mas 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jai (ŠMM) 
bei jai pa val džioms ins ti tu ci joms ne re tai 
at si muš da vo tar si į biu rok ra ti nę sie ną. 
Lai kas pa ro dė, kad dau ge liui aso cia ci jų 
rū pi tie pa tys švie ti mo klau si mai.

Idė ja bur ti aso cia ci jas po vie nu skė čiu 
ki lo prieš ke le rius me tus dvie jų aso cia ci
jų va do vams: ge og ra fi jos ir šo kio. Per šį 
lai ko tar pį dėl pra ėju sią ka den ci ją dir bu
sio švie ti mo ir moks lo mi nist ro Gin ta ro 
Ste po na vi čiaus bei jo ko man dos tei gia
mo po žiū rio į aso cia ci jų veik lą at si ra do 
prie lai dų įvai riuo se ren gi niuo se su si tik ti 
ir su si pa žin ti vi sų aso cia ci jų va do vams. 
Pa ma žu gi mu si idė ja iš au go į nau ją da ri
nį – Lie tu vos pe da go gų aso cia ci jų va do
vų ta ry bą. Pir mą jį įkur tos ta ry bos po sė dį 
ini ci ja vo šo kio, ge og ra fi jos ir is to ri jos 
mo ky to jų aso cia ci jų va do vai.

Ko kias pro ble mas ke ti na te spręs ti?
Va sa rio mė ne sį vy ku sia me ant ra ja me 

LPAVT po sė dy je svars ty ti įkur tos ta ry bos 
veik los tiks lai ir už da vi niai. Ge ro kai prieš 
po sė dį vi sos LPAVT na rės tu rė jo pa kan
ka mai lai ko sa vo ben druo me nė se joms 
rū pi miems klau si mams ap tar ti. Po sė dy je 
iš nag ri nė ti ir api ben drin ti ke lio li kos aso
cia ci jų siū ly mai.

LPAVT veik la grin džia ma prin ci pu 
„vie nas už vi sus ir vi si už vie ną“. Sie kia
ma, kad ta ry ba bū tų tar pi nin kė tarp mo ky
to jų (aso cia ci jų ben druo me nių) ir ŠMM. 
Ben dra vi mas tu rė tų vyk ti „iš apa čios į 
vir šų“ ir at virkš čiai. Pa grin di nė ta ry bos 
funk ci ja – at sto vau ti Lie tu vos pe da go gų 

Po vie nu 
skė čiu...

Šių me tų sau sio 3 d. Vil niu je rin ko si Lie tu vos da ly kų mo ky to jų bei dės ty to jų aso cia ci
jų va do vai. Įsteig ta Lie tu vos pe da go gų aso cia ci jų va do vų ta ry ba (LPAVT) pra dė jo 
dar bą. „Švie ti mo nau jie nų“ re dak ci ja su sku bo re a guo ti ir su si sie kė su LPAVT ko or di na
to riais (Vio le ta Kriš čiū nie ne (Lie tu vos Res pub li kos is to ri jos mo ky to jų aso cia ci ja), Ar nol
du Rie ku mu (Šo kio mo ky to jų aso cia ci ja) ir Ry tu Šal na (Lie tu vos ge og ra fi jos mo ky to jų 
aso cia ci ja)). LPAVT var du su „Švie ti mo nau jie nų“ ko res pon den te Auš ra Ži džiū nie ne 
ben dra vo Ry tas ŠAL NA.

aso cia ci joms (ta ry bos na rėms) vie šuo se 
svars ty muo se, pri sta ty muo se, ki tuo se 
ren gi niuo se ir teik ti aso cia ci jų siū ly mus 
įvai riais klau si mais.

Tarp svar biau sių klau si mų – švie ti mo 
stra te gi ja. Nors kai ku rios aso cia ci jos 
da ly vau ja šiuo se pro ce suo se, tei kia pa
siū ly mų ŠMM, bet nesulaukia at sa ko. Tad 
pa grįs tai kel ti nas klau si mas dėl ak ty vaus 
aso cia ci jų da ly va vi mo for muo jant švie ti
mo po li ti ką.

Ypač svar biu klau si mu įvar dy ta pe da go
gų kva li fi ka ci ja pla či ą ja pras me. Ta ry bos 
na rės su ta rė, kad ga lė tų teik ti siū ly mų 
mo ky to jų ates ta ci jos ir kva li fi ka ci jos 
klau si mais. Įvar dy ta pro ble ma – ne ma žai 
pe da go gų kva li fi ka ci jos cen trų yra už da ri 
ir ap si ri bo ja Eu ro pos Są jun gos fi nan
suo ja mais, bet daž nai men ką pri dė ti nę 
ver tę pe da go gams tei kian čiais ren gi niais.  
LPAVT pa si sa ko už ak ty ves nį ben dra dar
bia vi mą su švie ti mo cen trais. Vi suo ti nė 
pro ble ma iš lie ka tai, kad ne ma ža da lis 
mo ky to jo me to di nin ko ir eks per to kva
li fi ka ci jos ka te go ri jas tu rin čių mo ky to jų 
pa sy viai da ly va uja pe da go gų ben druo
me nė je. Iš va da – da bar ti nė kva li fi ka ci jos 
to bu li ni mo tvar ka Lie tu vo je ne ska ti na 
mo ky to jų ak ty viai veik ti.

Nors ben drosios pro gra mos keis tos ir 
ko re guo tos ne kar tą, jų tu ri nys bei ko ky bė 
ne ten ki na dau ge lio aso cia ci jų ben druo me
nių. Tai ypač pa sa ky ti na apie pa grin di nės 
mo kyk los ben drą sias pro gra mas. Ta ry bos 
na rės pa si sa ko už ra cio na lią ir tik ko ky
bei gerinti skirtą jų per žiū rą, ku rio je bū tų 
re a liai, o ne for ma liai at si žvel gia ma į aso
cia ci jų pa sta bas. Gal vos skaus mu tam pa 
ir vi du ri nės mo kyk los pro gra mų der mė 
su eg za mi nų pro gra mo mis. Ta ry bos na rės 
pa si sa ko už vidurinės mokyklos pro gra
mų at nau ji ni mą prieš tai at li kus ty ri mus, 
ap klau sas, ren giant dis ku si jas ir ap skri
tuo sius sta lus.

Ug dy mo ko ky bė la bai pri klau so nuo 
mo ky mo ir mo ky mo si ap lin kos, to dėl aso
cia ci jos ga lė tų for muo ti mo ky mo prie mo
nių (taip pat skait me ni nio tu ri nio) ko ky bės 
po rei kį. Nors va do vė lių ver ti ni mo ins ti tu
ci ja vei kia dau ge lį me tų, neuž tik ri na ma 
ko ky biš ko va do vė lių ver ti ni mo.

Itin svar bi yra eg za mi nų po li ti ka. Aki
vaiz du, kad aso cia ci jos per ma žai da ly vau  
ja api ben dri nant eg za mi nų už duo čių ko
ky bę ir re zul ta tus, o da lis jų nie ka da nė ra 
tu rė ju sios ga li my bių ofi cia liai su Na cio
na li nio eg za mi nų cen tro (NEC) at sto vais 
ap svars ty ti vy ku sių eg za mi nų re zul ta tų, 

pa teik ti siū ly mų ir pa sta bų. Nors da lis 
aso cia ci jų sa vo ini cia ty va rengia ap ta ri
mus, siun čia siū ly mus NEC, ta čiau toks 
ben dra vi mas ne tei kia grįž ta mo jo ry šio. 
LPAVT pa si sa ko už tai, kad aso cia ci jos bū
tų įtrauk tos į ben dra dar bia vi mą ir kad bū tų 
at si žvel gia ma į siū ly mus bei nuo mo nes.

Tarp klau si mų, dėl ku rių su tar ta ta ry bo
je, ta čiau nuo dug niau jie bus svars to mi ki
tuo se LPAVT po sė džiuo se, yra ir Eu ro pos 
Są jun gos fi nan suo ja mų pro jek tų švie ti mo 
reik mėms ko ky bė, elek tro ni nių prie mo nių 
nau do ji mas, ug dy mo tu ri nio skait me
ni ni mas, ak ty ves nis aso cia ci jų at sto vų 
da ly va vi mas or ga ni zuo jant olim pia das 
ir kon kur sus bei ki ti Lie tu vos pe da go gų 
ben druo me nei rū pi mi klau si mai.

Ar iki šiol aso cia ci jos ben dra dar bia vo?
Ko or di nuo to, pla tes nės im ties ben dra

vi mo ir ben dra dar bia vi mo ne bu vo, ta čiau 
pa vie nių ini cia ty vų tarp kai ku rių aso cia
ci jų tik rai bū ta. Ne ma ža ben drų ry šių tu ri 
kal bų aso cia ci jos, ku rios jau ku rį lai ką 
lai ko si vie nin gu mo ir for muo ja ben drą 
nuo mo nę apie kal bų ug dy mo pa dė tį Lie
tu vo je. Ben dros veik los pro jek tus įgy ven
di no bio lo gi jos, che mi jos ir ge og ra fi jos 
mo ky to jų aso cia ci jos.

 
Koks ap skri tai Jū sų po žiū ris į aso cia ci jas? Gal-

būt įstei gus ta ry bą jų jau ne be rei kės?
LPAVT nė ra įkur ta tam, kad dub liuo

tų at ski rų aso cia ci jų veik lą. Mus vie ni ja 
vi siems Lie tu vos pe da go gams svar būs 
klau si mai, ku riais siek si me ben dros nuo
mo nės ir teik si me siū ly mų švie ti mo or
ga ni za to riams. Taip pat ti ki mės, kad ir jie 
su voks, jog de mok ra ti jos pi ra mi dė sto vi 
ne ant smai ga lio, pri iman čio tei sin gus ir 
ne kri ti kuo ti nus spren di mus, bet ant tvir to 
pe da go gų pa grin do, be ku rio to ji smai lė 
ne ten ka jo kios pra smės. Vi sos aso cia ci jos 
tu ri ai bę sa vų veik lų ir to liau jas vyk dys, 
ta čiau ne abe jo ti na, kad aso cia ci jos akty
viau ben dra dar biaus.

Ko kio mis nuo tai ko mis bu vo pa ly dė tas pir ma-
sis nau jos ta ry bos su si rin ki mas?

Ne bu vo jo kios eu fo ri jos... Kur kas svar
biau, kad prie vie no sta lo per dau giau kaip 
20 me tų su si kau pu sių švie ti mo pro ble mų 
ap tar ti su sė do ne ša liš ki, tu rin tys dau gy bę 
min čių ir idė jų, pro fe sio na lūs sa vo da ly kų 
ži no vai, pa si ry žę veik ti ir nu kreip ti Lie tu
vos švie ti mą į mo ki nį bei ug dy mo ko ky bę. 

Dė ko ju už po kal bį.

Susipažinkime–asociacijos
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Mokyklanuotraukose

Dr. Da lios Šiau ly tie nės nuotraukos

Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro vidurinė mokykla

Nežinai, žemė ar dangus į šią vietą visada traukė ir tebe-
traukia kūrėjus. Čia mokėsi ir dailininkė Emilija Gaspariūnaitė-
Taločkienė, kuri, prisimindama mokyklinius metus, rašė: „Koks 
gražus saulėtas rytas. Skubu apsirengti nauja mokykline 
uniforma, tokia pat, kokią prieš daugelį metų sukūrė skulpto-
rius Juozas Zikaras – ruda su balta apykakle ir baltais ranko-
galiais. Prisiskyniau puokštę pačios užaugintų gėlių, pakilau į 
antrą aukštą. Visas pastatas kvepėjo aliejiniais dažais. Pusė 
sienos nudažyta žaliai, kita pusė – baltais dažais...“

Skulptūra mokyklos aplinkoje
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Pa sau lį, ap lin ką iki mo kyk li nio am žiaus 
vai kai pa žįs ta ben drau da mi, ste bė da mi, 
ty ri nė da mi, eks pe ri men tuo da mi, kur da
mi – taip ten kin da mi sa vo po rei kį pa žin ti. 
Šiuo lai ko tar piu ypač svar bu pe da go gams, 
ug dy to jams ir tė vams siek ti, kad for
muo tų si su vo ki mo, mąs ty mo, ste bė ji mo, 
ly gi ni mo, prog no za vi mo (hi po te zių kė
li mo), pla na vi mo, re zul ta tų pa tik ri ni mo 
ir ki ti prad me nys, įvai riais bū dais bū tų 
ska ti na mas vai ko ak ty vu mas, už tik ri na ma 
vi sa pu siš ka so cia li za ci ja. Iki mo kyk li nio 
am žiaus vai kai nuodugniau su si pa žįs ta su 
ap lin ka, sie kia iš mok ti nau jų ter mi nų, no ri 
iš mė gin ti vis įvai res nes už duo tis. To dėl 
svar bu leis ti vai kui pa čiam įsi ti kin ti sa vo 
ge bė ji mu tir ti, eks pe ri men tuo ti, svars ty ti ir 
spręs ti iš ki lu sius klau si mus, im pro vi zuo ti, 
kur ti, at ras ti, pa tir ti nau jų da ly kų.

Vi są sa vai tę mū sų įstai gos pe da go gai 
siū lė vai kams pa žin ti, at ras ti ir ty ri nė ti. Ši 
veik la vy ko vi so se dar že lio gru pė se vai
kams nuo tre jų me tų iki prieš mo kyk li nio 
am žiaus. Kiek vie nas pe da go gas sten gė si 
ma žie siems pa teik ti kuo įdo mes nių veik
lų, ku rios ska tin tų pa čius vai kus ban dy ti, 
at ras ti nau ja, in for ma ci ja, su vok to mis ži
nio mis pa si da ly ti su drau gais ir auk lė to ja, 
kel ti klau si mus.

Aš pa ti šiuo me tu dir bu su 4–5 me tų 
vai kų gru pe. Jie pa kan ka mai sa va ran kiš ki, 
pa vyz džiui, reng da mie si tam tik rai veik lai, 
ban dy mams su van de niu ga li pa tys pri si
pil ti į du be nį van dens ir at si neš ti į gru pę jo 
ne iš lie ję. Vi si pui kiai ži no me, kad vai kams 
pa tin ka žais ti su van de niu ne tik prie jū ros 
ar vo nio je, bet ir ki to je ap lin ko je, ypač ta
da, kai su si pa žįs ta ma su gam tos dės niais. 
Iš pa tir ties ga liu pa sa ky ti, kad vai kai la bai 
mėgs ta ste bė ti, kaip vie ni daik tai van de ny
je skęs ta, ki ti plau kia, su drau gais aptarti, 
steng tis pa aiš kin ti šiuos gam tos dės nių 
pro ce sus, ieš ko ti prie žas čių, taip pat už
duo ti klau si mų pe da go gams.

Per ki tą veik lą vai kai spal vo tu kre pi niu 
po pie riu mi da žė van de nį, ste bė jo, ko kio
mis įspū din go mis spal vo mis jis nu si da žo. 
Ma žie siems bu vo sma gu iš ban dy ti į vie ną 
in de lį įdė ti dvie jų spal vų po pie riaus ir 
pa ma ty ti, kad įdė jus gel to ną ir mė ly ną 
van duo nu si da žo ža liai.

Per dar vie ną veik lą skir tin go dy džio 
ma ta vi mo ci lin drais vai kai ma ta vo, kiek 
ma žes nių ci lin drų van dens tel pa į vie ną 
di de lį. At lie kant šią veik lą la vė ja akies 
ir ran kos ko or di na ci ja. Ir koks sma gus 

Ty ri nė ji mų, at ra di mų 
ir ban dy mų sa vai tė

bū na pa sie ki mas ste bint drau
gams ir auk lė to jai, kai nė vie nas 
van dens la še lis ne iš si lie ja ant 
sta lo. Su au gu sie siems vi siš kai 
su pran ta ma, kad skys čio kie kis 
lie ka toks pat, ne svar bu, į ko
kios for mos in dą jis su pi la mas, 
ta čiau ma žam vai kui tai nė ra 
vi siš kai aki vaiz du.

Taip pat vy ko veik la su pi pe
te la ši nant van de nį iš bu te liu ko 
į stik li nai tę, o pas kui at gal į 
bu te liu ką. Šiai už duo čiai rei kia 
di de lio su si kau pi mo, kan try bės, 
be to, to kia veik la la vi na smul
kiuo sius pirš tu kų rau me nis. 
Vyks tant šioms veik loms vi si 
gru pės vai kai bu vo ak ty vūs. 
Net gi tie, ku riems sun kiau ben
drau ti su drau gais, ku rie yra 
už da res ni, per šią veik lą ga lė jo 
iš ban dy ti sa vo jė gas ir mė gi ni
mams pa vy kus jau tė si pa si ti kin
tys sa vi mi.

Ki ta veik la, ku rią at li ko me 
per pro jek ti nę sa vai tę, bu vo 
ban dy mai su mag ne tu ir ma
ta vi mai ne vien su li niuo te. 
Vai kams pa ti ko žais ti su mag
ne tais. Per vie ną už duo tį jie 
at ra do, kad mag ne tai me ta li
nius daik tus ga li iš trauk ti net iš 
in do, pri pil dy to grū dų. Vai kai 
kar tu kė lė paprastas hi po te zes, 
jas tik ri no, svars tė, dis ku ta vo. 
Gru pės ki li mą ma ta vo me ne tik 
met ru, li niuo te, bet ir po pie riaus 
juos te le, nors iš pra džių vai kai 
gin či jo si ir ne vi si su ti ko su tuo, 
kad po pie riaus juos te le ga li ma 
ką nors iš ma tuo ti.

Kar tą at lik da mi veik las su 
vai kais nu si lip dė me po du vie
no dus ru tu liu kus iš plas ti li no. 
Paskui jų pa pra šiau, kad iš 
vie no pa da ry tų laz de lę. Kai 
vai kų pa klau siau, ar laz de lė je ir 
ru tu liu ke yra vie no dai plas ti li no, dau gu ma 
jų at sa kė, kad ne. Tai ro do, jog vai kams 
bū ti na kryp tin ga veik la ap lin kai pa žin ti, 
fi zi ki niams pro ce sams pa aiš kin ti.

Per pro jek ti nę sa vai tę vai kai at li ko ne
ma žai ban dy mų, iš si aiš ki no ir at ra do daug 
ne ži no mų bei nau jų da ly kų ar ba dar sy kį 
pa tik ri no tai, ką jau bu vo ži no ję anks
čiau. Iš jų at si lie pi mų, dis ku si jų gru pė je 

su drau gais ir na mie su tė ve liais apie šią 
veik lą ga liu pa sa ky ti, kad vai kams ji bu
vo pra smin ga ir įdo mi. Pa ty ri mas, įgy tas 
vei kiant kar tu su dar že lio drau gais, pa dė
jo įgy ti nau din gų įgū džių. To kia pa tir tis 
ska ti na mo ky tis ben drau ti, steng tis sa va
ran kiš kai dirb ti ir mąs ty ti, in di vi du a liai 
iš sa ky ti sa vo nuo mo nę.

Ge ma STE PO NĖ NIE NĖ
Vil niaus l.-d. „Dru ge lis“ auk lė to ja me to di nin kė
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Daugiau laiškų ir informacijos Jūs galite 
perskaityti interneto svetainėje 

(„Švietimo naujienos“ – Redakcijos paštas)
www.sac.smm.lt

Iš redakcijos pašto

infoleid@sac.smm.lt

Ko ki ti ne tu ri...

Kaž ka da gir dė jau ma est ro Vy tau tą 
Ker na gį dai nuo jant: „Ry to ra są nuo 
žie dų nu brauk siu ir ra so tu del nu pa si
gau siu vė ją, pa si ga vęs vė ją pa si dirb siu 
lai vę, pa si dir bęs lai vę pas ta ve iš plauk
siu...“ Ši dai na min ty se skam bė jo pa ro do je 
„Mo ky ma sis. Stu di jos. Kar je ra 2013“ iš vy dus 
VšĮ Kre tin gos tech no lo gi jos ir ver slo mo kyk los at pluk
dy tą lai vą. Te bes kam ba ir da bar, žvel giant į tą pa tį lai vą nuo trau ko je.

Ma tyt, jis ki toks... At pluk dy tas dau ge lio VšĮ Kre tin gos tech no lo gi jos ir ver slo mo kyk los 
jau nuo lių darbš čio mis ran ko mis, kiek vie na de ta lė šil dy ta jų del nuo se, gra žin ta jau nuo lių 
gal vo se už gi mu sio mis idė jo mis... Ne ga na to, lai vo ke lei viai – taip pat ne įpras ti. Tai įvai rios 
dar žo vės ir vai siai, prie ku rių pri si lie tę vi rė jo spe cia ly bės mo ki niai tam pa ste buk la da riais... 
Jų dė ka ar bū zas ro že pra žy do, mor kos vir to dau gy be ra mu nė lių, svo gū nai žo lė je pa si py lė 
it pie nių pū kai... Ir vi sa tai – jau nų vy rų ran ko mis. Šis me nas rei ka lau ja di de lio kruopš
tu mo, ži nių, kū ry biš ku mo. To li muo siuo se Ry tuo se jo pa slap tys dau gy bę me tų bu vo per
duo da mos iš kar tos į kar tą tar si di džiau sia ver ty bė, ku rios rei kia nu si pel ny ti. Ga li me tik 
džiaug tis, kad pa ro do je mo ki niai nie ko nuo ap lin ki nių ne slė pė – pjaus ty mo sub ti ly bių 
mo kė vi sus no rin čius.

Ne vel tui sa ko ma – kiek vie nam sa vas ke lias. Te rei kia sa vy je pa sė ti min tį, už au gin ti idė ją, 
o su bran di nus ją pa si rink ti tai, kas se ka si ge riau siai – lyg ban gas lai vu skros ti... Steng tis 
at ras ti ką nors nau ja, ko ki ti dar ne tu ri, o gal ir re gė ti ne re gė jo...

Auš ra ŽI DŽIŪ NIE NĖ

laivu skrosti...
bangas 

Lyg

Res pub li ki nė kon fe ren ci ja 
Tau ra gės Mar ty no Maž vy do pa grin di nė

je mo kyk lo je ko vo 20 d. vy ko res pub li ki nė 
me to di nėprak ti nė kon fe ren ci ja „Mo ky to jų 
kū ry biš ku mas or ga ni zuo jant in teg ruo ja mą
ją veik lą“. Jos or ga ni za to rė – di rek to riaus 
pa va duo to ja ug dy mui, lie tu vių kal bos 
mo ky to ja me to di nin kė Auš ra Bam ba lie nė. 
Pa va duo to jai jau prieš dve jus me tus, po 
kon fe ren ci jos apie kū ry biš ku mą, ki lo idė ja 
at skleis ti mo ky to jų me to di nę veik lą ir pa si
da ly ti pa tir ti mi su ša lies mo ky to jais.

Apie tai pra ne šė Tau ra gės Mar ty no Maž  
vy do pa grin di nės mo kyk los lie tu vių kal bos 
mo ky to ja me to di nin kė Vi da MIL KIN
TIE NĖ.

gė ris ke liau ja 
per pa sau lį
Kas met Drus ki nin

kų sav. Lei pa lin gio 
pa grin di nės mo kyk los 
Iki mo kyk li nio ug dy
mo sky rius „Lie pai tė“ 
da ly vau ja res pub li ki
nė je ak ci jo je „Sa vai tė 
be pa ty čių“. Ak ci ja 
vyk do ma pa gal pa
čių su kur tą veik los 
pla ną sie kiant ug dy ti 
drau giš ką ir pa gar bų 
ben dra vi mą, ieš ko ti spren di mų, kaip val dy ti emo ci jas ir jaus mus.

Iki mo kyk li nio ug dy mo gru pė se vy ko veik los: „Ge ru mo žie de lis“, „Ma no 
ma žy tis gė rio la še lis“, „Gė ris ke liau ja ap link pa sau lį“, „Drau gys tės ra te lis“, „Ir 
ma žoj šir de lėj daug ge ru mo tel pa“. Veik lo se bu vo pasitelktos ir in for ma ci nės 
tech no lo gi jos, ste bė ti ir ap tar ti ani ma ci niai fil mu kai „Bjau ru sis an čiu kas“, „Ka
ti nas Le o pol das ir pe liu kai“, „Gai dys ir spal vos“, „At sar giai, bež džio nė lės!“ 
Taip pat buvo skaitomos ir aptariamos kny ge lės „Aš tarp ki tų“, „Ar aš gra ži?“, 
vyko dis ku si jos, vai ku čiai mo kė si, kaip rei kia elg tis gy ve ni miš ko se si tu a ci jo se. 
Kal bė jo mės apie drau gys tę, pa ty čias ir apie tai, kaip jos pa si reiš kia.

Apie tai pa pa sa ko jo Iki mo kyk li nio ug dy mo sky riaus „Lie pai tė“ auk lė to ja 
Re da KVE DA RA VI ČIE NĖ.
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Džiaugs mą lyg paukš tį pri si jau kin ti...

Ute nos mo kyk lo jevai kų dar že ly je „Var
pe lis“ surengta veiks mo sa vai tė „Be pa ty
čių“. Gru pės „Var pe liu kai“ vai kai svars tė, 
kas yra tik ras drau gas, kaip su si drau gau ti, 
kaip elg tis, kad iš sau go tų drau gys tę. Jie ne 
tik skai tė is to ri jas apie drau gus, bet ir pa tys 
jas kū rė, sten gė si kuo gra žiau, spal vo to mis 
rai de lė mis pa ra šy ti drau gys tę reiš kian
čius žo džius. Ap li ka vo pla ka tą „Drau gai“, 
žai dė žai di mus „Bro le li, pa dėk“, „Gel bėk 
drau gą“.

„Žir niu kų“ gru pės vai kai dis ku ta vo, kas 
yra pa ty čios, kaip jau čia si, kai kas nors ty
čio ja si iš mū sų ar drau gų, kaip elg tis to kiais 
at ve jais, kur ieš ko ti pa gal bos ir pan. Prieš
mo kyk li nu kai ren gė drau gys tės kny gą – kū
rė ir iliust ra vo pa sa kė lę apie drau gys tę.

Vi sas teks tas – www.var pe lis.ute na.lm.lt.

Renatos Česnavičienės 
nuotr.
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Ho li vu di nio 
šim ta die nio 
at gar siai
Gra žia tra di ci ja ta

pu si de šim tų kla sių 
mo ki nių šim ta die nio 
šven tė su bū rė vi są Kė
dai nių jau ni mo mo
kyk los ben druo me nę: 
mo ky to jus, mo ki nius, 
jų tė ve lius. Nuo šios 
šven tės pra džios de
šim to kai pra dė jo skai
čiuo ti pas ku ti nes 100 
die nų mo kyk lo je, 100 žings ne lių, ve sian čių juos di džio jo gy ve ni mo tiks lo link. 
100 pra smin gų, moks lui ir ben dra vi mui skir tų die nų de šim to kus pa ska tins part
ne rys tei su sa vo kla sės drau gais, gal būt su teiks ga li my bę pa ra šy ti pra smin gą 
ra ši nį ar iš spręs ti li gi šiol ne iš spręs tą už duo tį, o bai gus mo kyk lą ne pa mirš ti jos, 
kla sės drau gų, auk lė to jų, at vyk ti į tra di ci nius su si ti ki mus.

Kėdainių jaunimo mklos 9b klasės 
produktyviojo mokymosi mokiniai

Pra di nių kla sių mo ki nių kon fe ren ci ja 
„Pro fe si jų ABc“
Plun gės vys ku po Mo tie jaus Va lan čiaus pra di nė je 

mo kyk lo je pir mą kar tą ra jo ne su reng ta pra di nu kų 
kon fe ren ci ja. Vy res nių jų kla sių mo ki niai jau se niai 
drą siai skai to pra ne ši mus, o pra di nu kai tai da rė pir
mą kart. Iš vi so ra jo no su si rin kę 1–4 kla sių mo ki niai 
da li jo si sva jo nė mis apie bū si mas spe cia ly bes, kal bė
jo si apie sa vo tė ve lių, se ne lių pro fe si jas.

Pir mo kas Rad vi las Bo gu žas žais min gai pri sta tė 
sa vo po mė gį spor tuo ti ir sva jo nę apie pro fe sio na lų 
fut bo lą. Tos pa čios kla sės mo ki nė Ka mi lė Dar žins
ky tė pa pa sa ko jo apie vi są sa vo me ni nin kų gi mi nę 
ir ža dė jo ne at si lik ti nuo jos – bū ti dai li nin ke. Vin cas 
Pa kal niš kis iš Se na mies čio vi du ri nės mo kyk los no
rė tų tap ti siu vė ju, nes jau da bar vi są kla sę įtrau kė į 
dra bu žių mo de lia vi mą.

Daug vai kų iš ra din gai kal bė jo apie įvai rias spe cia
ly bes. Kon fe ren ci jos pabaigoje Va ka rė Vin da šiū tė iš 
Sta ne lių pa grin di nės mo kyk los kvietė vi sus pa kel ti 
akis į dan gų ir pa bū ti kos mo so ty ri nė to jais.

Įteik da ma pa dė kos raš tus Plun gės vys ku po Mo
tie jaus Va lan čiaus pra di nės mo kyk los di rek to rė 
Vi da Turs ky tė lin kė jo, kad vai kys tės sva jo nės iš
si pil dy tų.

Dan guo lė AL ČAUS KIE NĖ
Plun gės vys ku po Mo tie jaus Va lan čiaus prad. m-klos 

di rek to rės pa va duo to ja ug dy mui

„Bal to 
fi lo lo go 
skry ne lė“
Tą itin šal tą pa va

sa rio po pie tę ypa tin ga 
die na iš au šo gra žiam 
bū riui ša lies kal bi nin
kų. Pir mą kar tą is to ri
jo je bu vo įteik ta „Bal
to fi lo lo go skry ne lė“: 
pa mi nė ti įvai rių kal bų fi lo lo gų nu veik ti dar bai, nuo šir di veik la, po žiū ris į kal bą 
ir kul tū rą, gra žūs sie kiai su si telk ti, kad jau na jai kar tai bū tų leng viau žy giuo ti 
pa si rink tu ke liu.

Džiu gias aki mir kas fi lo lo gams do va no jo ins ce ni zuo tas au ku ro kū re ni mas ir 
bal tų dei vių pa si ro dy mas, ei lių de kla ma vi mas bei liau diš kos mu zi kos gar sai... 
At mos fe ra – pa ky lė ta, di din ga, o, svar biau sia, nuo šir di ir jau ki...

Dau giau in for ma ci jos – „Švie ti mo pa no ra mos“ 12 psl.

Dau giau in for ma ci jos ir nuo trau kų – www.sac.smm.lt 
(„Švie ti mo nau jie nos“ – Re dak ci jos pa štas).

Vi sas teks tas – www.sac.smm.lt 
(„Švie ti mo nau jie nos“ – Re dak ci jos pa štas).

Renatos Česnavičienės nuotr.

Nuoširdumu visus sužavėjo Žemaičių Kalvarijos vid. m-klos 
antrokė Giedrė Draugšaitė su savo močiute šeimos gydytoja 
pristatydamos taip visiems reikalingą gydytojo profesiją


