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Kil no ja mo ji pa ro da „Švie ti mo is to ri kei ir 
re for mos ini cia to rei Mei lei Luk šie nei – 100“  
yra vie nas iš ren gi nių, skir tų UNES CO mi- 
 ni mai su kak čiai: 100-osioms M. Luk šie-
nės gi mi mo me ti nėms. Šią pa ro dą ren gė 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja (Švie ti mo 
ap rū pi ni mo cen tras) bei Lie tu vos moks lų 
aka de mi jos (LMA) Vrub lev skių bib lio te ka. 
Pa ro do je pa nau do ti do ku men tai iš Lie tu vos 
moks lų aka de mi jos Vrub lev skių bib lio te-
kos Ran kraš čių ir Re tų spau di nių sky rių,  
M. Luk šie nės šei mos, An ta no Ali šaus ko, 
Jū ra tės Bu ro kai tės, Ele nos Ter vi dy tės ar chy-
vų. Pa ro dą su da ro de šimt sten dų, ap iman čių  
M. Luk šie nės (1913–2009) gy ve ni mą ir 
įvai ria pu sę veik lą. 

Ši įžy mi mo te ris bu vo ki lu si iš gar sios 
vi suo me nei ir kul tū rai nu si pel niu sios Ja nu-
lai čių šei mos. Di džiau sią įta ką M. Luk šie nės 
as me ny bės bren di mui pa da rė jos tė vams 
Mat jo šai čiams ar ti mos Čiur lio nių, Zu bo-
vų, Žmui dzi na vi čių, Gu čų, Urb šių šei mos. 
Po ka riu M. Luk šie nė ta po vie na pir mų jų 
Jo no Bi liū no kū ry bos ty rė jų. Ap kal tin ta na-
cio na liz mo kurs ty mu tarp stu den tų, ji tu rė jo 
pa lik ti Vil niaus uni ver si te tą. 

Dirb da ma Mo kyk lų moks li nio ty ri mo ins-
ti tu te (nuo 1973 m. – Pe da go gi kos ins ti tu te), 
M. Luk šie nė ty rė XVI II a. Lie tu vo je vyk dy tą 
pir mą ją švie ti mo re for mą. Ant ro sios švie ti-
mo re for mos eta pus tar pu ka rio Lie tu vo je 
1918–1940 m. M. Luk šie nė iš gy ve no pa ti. 
Įgy ta pa tir tis ir ži nios su for ma vo jos nuo-
sta tas tre čio jo je at kur tos Lie tu vos vals ty bės 
švie ti mo re for mo je pa brėž ti de mok ra ti nę ug-
dy mo min tį, są sa jas su Va ka rų Eu ro pos ug-
dy mo te ori jo mis. M. Luk šie nė ta po Lie tu vos  
švie ti mo re for mos ini cia to re, idė jų pa grin-
dė ja ir veiks mų va rik liu. 2004 m. ji bu vo ap-
do va no ta vie nu iš pres ti žiš kiau sių UNES CO 
ap do va no ji mų – Ja no Amo so Ko me ni jaus 
me da liu, ku ris ski ria mas švie ti mo te ore ti-
kams ir prak ti kams, ypač nu si pel niu siems 
švie ti mo rai dai.

RasaSPERSKIENĖ
LMA Vrublevskių bibliotekos mokslo darbuotoja,  

pa ro dos ren gė ja

MeilėsLukšienės100-osiomsgimimometinėms

Pa ro da 
ke liaus per

Lie tu vą

Vilniaus Kunigaikštienės Birutės gimnazijos absolventės su auklėtoja M. Lukšiene. 
1943 m. gegužės 24 d.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamojo 
suvažiavimo I posėdžio pirmininkaujantieji 

Justinas Marcinkevičius ir M. Lukšienė. 
Vilnius, 1988 m. spalio 22 d.
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Šis pus me tis pa žy mė tas Lie tu vos pir mi nin ka
vi mo Eu ro pos Są jun gos Ta ry bai žen klu. Vil niu je 
vyks ta daug Eu ro pos Są jun gos ša lių mi nist rų, 
at sto vų pa si ta ri mų įvai rių sri čių klau si mais. Kas 
ak tu a laus svars to ma Lie tu vos švie ti mui?

Vi so je Eu ro po je ak tu a li jos yra la bai 
pa na šios. Ne tik Lie tu vo je ren gia ma per 
daug tei si nin kų, ta čiau trūks ta in ži nie rių ar 
aukš tos kva li fi ka ci jos dar bi nin kų. Ne tik 
mes su si du ria me su ma žė jan čio mo ki nių 
raš tin gu mo iš šū kiu ar pro fe sio na lių švie-
ti mo va dy bi nin kų pri trau ki mu į mo kyk las. 
Pro ble mos la bai pa na šios, to dėl kar tu ban-
do me ras ti ge riau sius spren di mus.

Lie tu va pir mi nin ka vi mo ES Ta ry bai lai-
ko tar piu pa si rin ko ke le tą svar biau sių švie-
ti mo sri ties pri ori te tų: tai aukš to jo moks lo 
tarp tau tiš ku mas, ly de rys tė švie ti me, pro-
fe si nio mo ky mo at vi ru mo ska ti ni mas bei 
part ne rys tės tarp švie ti mo ir dar bo sri čių 
stip ri ni mas. Taip pat bus dis ku tuo ja ma 
apie spar čiai po pu lia rė jan tį skait me ni nį 
mo ky mą si ir at vi rus mo ky mo si iš tek lius. 
Šis klau si mas la biau su si jęs su aukš tuo ju 
moks lu, kon kre čiai – su kon ku ren ci ja 
įpras toms stu di joms uni ver si te tuo se ir 
ko le gi jo se, kai žmo gus ga li stu di juo ti 
ne iš ei da mas iš na mų ir vi siš kai ne mo-
ka mai. Šis nuo to li nis mo ky mas pa ma žu 
žen gia ir į ben drą jį ug dy mą, su teik da mas 
ir nau jų ga li my bių, ir kel da mas la bai daug 
klau si mų: ko ky bės, mo ky to jų pa ren gi mo, 
au to rių tei sių, mo ky mo ir stu di jų pro gra-
mų kal bos. 

Švie ti mas kei čia si, ypač dėl spar taus 
in for ma ci nių tech no lo gi jų to bu lė ji mo. 
Svar bu ne bėg ti po ky čiams įkan din, mė-
gi nant juos su val dy ti, o su teik ti aiš kią ir į 
pa žan gą orien tuo tą kryp tį.

Ko kią es mi nę kryp tį nu ma to at nau jin ta Vals
ty bi nė švie ti mo 2013–2022 m. stra te gi ja, ku rios 
pro jek tą ru dens se si jo je svars tys Sei mas?

Stra te gi jo je pa žy mi ma, kad jos sėk mė 
pri klau sys nuo švie ti mo sis te mos pa jė gu-
mo pri trauk ti dirb ti ga biau sius, ener gin-
giau sius žmo nes, ga lin čius per teik ti sa vo 
pa tir tį ki tiems. Apie ly de rys tę švie ti me, 
jos įta ką švie ti mo ko ky bei pas ta ruo ju 
me tu kal ba vi sos ES ša lys, šia te ma Vil-

Švie ti mo ir moks lo mi nist ras prof. Dai nius Pa val kis: 

švie ti mo stip ry bė – ja me dir ban tys 
žmo nės
Ministro atsakymai „Švietimo naujienoms“

niu je rug sė jį ren gia ma di džiu lė tarp tau ti nė 
kon fe ren ci ja. Ty ri mai ro do, kad tin ka ma 
ly de rys tė mo ki nių pa sie ki mus le mia net 
27 pro cen tais.

Ir nors daž niau siai ly de rys tė pri ski ria ma 
mo kyk los va do vams, iš ties tai tu rė tų bū ti 
vi siems pe da go gams bū din gas bruo žas, 
nes mo ky to jas yra tas, ku ris ei na prie ky-
je, už de ga ki tus, yra kū ry biš kas ir ini cia-
ty vus. Ne lau kian tis in struk ci jų, kaip ir 
ko mo ky ti, o pats sty guo jan tis mo ky mą 
pa gal sa vo mo ki nių ge bė ji mus, po rei kius, 
po lin kius. To kius mo ky to jus no ri ma ty ti 
mū sų vai kai. 

Da lis pe da go gų ir mo kyk lų va do vų 
taip ir dir ba. Ta čiau ne re tai pa si gen da me 
ug dy mo ko ky bės, tai ro do ir tarp tau ti niai 
mo ki nių pa sie ki mų ty ri mai. Vai kų mo ty-
va ci ja mąž ta, nes jiems mo ky tis ne įdo mu, 
nes šiai kar tai ne be tin ka kai ku rie se nie ji 
mo ky mo me to dai ir prie mo nės, ko kie ti-
ko anks tes nėms kar toms. Kva li fi ka ci jos 
to bu li ni mas tu ri bū ti sa vai mi nė mo ky to jo 
veik los da lis. Be to, mo ky to jui, mo kyk lai 
rei kia su teik ti ir dau giau re a lios lais vės 
or ga ni zuo jant ug dy mą, ino va ty vu mui 
skleis tis: stra te gi jo je ke lia mas ir toks 
už da vi nys.

Švie ti mo sis te mos stip ry bė yra jo je dir-
ban tys žmo nės. Jei mes ge bė si me pri trauk-
ti ir iš lai ky ti ga biau sius, darbš čiau sius, 
mū sų švie ti mas bus tik rai aukš to ly gio. 

Daž nai sa ko ma: mo kė ki te ge rus at ly gi ni mus ir 
mo kyk lo se dirbs pa tys ge riau si aukš tų jų mo kyk lų 
ab sol ven tai.

Ne no riu spe ku liuo ti at ly gi ni mų te ma, 
nes kiek vie nas ži no, kiek jis už dir ba ir 
koks yra al gos vi dur kis Lie tu vo je. Mo-
ky to jo dar bas iš ties yra su dė tin gas ir la bai 
svar bus mū sų vi suo me nei, to dėl sie kiu, 

kad bū tų pa di din tas R ko e fi cien tas, nuo 
ku rio pri klau so pe da go gų al gos dy dis. 
Mi nis te ri ja yra pa ren gu si Mo ki nio krep-
še lio me to di kos pa kei ti mo pro jek tą, ku rio 
pa grin di nis tiks las – už tik rin ti, kad dėl 
ma žė jan čio mo ki nių skai čiaus at si lais vi-
nan čios krep še lio lė šos lik tų švie ti me, o ne 
bū tų grą ži na mos į biu dže tą. Tai leis tų ne 
tik di din ti al gas, bet ir iš lai ky ti ma žes nes 
mo kyk las, penk ta da liu pa di din ti psi cho lo-
gi nių pe da go gi nių tar ny bų fi nan sa vi mą.

 2013–2022 m. stra te gi jos pro jek te 
nu ma ty ta di din ti iki mo kyk li nio ug dy mo 
ap rėp tį ir ne for ma lio jo vai kų švie ti mo 
pri ei na mu mą. Esa me iš kė lę tiks lą, kad iki 
2022 m. vi si mo ki niai lan ky tų vie no kius 
ar ki to kius bū re lius. Tai vėl at si re mia į pi-
ni gus. Ta čiau į švie ti mą in ves tuo jan ti ša lis 
in ves tuo ja į sa vo at ei ties sėk mę – ti kiu, 
kad dė lio da mi ki tų me tų biu dže tą Mi nist rų 
ka bi ne tas ir Sei mas tai iš girs ir pir mą kar tą 
per ke le rius me tus švie ti mui ski ria ma da lis 
ne bus ma ži na ma.

Mo ki nių ma žė ja apie 20 tūkst. per me tus. Tai 
įspū din gi skai čiai. Skai čiuo jant la bai ben drai, 
tu rė tų ne lik ti tiek mo kyk lų, kiek jų tu ri ke li 
ša lies ra jo nai kar tu su dė jus. Be dar bo lie ka ir 
mo ky to jai...

Su mo ki nių ma žė ji mo ten den ci ja – di-
des ne ar ma žes ne – su si du ria be veik vi sos 
Eu ro pos ša lys. Spren di mai yra skir tin gi. 
Ga li ma mo kyk las stam bin ti, ga li ma mė-
gin ti iš sau go ti. Mes ren ka mės ant rą jį ke lią, 
ypač gy ven vie tė se. Nes mo kyk la yra ir 
kul tū ros ži di nys, ben druo me nės cen tras. 
Ji ga li veik ti ir kaip dau gia funk cio cen tro 
da lis – svar bu, kad švie ti mas kai me bū tų 
gy vas. Mi nis te ri ja pa ren gė nau ją mo-
kyk lų tin klo kū ri mo tai syk lių pro jek tą, 
ku ria me nu ma ty ti ma žes ni rei ka la vi mai 
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dėl kla sių kom plek tų vy res nė se kla sė-
se, lais ves nės kla sių jun gi mo ga li my bės  
5–8 kl. kon cen tre.

Mo ky to jų taip pat ma žė ja, tik ne to kio-
mis pro por ci jo mis, kaip mo ki nių. Lie tu-
vo je vie nam mo ky to jui ten kan čių mo ki nių 
skai čius yra vie nas pa čių že miau sių Eu ro-
po je: aš tuo ni mo ki niai vie nam mo ky to jui, 
o, pa vyz džiui, Jung ti nė je Ka ra lys tė je –  
sep ty nio li ka. Klau si mas: ar blo gai, kad 
pa gal šį ro dik lį esa me vie ni pas ku ti nių jų? 
Sa ky čiau, ne. Tik tu ri me už tik rin ti tin ka mą 
ug dy mo ko ky bę ir ma žo se, ato kio se mo-
kyk lo se, kad ją bai gu sie ji ga lė tų sėk min gai 
tęs ti  aukš tes nės pa ko pos moks lus. 

Ug dy mo ko ky bei na cio na li niu ly giu ver tin ti 
kol kas tu ri me dvi pa grin di nes prie mo nes: vals
ty bi nius bran dos eg za mi nus ir tarp tau ti nius 
mo ki nių pa sie ki mų ty ri mus. Ar to pa kan ka? 
Esa te iš sa kęs min čių dėl mo ki nių te sta vi mo ir 
že mes nė se kla sė se.

Na cio na li nis eg za mi nų cen tras šį pa-
va sa rį at li ko stan dar ti zuo tus ket vir to kų 
pa sie ki mų tes tus to se mo kyk lo se, ku rios 
su ti ko tai da ry ti. Svar bu tai pri im ti ne 
kaip kon tro lės prie mo nę, o kaip ga li my bę 
to bu lin ti ug dy mo pro gra mas, me to di kas, 
ug dy mo or ga ni za vi mą, mo kyk lų mik ro kli-
ma tą. Kad kaž ką sis te min gai ir pro tin gai 
keis tu me, rei kia aiš kiai ma ty ti, kas yra 
ne ge rai – ne už ten ka kliau tis tik nuo mo-
nė mis ar emo ci jo mis, juo la biau kad jos 
yra skir tin gos. Kar tu šie tes tai bū tų ir tam 

tik ras pa ska ti ni mas vai kams at sa kin giau 
pa žiū rė ti į sa vo mo ky mą si, tė vams – ga-
li my bė gau ti ob jek ty vią in for ma ci ją apie 
vai ko pa sie ki mus, o mo ky to jams iš ša lies 
įver tin ti sa vo dar bo re zul ta tus.

Tai gi tes tai pa ma žu at eis į mo kyk las, 
tik ne kaip gąs di ni mo, o kaip pa gal bos 
prie mo nė. Mo kyk la, ži no da ma, kaip jai 
se ka si vi sų mo kyk lų kon teks te, ko kios 
yra jos sil pno sios vie tos, gaus kon kre čią, 
jos po rei kius ati tin kan čią mo ky to jų kva-
li fi ka ci jos to bu li ni mo pa gal bą. 

Ko kių per mai nų, nau jo vių švie ti mo ben druo
me nė ga li ti kė tis šiais moks lo me tais?

Man at ro do, kad la biau siai žmo nės il gi si 
sta bi lu mo, ra maus, su telk to dar bo. To aš 
ir ti kiuo si at ei nan čiais me tais. Tai ne reiš-
kia są stin gio. Ki ti me tai bus skir ti aiš kiai 
nu ma ty ti, su dė lio ti švie ti mo ko ky bės ge-
ri ni mo kryp tis. Tu rė si me aiš kų prie mo nių 
pla ną, pa grįs tą fi nan si niais iš tek liais. 

Kal bė da mas apie Vals ty bi nę švie ti mo 
stra te gi ją už si mi niau apie di des nių ga lių 
su tei ki mą pa čioms mo kyk loms ir jų stei-
gė jams or ga ni zuo jant ug dy mą. Nie kas 
iš „cen tro“ nuo to li niu bū du ne kils tels 
ko ky bės vi so se kai mų ir mies tų mo kyk-
lo se. Tai ga li pa da ry ti tik pa ti mo kyk la, 
įver ti nu si vie tos ben druo me nės po rei kius 
ir pa de da ma sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos, 
mi nis te ri jos, Ug dy mo plė to tės cen tro ar 
ki tų įstai gų. Mo kyk la pa ti tu rė tų pa si reng ti 

mo ky to jų kva li fi ka ci jos to bu li ni mo, ko ky-
bės ge ri ni mo pla ną, ku riam įgy ven din ti 
bū tų ski ria mi ati tin ka mi iš tek liai. 

Pro fe si nia me mo ky me dė me sį nu kreip-
si me į prak ti nio mo ky mo stip ri ni mą. 
Ga my bi nė prak ti ka įmo nė se tu rė tų su-
da ry ti dar dau giau mo ky mo lai ko nei iki 
šiol. In ves tuo si me į pro fe si jos mo ky to jų 
mo ky mus ir kva li fi ka ci jos to bu li ni mą, 
bus at nau ji na mos pro fe si nio mo ky mo 
pro gra mos ir siū lo ma di des nė mo ky mo si 
for mų įvai ro vė.

Aukš ta ja me moks le per ei na ma prie 
ab sol ven tų kar je ros ste bė se nos: kur įsi-
dar bi na, ar pa gal spe cia ly bę dirba bai-
gu sie ji kon kre čios mo kyk los kon kre čią 
stu di jų pro gra mą. Tuo met bus aiš ku, kiek 
ko ver tos stu di jos pro gra mos ir ar ver ta 
vals ty bės lė šo mis jas fi nan suo ti. Be abe jo, 
tai il gas pro ce sas. Bet jau šie met vals ty bė 
pra dė jo re gu liuo ti pri ėmi mą į aukš tą sias 
mo kyk las, ki tais me tais jis tik griež tės. 
Aukš to sios mo kyk los tu ri reng ti to kius 
spe cia lis tus, ku rių rei kia ša lies ūkiui, o ne 
kep ti di plo muo tus be dar bius. 

Api ben dri na mas no rė čiau pa sa ky ti, 
kad ko ky bė vi so se švie ti mo gran dy se – 
toks pa grin di nis ma no tiks las ne tik šiais 
moks lo me tais, bet ir vi sos ka den ci jos 
lai ko tar piu. Šiam tiks lui įgy ven din ti bus 
pa nau do ta ir 2014–2020 m. ES fon dų 
pa ra ma. 

Ačiū už po kal bį.

Na cio na li nis eg za mi nų cen tras (NEC) 
teigia, kad šimtukų padvigubėjo. Nuo 
anks tes nių me tų se si jų ši sky rė si dviem 
reikš min go mis nau jo vė mis: pir mą kar tą 
su reng tu ben dru lie tu vių kal bos ir li te-
ra tū ros bran dos eg za mi nu vi sų mo kyk lų 
abi tu rien tams neat si žvel giant į mo ko mą ją 
kal bą ir kri te ri niu eg za mi nų ver ti ni mu.

„Šiais me tais pir mą kar tą nuo vals ty bi-
nių eg za mi nų įve di mo pra džios kiek vie no 
mo ki nio pa sie ki mai bu vo ver ti na mi pa gal 
iš anks to nu sta ty tus kri te ri jus, o ne ly gi-
nant vi sų lai kiu sių jų re zul ta tus tar pu sa-
vy je, kaip anks čiau. Pa tiems ge riau siems 
mo ki niams ne be rei kė jo tar pu sa vy je kon-
ku ruo ti dėl aukš čiau sių pa žy mių: juos ga-
vo vi si, pui kiai at li kę eg za mi nų už duo tis. 
Pir mą kar tą tai ky tas kri te ri nis eg za mi nų 
ver ti ni mo bū das bu vo pa lan kes nis mo ki-
niams, ypač pui kiai be si mo kan tiems“, –  
tei gia švie ti mo ir moks lo mi nist ras Dai-
nius Pa val kis.

Iš vi so aukš čiau sią – 100 ba lų – įver ti-
ni mą ga vo dau giau nei 1,5 tūkst. mo ki nių. 

Šių me tų bran dos eg za mi nų se si ja bu vo dos ni šim tu kų
Šie met ke tu ri abi tu rien tai šim tu kais iš lai kė 
po pen kis eg za mi nus, per nai to kių pa sie-
ki mų ne bu vo. Vi sus eg za mi nus iš lai kė 
dau giau nei 90 proc. abi tu rien tų. 

Ge rus re zul ta tus pa ro dė lai kiu sie ji vals-
ty bi nį lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros bran dos 
eg za mi ną. Pir mą kar tą su reng tą ben drą  
eg za mi ną iš lai kė pa na šus skai čius mo - 
ki nių tiek iš mo kyk lų lie tu vių, tiek iš 
mokyklų tau ti nių ma žu mų mo ko mą ja kal-
ba: 90,19 proc. abi tu rien tų, ku rie mo kė si 
mo kyk lo se lie tu vių mo ko mą ja kal ba, ir 
88,83 proc. be si mo ku sių mo kyk lo se tau-
ti nių ma žu mų kal bo mis. Da lis mo ki nių iš 
mo kyk lų tau ti nių ma žu mų mo ko mo sio mis 
kal bo mis pa ra šė di des nės ap im ties ra ši-
nius, nei jiems bu vo nu sta ty ta. Spe cia lis-
tai at liks iš sa mią dar bų ana li zę, įver tins 
eg za mi no re zul ta tus ir pa teiks iš va das bei 
siū ly mus dėl 2014 m. lie tu vių kal bos ir 
li te ra tū ros bran dos eg za mi no pro gra mos 
ir ver ti ni mo nor mų.

Dau giau sia kan di da tų ne iš lai kė in for ma-
ci nių tech no lo gi jų eg za mi no – 17,5 proc.  

NEC at li ko už duo ties ir re zul ta tų sta tis-
ti nę ana li zę. Be veik treč da lio eg za mi no 
ne iš lai kiu sių jų pir mo jo moks lo me tų pus-
me čio in for ma ci nių tech no lo gi jų da ly ko 
įver ti ni mai bu vo nuo 3 iki 6. O 100 ba lų 
įver ti ni mus ga vu sių kan di da tų įver ti ni mai 
pir ma ja me moks lo me tų pus me ty je bu vo 
9 ar ba 10.

Ne pri klau so mi in for ma ci nių tech no lo-
gi jų da ly ko spe cia lis tai pa tvir ti no, kad eg-
za mi no struk tū ra, už duo čių ti pai ir tu ri nys 
ati tin ka eg za mi no pro gra mą. 

Pa sak NEC di rek to rės Sau lės Vin ge lie-
nės, šie met iš plės tos ga li my bės kan di da-
tams NEC duo me nų ba zė je su si pa žin ti su 
sa vo at lik tais ir nu ske nuo tais vals ty bi nių 
bran dos eg za mi no dar bais. Per nai bu-
vo ga li ma su si pa žin ti su an glų kal bos ir 
ge og ra fi jos, šie met – ir su ki tų už sie nio 
kal bų, ma te ma ti kos, che mi jos, bio lo gi jos, 
fi zi kos, is to ri jos dar bais.

Bran dos eg za mi nus šie met lai kė dau-
giau nei 38 tūkst. kan di da tų.

ŠMM Ko mu ni ka ci jos sky rius
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KaL ba – Da Ly Kas ir 
in stru men tas

Kaip Jus vei kia šian die nė si tu a ci ja, kai pe da
go gų reng ti lyg ir ne be rei kia, nes pa siū la vir ši ja 
pa klau są? 

Vil niaus ko le gi jos Pe da go gi kos fa-
kul te tas at si dū rė tarp ver slo, va dy bos, 
eko no mi kos ir pa na šių da ly kų. Tarp ki tų 
fa kul te tų Pe da go gi kos fa kul te tas – iš-
skir ti nis. Čia ma te ria li nės nau dos la bai 
sun ku ti kė tis – tai vie nas as pek tas. Ki tas 
as pek tas – san ty kis su žmo gu mi. Jis – ki-
toks. Ten, kur pi ni gai, kur pel nas, – dva-
sin gu mo ma žiau. Pe da go gi ka vėl gi yra ta 
sri tis, ku ri su pi ni gais men kai su si ju si. Be 
dva sin gu mo, be kil nu mo, be al truiz mo, be 
pa gar bos žmo gui, be ar ti mo mei lės įsta ty-
mo mo ky to jas ne įsi vaiz duo ja mas. Ma no 
nuo mo ne, šio mis pe da go go sa vy bė mis 
ga li me di džiuo tis. Lai mei, ne ma ža da lis 
jau ni mo kaip svar biau sios sa vo ver ty bės 
ne si ren ka pi ni gų... Ar mes rei ka lin gi? 
Ma ny čiau, mū sų stip ry bė – prak ti nis mo-
ky to jų pa ren gi mas. Prak ti kan tus no riai 
pri ima mo kyk los, dar že liai, ki tos švie ti mo 
įstai gos. Se niai esa me už mez gę ry šius su 
ug dy mo įstai go mis, ben dra dar biau ja me, 
ne re tai su in te re suo tas ša lis su kvie čia me 
prie ap skri to jo sta lo. Mes tei kia me pa gal bą 
įvai rioms švie ti mo įstai goms, jos at si ly-
gi na tuo pa čiu. Įsi dar bi na apie 90 proc. 
bai gu sių jų stu di jas. Mū sų ab sol ven tai 
ne lau kia ei lė se dar bo bir žo je. Edu ko lo gi-

uni ka li 
veik la

jos uni ver si te tas ir mes – tar si var žo vai, 
kon ku ren tai, bet iš tik rų jų taip nė ra. Kai 
rei kė jo per si tvar ky ti, reng ti nau jas pro gra-
mas, ko le gi jos bu vo no va to rės ir iš si ver žė 
į prie kį. Uni ver si te tai la biau lai ko si aka-
de mi nio pro fi lio, ko le gi jos – prak ti nio. 
Vi siems už ten ka vie tos po sau le...

Kaip api bū din tu mė te jau ni mą, ku ris ren ka si 
Vil niaus ko le gi jos Pe da go gi kos fa kul te to stu di jų 
pro gra mas? 

Maž daug pu sė pas mus stu di juo jan čių-
jų yra iš Vil niaus kraš to. Ki ti – iš įvai rių 
Lie tu vos vie tų. Per nai ir už per nai iš vi sų 
ša lies ko le gi jų, ren gian čių pe da go gus, 
mus pa si rin ko dau giau sia abi tu rien tų. 
Gal iš si ski ria me dar tuo, kad mus ren ka-
si ne ma žas bū rys sto jan čių jų, bai gu sių 
ne lie tu viš kas Vil niaus re gio no mo kyk las 
(len kų, ru sų). Šie stu den tai, su pran ta ma, 
tu ri keb lu mų dėl lie tu vių kal bos mo kė-
ji mo. Tik riau siai šia me re gio ne lie tu vių 
kal bai ski ria ma per ne lyg ma žai dė me sio. 
Da lis ki ta kal bių, sto jan čių į Pe da go gi kos 
fa kul te tą, rei kia pri pa žin ti, ne pa si ren gę 
bū ti mo ky to jais. Pe da go gui kal ba yra 
la bai svar bus in stru men tas. De ja, vie nas 
ki tas – ne ma siš kai – dėl kal bos sun ku mų 
tu ri pa lik ti fa kul te tą. Lie tu vių kal ba įra šy ta 
tarp lais vai pa si ren ka mų jų da ly kų ir stu-
di juo jan tie ji ga li pa pil do mai jos mo ky tis, 
to bu lin ti kal bi nius ge bė ji mus. Su pran ta-
ma, vie no dai svar būs ir ki ti da ly kai, ta čiau 
mo kyk lo se jie dės to mi lie tu vių kal ba...

Šiuo me tu Pe da go gi kos fa kul te te mo-
ko si šiek tiek ma žiau nei 500 bū si mų jų 
pe da go gų.

Stu den tai ap gy ven di na mi ben dra bu-
čiuo se. Vi siems vie tų pa kan ka. 

Ku rią iš Jū sų fa kul te to siū lo mų pro gra mų daž
niau siai ren ka si mo ki niai?

Fi lo lo gi jos ka ted ra ku ruo ja ges tų kal bos 
stu di jų pro gra mą. Pe da go gi kos-psi cho-
lo gi jos ka ted ra – iki mo kyk li nio ug dy mo 
pe da go gi ką ir so cia li nę pe da go gi ką. Ug-
dy mo tech no lo gi jų – pra di nio ug dy mo 
pe da go gi ką. Vie na reikš miš kai ir ka te go-
riš kai teig ti su dė tin ga, nes pe da go gi ka ir 
psi cho lo gi ja in teg ruo tos į vi sas pro gra mas. 
To dėl pe da go gi kos-psi cho lo gi jos pro gra-
ma ta pu si svar biau sia mū sų fa kul te te. 

miK Lūs PirŠ tai, bet ne va gis...

Jūs vie nin te liai Lie tu vo je ren gia te ges tų kal
bos ver tė jus. Kas Jus pa ska ti no im tis ne pel nin gos 
veik los? Ar pa si tei si no šis spren di mas?

Spe cia lis tus pa gal stu di jų pro gra mą 
„Lie tu vių ges tų kal ba“ pra dė jo me reng-
ti 2002 m. rug sė jo 1-ąją, ga vę fi nan si nę 
pa ra mą iš Eu ro pos Są jun gos. Tai bu vo 
iš šū kis mums: ne tu rė jo me nei spe cia lis tų, 
nei rei ka lin gos ba zės, nei pa tir ties. Po de-
šim ties veik los me tų mes – ki to kie. Da bar 
jau kom pe ten tin gi, aiš kus ryt die nos ma ty-
mas, su kaup ta reikš min ga pa tir tis. Anuo 
me tu šis pro jek tas bu vo nau jo vė. Šios 

Sa va ran kiš ku mas ir at sa kin gu mas – vie - 
na iš švie ti mo pir me ny bių. To kia nuo sta ta 
ryš ki ir žy mios lie tu vių moks li nin kės li te-
ra tū ro lo gės Mei lės Luk šie nės dar buo se. 
M. Luk šie nė – ide a lis ti nio pa si au ko ji mo 
tau tos švie ti mo idė jai pa vyz dys. Ver tin-
giau sia to kia švie ti mo veik la, kai vy rau ja 
ne pel no, as me ni nės nau dos sie ki mas, o 
vi suo me nei rei ka lin gi dar bai. Ši ten den ci ja –  
dar vi sai ne iš ny kus ir šian dien. 

Ža Lia ty La

Vil niaus ko le gi jos Pe da go gi kos fa kul te-
tas įsi kū ręs mies to pa kraš ty je, Nau jo sios Vil nios mik ro ra jo ne, ža lios ty los prie globs ty je. 
Pe da go go pro fe si ja – ypa tin ga. Vai kas be mo ky to jo pa gal bos, jo sklei džia mos švie sios 
min ties, nuo šir džios dva si nės ši lu mos ir mei lės var gu bau ar su ras tik rą jį ke lią... Ga li me 
ap gau di nė ti sa ve, ki tus ir šauk ti, kad mo ky to jo ne be rei kia, kad pe da go gai ža lo ja vai kus. 
To bu liau sias kom piu te ris nie ka da ne ga lės at si sto ti prie šais mo ki nių kla sę ar mo ki nį ir 
pra bil ti iš šir dies į šir dį, kaip ir ku ni go nie kuo met ne pa keis ro bo tas...

Fa kul te to de ka nė Ire na KAU PIE NĖ su ti ko pa si da ly ti min ti mis apie ins ti tu ci jos at lie-
ka mus reikš min gus dar bus, stu den tų ir pe da go gų lai mė ji mus bei rū pes čius. 

Uni ka li šio fa kul te to stu di jų pro gra ma, at ro do, ne pa ste bi mai įsi py nu si į nuo sta bią  
M. Luk šie nės šyp se ną, įam žin tą nuo trau ko se...
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veik los im tis pa siū lė Švie ti mo ir moks-
lo mi nis te ri ja (ŠMM), įver ti nu si mū sų 
in te lek ti nius iš tek lius ir ki tas ga li my bes. 
Ben dra dar biau da mi su ŠMM, Sur do lo gi-
jos cen tru, Kur čių jų drau gi ja la bai grei tai 
ga vo me už sa ky mą, pa ren gė me stu di jų 
pro gra mą, be di de lių truk džių ją pa si tvir-
ti no me. Šios stu di jų pro gra mos uni ka lu mą 
le mia tai, kad ji yra vie nin te lė Lie tu vo je. 
Jo kia ki ta aukš to ji mo kyk la to kios stu di-
jų pro gra mos ne tu ri. Tai vie nas as pek tas. 
Ki tas as pek tas – pa skai tos me tu dir ba du 
dės ty to jai: vie nas – pro fe si nių da ly kų ar 
mo du lių spe cia lis tas, ki tas – ges tų kal bos 
ver tė jas.

Ges tų kal bos ver tė jų cen trai vis pra šo 
nau jų spe cia lis tų...

Ar ne iš gąs di no su dė tin ga pro gra ma ir at sa
ko my bė?

Iš šios veik los mes pi ni gė lių tik rai ne-
už si dir bo me ir ma te ria li nės nau dos ne tu-
ri me. Ges tų kal bos stu di jų pro gra ma yra 
bran gi, nes dvi gu bi na iš lai das – ski ria ma 
daug va lan dų mo du liams, kur vie nu me tu 
dir ba du dės ty to jai. Apie 70 proc. stu di jų 
pro gra mos da ly kų skai do ma į po gru pius. 
Kiek vie na me po gru py je taip pat kar tu 
dės to du pe da go gai. Vi sa tai la bai ke lia 
stu di jų pro gra mos kai ną. Tu ri me dvi spe-
cia li zuo tas au di to ri jas su kom piu te riais, 
vaiz do ka me ro mis. Stu den tai ga li sa ve 
ste bė ti, ges tus ma ty ti ek ra ne ir ši taip mo-
ky tis. 2002 m. itin daug dė me sio bu vo 
ski ria ma ne įga lių jų in teg ra ci jai į vi suo-
me nę. Tai ir pa ska ti no kur ti šią stu di jų 
pro gra mą. Ji bu vo la bai rei ka lin ga, bet 
jo kiu bū du – ne pel nin ga. Stu di jų pro gra-
ma ypač rū pi no si kur čių jų ben druo me nė. 
Ėmė mės vi suo me nei rei ka lin gos veik los, 
ne svars ty da mi, ar ji bus pel nin ga. Bu vo-
me ge ro kai jau nes ni, iš šū kius su ti ko me 
iš skės to mis ran ko mis... 

tau ja ma, ko dėl ne pa ski ria me, ne pri ver-
čia me įsi dar bin ti ki ta me mies te ar ra jo no 
cen tre. Ta čiau dar bo vie tos pa si rin ki mas –  
kiek vie no spe cia lis to as me ni nis rei ka las. 
Esa me pa ren gę per šim tą spe cia lis tų, bet 
jų trūks ta, jie lau kia mi. Ne vi si bai gu sie-
ji stu di jas, rei kia pri pa žin ti, dir ba pa gal 
spe cia ly bę. 

Nau jie siems moks lo me tams nu ma to me 
pri im ti 25 nau jus mo ki nius stu di juo ti ges tų 
kal bos ver tė jo spe cia ly bės. 

mo Ky to jų mo Ky mas

Pa pa sa ko ki te apie nau ją jį pro jek tą...
Dėl nau jo jo pro jek to „Pe da go gi kos 

fa kul te to ry šių su so cia li niais part ne riais 
stip ri ni mas, su tei kiant ges tų kal bos mo-
ky to jams kva li fi ka ci ją“ įgy ven di ni mo 
su tar tis pa si ra šy ta šių me tų pra džio je. 
Per dve jus me tus truk sian tį pro jek tą bus 
pa reng ta 40 jau dir ban čių ges tų kal bos 
mo ky to jų iš vi sos ša lies. For muo ja ma tiks-
li nė gru pė mo ky to jų, ku rie, įgi ję mo ky to jo 
kva li fi ka ci ją, dir ba kur čių jų ir ne pri gir-
din čių jų cen truo se, mo kyk lo se, švie ti mo 
įstai go se, bet ne tu ri ges tų kal bos mo ky to jo 
kva li fi ka ci jos. Pro jek to es mė – pro fe si nė 
pa gal ba dir ban tiems pe da go gams. Šiai 
gru pei dės tys Vil niaus ko le gi jos ir už-
sie nio ša lių dės ty to jai. Pro jek tas di de lės 
ap im ties, su si jęs su anks tes ne mū sų pro-
gra ma (2005 m.). Ka dan gi anks čiau ges tų 
kal bos mo ky to jų nie kas ne ren gė, kur čių jų 
ir ne pri gir din čių jų cen truo se dir bo tam ne-
pa si ren gę mo ky to jai. Ne tu rė da mi ba zi nio 
iš si la vi ni mo šie pe da go gai ne ga lė jo to bu-
lin ti kva li fi ka ci jos, siek ti, pa vyz džiui, vy-
res nio jo mo ky to jo, me to di nin ko, eks per to 
var do ir pan. Ben dra dar biau ti su kur čių jų 
vi suo me ne ir su ŠMM pa ren gė me pro jek tą 
ir ga vo me fi nan sa vi mą.

Kas Jums ke lia ne ri mą, kas Jus liū di na, džiu
gi na?

Te ri to ri jos šie na vi mas – ne ma žas rū pes-
tis va sa rą, nes stin ga prie mo nių ir lė šų... 
Džiau gia mės, kad iš ug dė me dar vie ną 
bū rį darbš čių mo ky to jų, ku rie rug sė jį su 
jau nat viš ku en tu ziaz mu pra vers Lie tu vos 
ug dy mo įstai gų du ris ir tars svar bų žo dį 
smal siems vai ku čiams... 

Liūd na, kad ma žė ja stu den tų. Šir dį 
skau da dėl mo ky to jo pres ti žo vi suo me-
nė je šian dien: dėl pa čių mo ky to jų sta tu so, 
dėl ne adek va čių kal ti ni mų mo ky to jams, 
dėl pe da go gų ren gi mo, dėl pri ėmi mo į 
pe da go gi nes stu di jas skai čiaus ri bo ji mo. 
Pa si girs ta kal bų, kad mo ky to jų pa reng ta 
pa kan ka mai. Tik ro vė yra ki to kia. Iki mo-
kyk li nio ug dy mo spe cia lis tų, pa vyz džiui, 
Vil niu je trūks ta. Daž nai su lau kia me šių 
ug dy mo įstai gų va do vų pra šy mų pa siū ly ti 
spe cia lis tą ar stu den tą. 

At ei tis taip pat ne be grės mių dėl ma din-
go ne si bai gian čio įstai gų jun gi mo...

Mūsųinf.Paskaita. Daina verčiama į gestų kalbą

Ko dėl jau ni žmo nės ren ka si ma žai ži no mą, 
gal būt ne itin po pu lia rią pro fe si ją? Ar kiek vie 
 nam tin ka ši pro fe si ja?

2002 m. ir vė liau į šią pro gra mą bu vo 
di des ni nei da bar kon kur sai. Ma ny čiau, 
to dėl, kad tai – tam tik ras iš šū kis, sa vo tiš ka 
nau jo vė, po rei kis. Pas ta ruo ju me tu kon-
kur sas į ges tų kal bos stu di jas su ma žė jęs, 
kaip, be je, ir į ki tas stu di jų pro gra mas, dėl 
jau ni mo emig ra ci jos ir ki tų prie žas čių. 
Da bar šias stu di jas daž niau ren ka si jau ni 
žmo nės, ku rių ap lin ko je yra lau kian čių jų 
pa na šios pa gal bos. Dau giau sia stu den tų 
nu by ra pir ma me kur se. Pa si rin ku sie ji šią 
stu di jų pro gra mą tu ri pa si žy mė ti pirš tų 
mik lu mu, jaut ru mu ir klus nu mu. Tad da lis 
stu den tų, su pra tu sių, kad „ne su si kal ba“ 
su sa vo pirš tais ir ne ga lės „pa lauž ti“ jų 
už si spy ri mo, trau kia si iš ges tų kal bos 
ver tė jų stu di jų. 

Sėk min gai per žen gė te ri zi kos slenks tį...
Bu vo ri zi kin ga. Tik rai daug ko ne ži no-

jo me – nei stu di jų pro gra mos ap im ties, 
nei jos struk tū ros, nei tu ri nio. Tu rė jo me 
pai sy ti ben drų jų rei ka la vi mų, ku rie api-
brė žė stu di jų pro gra mų ren gi mą. Nau jos 
pro fe si jos – ges tų kal bos – spe cia lis tų sa vo 
fa kul te te ne tu rė jo me. Pra džio je, ga li ma 
teig ti, kvie tė mės sa va moks lius dės ty to jus, 
ges tų kal bos spe cia lis tus (Man tri mą Da-
nie lių, An drių Ba ri se vi čių) iš Sur do lo gi jos 
cen tro. Šie dės ty to jai pa dė jo reng ti svar-
biau sią ges tų kal bos stu di jų pro gra mos 
da lį, ku ri su si ju si su pro fe si ja, kaip an tai: 
teks to ty ra, ges tų kal ba, ver ti mų te ori ja 
ir prak ti ka bei kt. Ne men kai pri si dė jo 
tuo me tis Vil niaus ap skri ties ges tų kal bos 
ver tė jų cen tras. Sta žuo tis vy ko me į Suo-
mi ją, Da ni ją, Nor ve gi ją ir ki tas ša lis. Ir 
pas mus va žia vo dės ty to jai iš Nor ve gi jos, 
Suo mi jos ir kt. ša lių. Dir bo du dės ty to jų 
srau tai iš už sie nio. Jie mo kė mū sų ša lies 
ges tų kal bos mo ky to jus ir ki tus dės ty to-
jus, ku rie or ga ni zuo da vo prak ti ką, pa čius 
prak ti kus, ver tė jus iš cen trų. Šiuo me tu jau 
tu ri me ir sa vo dok to ran tą, ku rio di ser ta ci-
jos te ma su si ju si su ges tų kal bos ver ti mais. 
Pas ta ruo ju me tu „Ges tų kal bos“ stu di jų 
pro gra mos pa va di ni mas pa keis tas į 
„Ges tų kal bos ver ti mą“, nes fak tiš kai 
ren gia me ver tė jus. Šios spe cia ly bės 
stu den tai – tar pi nin kai tarp kur čių jų 
ir kal ban čių jų. Per de šimt me tų pa-
ren gė me 130 spe cia lis tų. Ri zi kos 
slenks tį pa dė jo įveik ti nuo sek lus 
ir at kak lus dar bas...

Ar ab sol ven tai no riai vyks ta į ma
žes nius mies tus, ra jo nų cen trus?

Kai ben drau ja me su ges tų 
kal bos ver tė jų cen trais, jie 
ap gai les tau ja, kad ab sol ven tai 
la biau ren ka si Vil nių, ne no riai 
vyks ta į nuo ša les nį ges tų kal-
bos ver tė jų cen trą. Bai gian tis 
moks lo me tams, prieš di plo mų 
įtei ki mą, mums tar si ir prie kaiš-
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Metųmokytojai

iš si pil džiu si vai kys tės sva jo nė...
Vi sa da ma niau, kad mo ky to jas tu ri bū ti pa rei gin gas, kū ry bin gas, kruopš tus, iš ma-

nan tis dės to mą da ly ką ir kar tu ne bi jan tis nau jo vių, o svar biau sia, mo kan tis dirb ti su 
vai kais. Kė dai nių „Ry to“ pa grin di nės mo kyk los pra di nių kla sių mo ky to ja eks per tė, Me tų 
mo ky to ja Ra sa RU GE LIE NĖ ma no nuo sta tas pa tvir ti no su kau pu. Kvie čiu su si pa žin ti su 
šia vie to je ne nu stygs tan čia ir to bu lu mo vir šū nių nuo la tos sie kian čia mo te ri mi.

Pra ėjo jau ke le tas mė ne sių nuo Me tų mo ky
to jų pa skel bi mo, sa ky ki te, ar ja ta pus, kas nors 
pa si kei tė?

Oli ve ris Ven de lis Holm sas yra pa sa kęs 
„Šia me pa sau ly je svar biau sia ne tai, kur 
sto vi me, o ku ria kryp ti mi ju da me.“ To-
dėl ir su teik tas gar bin gas Me tų mo ky to jo 
var das įpa rei go ja ma ne ne su sto ti vie to je, 
ju dė ti į prie kį, to bu lė ti, keis tis, mo ky tis. 
Su pran tu, kad tu riu da ly tis ir sa vo ge rą ja 
dar bo pa tir ti mi, skleis ti ją spau do je, per 
se mi na rus. Ta čiau ma no, kaip mo ky to-
jos, gy ve ni me tar si nie kas ir ne pa si kei tė. 
Kas die ny bė – pa si ruo ši mas pa mo koms, 
nuo šir dus ben dra vi mas su mo ki niais ir jų 
tė ve liais, ko le go mis. 

Kaip pa si rin ko te mo ky to jo spe cia ly bę? Gal tai 
ir bu vo Jū sų sva jo nė?

Apie mo ky to jo pro fe si ją sva jo jau nuo 
ma žų die nų. Šei mo je bu vo pui kus pa-
vyz dys – te ta, dir ban ti pra di nių kla sių 
mo ky to ja. Vy res nė se kla sė se dar bu vo ki lę 
min čių rink tis gy dy to jos pro fe si ją, ta čiau 
po tam tik rų pa svars ty mų pa si rin kau mo-
ky to ja vi mą. Sva jo nė iš si pil dė... Šian dien 
džiau giuo si ma ty da ma spin din čias pir mo-
kė lių akis...

Kaip ta po te mo ky to ja eks per te?
Vi sa da do mė jau si švie ti mo nau jo vė mis, 

ak ty viai da ly va vau įvai riuo se pro jek tuo se 
res pub li kos pra di nių kla sių mo ky to jams, 
no riai da li jau si ge rą ja dar bo pa tir ti mi, ve-
džiau at vi ras pa mo kas, se mi na rus, kar tu 
su ki to mis au to rė mis pa ren gė me pra di nių 
kla sių ma te ma ti kos va do vė lių kom plek tus 
3 ir 4 kla sei, ta pau švie ti mo kon sul tan-
te. Ši ma no veik la ne li ko ne pa ste bė ta 
Kė dai nių ra jo no sa vi val dy bės Švie ti mo 
sky riaus spe cia lis tės Zi tos Ja nuš ke vi čie-
nės, ku ruo jan čios pra di nį ug dy mą, tad ji 
ir pa ska ti no siek ti aukš čiau sios – pra di nių 
kla sių mo ky to jo eks per to – kva li fi ka ci nės 
ka te go ri jos. Ma no veik lą įver ti no, ta pau 
pir mą ja pra di nių kla sių mo ky to ja eks per-
te ra jo ne. 

Ką ap skri tai ma no te apie mo ky to jo vie tą da
bar ti nė je švie ti mo sis te mo je?

Ap link sa ve ten ka ma ty ti ne ma žai ne-
pa si ti kin čių, pa var gu sių nuo nuo la ti nės 
kon ku ren ci jos dėl dar bo vie tos, ne ži no my-
bės dėl at ei ties, ap ta ri nė jan čių pra stė jan čią 

mo ki nių mo ty va ci ją, iš gy ve nan čių dėl 
ma žė jan čio tė ve lių ak ty vu mo mo ky to-
jų. Ta čiau jo kios ne sėk mės ar sun ku mai 
ne tu rė tų bū ti kliū tis sie kiant pro fe sio na-
lu mo. Šian die ni nis mo ky to jas, ku ris no ri 
iš lik ti au to ri te tu ir vai kų, ir tė vų aky se, tu ri 
nuo lat ieš ko ti, iš ban dy ti nau jo ves, di din ti 
sa vo pa tir tį. La bai svar bu mo ky to jui bū ti 
pa ste bė tam, įver tin tam. Tai ska ti na ne nu-
leis ti ran kų, ju dė ti pir myn, ak ty viai veik ti. 
Vi suo me nės mes ne pa kei si me, ta čiau ge rą 
nuo mo nę apie sa ve, kaip mo ky to ją pro-
fe sio na lą, ga li ma iš si ko vo ti tik dar bu ir 
nuo šir džiu ben dra vi mu. Mo ky to jo dar be 
tu rė tų lik ti kuo ma žiau pe si miz mo. 

Esa te ne tik mo ky to ja, bet ir va do vė lių su da ry
to ja, se mi na rų or ga ni za to rė, kon sul tan tė ir pan., 
kaip vis ką su spė ja te?

Mėgs tu pla nuo ti sa vo veik lą. Su dė lio-
ju dar bus pa gal svar bą, ter mi nus. Aiš ku, 
pir miau sia at lie ku tai, kas bū ti na mo ky to-
jui: pa si ren gi mas pa mo koms, są siu vi nių 
tai sy mas, ben dra vi mas ir ben dra dar bia-
vi mas su mo ki niais ir jų tė ve liais, me to-
di nė veik la (dar bas gru pė se) mo kyk lo je. 
Tiems „ki tiems“ dar bams lie ka va ka rai, 
sa vait ga liai ir atos to gos. Jau ne įsi vaiz-
duo ju sa vęs ne tu rin čios jo kių pa pil do mų 
veik lų ir dar bų. Vie niems pa si bai gus, pa ti 

ieš kau nau jos pa pil do mos veik los. Vi sa ši 
veik la taip pat pri si de da prie ma no pro fe-
si nio to bu lė ji mo. Ve dant se mi na rus, ten ka 
ben drau ti ir da ly tis ge ra ja pa tir ti mi su 
vi sos res pub li kos mo ky to jais. Taip ir pats 
at si nau ji ni, pa to bu li ni tam tik ras kom pe-
ten ci jas. Mo ky to jo kny gas ir tes tus su ti kau 
ra šy ti, nes no rė jo si iš ban dy ti sa ve vi siš kai 
ki to je veik lo je. Ben dra dar biau da ma su 
„Švie sos“ lei dyk los ko man da (pro jek tų 
va do ve, re dak to rė mis) įgi jau daug pa tir ties 
me to di nių lei di nių kū ri mo, skait me ni nio 
tu ri nio (ak ty vių jų pa mo kų) sri ty je. Kai 
pats vi sa tai iš ban dai, ki to mis aki mis pa-
ma tai ir įver ti ni, kiek daug dar bo, lai ko, 
žmo giš kų jų iš tek lių rei kia no rint iš leis ti 
lei di nį ar me to di nę prie mo nę. 

Ar Jū sų už ten ka šei mai?
Nors dar bų daug, ta čiau vi sa da svar-

biau sia man bu vo ir bus šei ma (sū nus, 
vy ras, tė vai). Kad ir kaip bū nu už si ė mu si, 

Per gyvenimą su šypsena. Ji – mokytojos R. Rugelienės nuolatinė palydovė ir šventėje, ir darbe
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ta čiau vi sa da sten giuo si ras ti lai ko po kal-
biams, su sė di mui prie pie tų ar va ka rie nės 
sta lo, va sa ros atos to goms (pail sė ti vyks-
ta me vi si kar tu). Esu dė kin ga jiems už 
su pra tin gu mą ir pa lai ky mą.

Tei kia te siū ly mus ir dėl ga bių vai kų ug dy mo, 
pa si da ly ki te, kaip Jums se ka si?

Il gą lai ką dau giau dė me sio bu vo ski-
ria ma mo ky mo si sun ku mų tu rin tiems 
vai kams, o ga bie ji bu vo tar si pa lik ti nuo-
ša ly je. Aiš ku, tai pri klau sė nuo mo ky to jo. 
Aš vi sa da sten giau si ska tin ti ga biuo sius, 
įtrauk ti juos į pro jek ti nę veik lą, ra gi nau 
da ly vau ti res pub li ki niuo se kon kur suo se. 
Per pa mo kas taip pat nu ma ty da vau veik lą, 
už duo tis ga bes niems mo ki niams. Džiu gu, 
kad šiuo me tu jau kiek vie no je mo kyk lo je 
yra pa reng ti ga bių mo ki nių ug dy mo prie-
mo nių pla nai, nau ja me ug dy mo pla ne 
nu ma ty tos va lan dos mo ki nių po rei kiams 
ten kin ti. Kiek vie na mo kyk la ga li pa si rink-
ti, kaip tiks lin gai jas pa nau do ti. Mo ky to-
jams trūks ta me to di nių re ko men da ci jų, 
pa ta ri mų, kaip ga bius vai kus at pa žin ti ir 
lai ku pa kreip ti jų ga bu mus tin ka ma lin-
kme. Gal pra di nių kla sių mo ky to jai ga lė tų 
tar pu sa vy je dau giau da ly tis sa vo pa tir ti mi 
ug dant ga biuo sius, gal net ga lė tu me su-
kur ti spe cia lią in ter ne to sve tai nę, ku rio je 
bū tų skel bia mos su kur tos prie mo nės, ap-
ra šo mos sėk mės.

Įver tin ki te sa ve, kaip mo ky to ją.
Kaip mo ky to ja esu nuo lat be si mo kan ti, 

pla nuo jan ti sa vo veik lą, at lie kan ti dar bą 
iki ga lo, mėgs tan ti pa juo kau ti, reik li, to dėl 
ir iš sa vo mo ki nių ti kiuo si at sa ko my bės, 
mo ty va ci jos, stro pu mo, kū ry biš ku mo, 
kri ti nio mąs ty mo.

Jū sų mo ki niai – dar tik be si for muo jan čios 
as me ny bės, kaip su pran ta te, ką jiems tu ri te 
duo ti?

Pra di nių kla sių mo ky to jas – mo ki nio 
pa grin dų (pa ma tų) for muo to jas. La bai 
svar bu jau nuo pat pir mos kla sės ug dy ti 
kom pe ten ci jas, rei ka lin gas to les nia me 
gy ve ni me. Nie kur ne ding si, tu ri iš mo ky ti 
ra šy ti, skai ty ti, skai čiuo ti, ta čiau ma nau, 
kad daug svar biau pa tar ti vai kui, kur įgy-
tas ži nias pri tai ky ti gy ve ni me, pa aiš kin ti, 
kam jam vi so to rei kės, iš mo ky ti ben drau ti 
ir ben dra dar biau ti, spręs ti pro ble mas, kri-
tiš kai mąs ty ti. 

Jei gu ga lė tu mė te rink tis iš nau jo, ar ei tu mė te 
ki tu ke liu?

Da bar, kai jau 20 me tų dir bu pra di nių 
kla sių mo ky to ja, net ne abe jo ju, kad pa si-
rink čiau tą pa tį ke lią. Kiek daug tei gia mų 
emo ci jų ten ka pa tir ti šia me dar be!

Ko kių at ei ties pla nų dar tu ri te?
Ką tik lei dyk lai ati da viau nau ją lei di nį 

„Rie šu to tes tai 1 kla sei“, va sa rą baig siu 
kur ti pir mą in te rak ty vią ma te ma ti kos mo-
ky to jo kny gą 1 kla sei. Tai taip pat iš ban-
dy mas, nes iki šiol te ko kur ti po pie ri nius 
mo ky to jo kny gų va rian tus. In te rak ty vios 
mo ky to jo kny gos ski ria si tuo, kad mo-
ky to jas ga li pats jas „au gin ti“ (pa pil dy ti 
sa vo mis min ti mis, nuo ro do mis, ver ti ni mo 
bū dais ir for mo mis, nu ma ty ti di fe ren ci-
ja vi mo ir in di vi du a li za vi mo ga li my bes 
pa mo ko je ir kt.). Nau jo ji „Rie šu to“ mo ky-
to jo kny ga bus pa to gi dar ir tuo, kad mo ky-
to jas ga lės ne tik at si spaus din ti rei kia mus 
kny gos pus la pius (su at lik ta sa vo pa tai sa 
ar be jos), bet ir iš si sau go ti pa pil dy mus. 
Dar vie na nau ja veik la – skait me ni nio tu-

ri nio kū ri mas pra di nių kla sių mo ky to jams  
(tai ben dras Ug dy mo plė to tės cen tro ir 
UAB „Edu ka ci nių sis te mų“ pro jek tas). 
Jau 2014 m. pra di nių kla sių mo ky to jai 
ga lės ug dy mo pro ce se nau do ti nau jus 
mo ko muo sius ob jek tus.

Ka da Jums bū na sun kiau sia?
Sun kiau sia bū na, kai gaiš ti daug lai ko, 

ra šai ko men ta rus mo ki nių są siu vi niuo se, 
pa sie ki mų kny ge lė se, elek tro ni nia me die-
ny ne ir pa ma tai, kad kai ku riems tė ve liams 
vi sai ne įdo mu tos ma no „raš lia vos“. Ta da 
pa gal vo ju, kad tą lai ką, ku rį su gai šau, 
ge riau bū čiau sky ru si sa vai šei mai. Bet 
ir to liau kan triai dir bu, ti kėdamasi, kad 
gal ka da nors pa vyks „pri si bels ti“ į abe-
jin gų jų sa vo vai kams du ris. Sun ku bū na 
dar ir ta da, kai ten ka at si svei kin ti su sa vo 
mo ki niais ket vir to je kla sė je. Jau ti di džiu-
lę at sa ko my bę už jų to les nę sėk mę, gai la 
bū na iš si skir ti.

Jū sų kas die ny bė – ko kia ji?
Mo ky to jo dar bas tę sia si ir na muo se. 

Lais va lai kio lie ka ne daug. Ta čiau, kai 
no ri si at si kvėp ti ir pa da ry ti per trau kė lę, 
mėgs tu ga min ti val gy ti. Vir tu vė je taip 
pat im pro vi zuo ju. Sma gu pa im ti į ran kas 
kny gą, pa žiū rė ti fil mą. Va sa rą kar tu su šei-
ma sten gia mės ap lan ky ti įvai rias už sie nio 
ša lis, ne tik pail sė ti, bet ir su si pa žin ti su 
ki tų ša lių kul tū ra.

Kas Jus la biau siai ska ti na veik ti?
Esu smal si, do miuo si nau jo vė mis, 

no riu jas iš ban dy ti prak tiš kai. To dėl ir 
ieš kau, kaip dar ga lė čiau pa to bu lin ti sa vo 
kom pe ten ci jas. Prieš še še tą me tų su si ža-
vė jau in for ma ci nė mis ko mu ni ka ci nė mis 
tech no lo gi jo mis, „su sir gau“ šia li ga, to-
dėl do miuo si nau jo vė mis, tech no lo gi jų 
pri tai ky mu mo kyk lo je. Kla sė je jau tu riu 
Pro met he an in te rak ty vią len tą, to dėl ieš-
kau pa ta ri mų ir pa ti ku riu įvai rias pa teik tis 
Ac ti vIns pi re pro gra ma. Vi sa da sma gu pa-
ma ty ti ar iš girs ti, kad dir bai ne vel tui.

Pir ma min tis...

Aš... esu mo te ris, ma ma, žmo na, duk ra,
mo ky to ja.

Vaikai... di džiau sias ste buk las Že mė je.
Mokykla... ant rie ji na mai, ku riuo se

ge ra.
Kūryba... spar nai, ska ti nan tys veik ti.
Svajonė... pa ti ge riau sia ta, ku ri 

iš si pil do.
Šeima... užuo vė ja, ra my bės uos tas.
Poilsis... bū ti ny bė kiek vie nam žmo gui.
Žmonės... jie yra ap link mus, mes 

be jų – nie kas.
Kelias... kuo ja me dau giau po sū kių, tuo

jis il ges nis, bet kar tu ir įdo mes nis.

Dė ko ju už ma lo nų ben dra vi mą.

AušraŽIDŽIŪNIENĖ
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te gu pri mins
Moks lo ir ži nių die nos šven tė Va šing to no Kris ti jo no 

Do ne lai čio li tu a nis ti nė je mo kyk lo je šį rug sė jį bus kaip 
nie kad ypa tin ga. Svei kin si me pir mo kė lius įteik da mi jiems 
Lie tu vos pir mo ko pa sus. Tai Lie tu vos vals ty bės do va na 
vi siems šalies pir mo kė liams. Aš pa gal vo jau, o ko dėl 

to ne pa da rius mū sų pir mo kė liams. Juk ne svar-
bu, kad gy ve na me ir mo ko mės lie tu vių kal bos, 
is to ri jos, pa pro čių ir tra di ci jų to li nuo tė vy nės. 
Ti kiuo si, kad ši sim bo li nė do va nė lė su stip rins ne 
tik pir mo kė lių, bet ir jų tė ve lių, mo ky to jų ry šį su 
Lie tu va. Tai tik dar vie nas žings ne lis, pri min sian tis 
mums vi siems, kas mes ir iš kur esa me ki lę. Te gu 
tai bus pa ska ti ni mas mums vi siems pri si min ti ir 
pa si kal bė ti apie pa rei gą ir at sa ko my bę Lie tu vai, 
mo kyk lai, šei mai ir drau gams. Te gu Pir mo ko pa sas 
mums pri mins, kad tu ri me di džiuo tis lie tu vių kal ba, 
is to ri ja ir kul tū ra, kad tai yra mū sų pa rei ga ir at sa ko-
my bė per duo ti vi sa tai sa vo vai kams ir vai kai čiams. 
Aš ti kiu, kad Pir mo ko pa sas taps gra žia mū sų mo-
kyk lė lės tra di ci ja. Nuo sta bios šven tės pro ga svei ki nu 
vi sus mo ki nu kus, mo ky to jus ir tė ve lius!

JūratėBUJANAUSKAS
Va šing to no Kris ti jo no Do ne lai čio li tu a nis ti nės m-klos di rek to rė

Pir mo ko 
pa sas
Šių moks lo me tų rug sė jį 

be veik 30 tūks tan čių pir mo kų 
pra dės ke lio nę po moks lo ir 
ži nių pa sau lį. „Šio je ke lio-
nė je būk smal sus, drą sus 
ir klau sian tis. Ta ve vi sa da 
ly dės Ta vo mo ky to jai. 
Lin kiu Tau už aug ti lai-
min gu, iš si la vi nu siu, sa vo Tė vy-
nę bran gi nan čiu Lie tu vos pi lie čiu.“ To kiais 
Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 
prof. Dai niaus Pa val kio pa drą si nan čias žo džiais, įra šy tais 
pir muo siuo se Lie tu vos pir mo ko pa so pus la piuo se, pa si tin-
ka me pir mą kar tą mo kyk los slenks tį per žen gu sį mo ki nį.

Lie tu vos pir mo ko pa sas – gar bin ga vals ty bės do va-
na – bus įteik tas kiek vie nam ma ža jam Lie tu vos pi lie čiui, 
pa ži ni mo ke lio nę pra de dan čiam mūsų ir sve čios ša lies 
mo kyk lo je.

EgidijaNAUSĖDIENĖ
ŠMM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyresn. specialistė
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Vilniausgetoatminimometams

Min tys po se mi na ro

Pa ti se mi na ro te ma „Is to ri nė at min tis –  
rak tas į pi lie ti nę vi suo me nę“ lei do ir pri si-
min ti is to ri nius fak tus, ir pa si gi lin ti į lie tu-
vių bei žy dų san ty kius is to ri nė je per spek-
ty vo je, į to ta li ta ri nių re ži mų su vo ki mą ir 
ver ti ni mą, į JAV am ba sa dos įgy ven di na mą 
švie ti mo apie Ho lo kaus tą pro gra mą, to ta-
li ta riz mą ir jo at spin džius Lie tu vo je. Se-
mi na ro da ly viams bu vo su da ry tos są ly gos 
da ly vau ti ap skri to jo sta lo dis ku si jo je apie 
is to ri nę at min tį ir mo der nios as me ny bės 
ug dy mą Kau no Vy tau to Di džio jo uni ver-
si te te. Dis ku si jo je is to ri kai Egi di jus Alek-
san dra vi čius ir Ša rū nas Lie kis vaiz džiai 
ana li za vo Lie tu vos vi suo me nės san ty kį su 
is to ri ja, su skau džiais is to ri niais įvy kiais. 
Prof. E. Alek san dra vi čius pa ta rė, kad mes, 
mo kyk lų va do vai ir mo ky to jai, tu ri me 
ska tin ti mo ki nius ben drau ti su is to ri jos 
liu di nin kais, ku rių, de ja, vis ma žė ja. Pa sak 
E. Alek san dra vi čiaus, „pro tė vių, se ne lių ar 
tė vų as me ni niai pa sa ko ji mai yra tiek pat 
ver tin gi, kiek ir va do vė lio teks tas, ir tai yra 
rak tas į gi les nį is to ri jos su vo ki mą“.

Kaip vy ku sios dis ku si jos tę si nys bu vo 
su da ry ta pro ga pa ma ty ti Kau no ka me-
ri nio te at ro spek tak lį „Hit le ris ir Hit-
le ris“. Spek tak ly je vaiz džiai pa ro dy tas 
as me ny bės vaid muo ku riant to ta li ta ri nę 
vals ty bę ir ma ni pu liuo jant tos vals ty bės 
pi lie čiais. Va ka re res to ra ne „Grė jaus na-
mas“ galėjome pa ra gau ti tra di ci nių žy dų 
pa tie ka lų.

Ant ro ji die na bu vo dau giau dis ku si nio, 
pa tir ties sklai dos ir pa žin ti nio tu ri nio. Vi-
sus ža vė jo Vil niaus uni ver si te to is to ri ko 
doc. dr. Al gir do Ja kub čio nio pa skai ta apie 
to ta li ta riz mą. Lek to rius pa tei kė is to ri ja ir 
po li ti ka grin džia mų, su pra ei ties re a li jo mis 
sie ja mų sam pro ta vi mų, vie niems kė lu sių 
šyp se nas, ki tus nu gramz di nu sius į ap mąs-
ty mų rim tį dėl są sa jų su da bar timi: val džią 
kri ti kuo ti ga li tik psi chi nis li go nis; tiks lo 
bū ti na siek ti prie var ta, nes liau dis ne su-
pran ta, koks ge ras lau kia gy ve ni mas, to dėl 
ir rei kia ją at ves ti į lai mę. Ar ba – at mes ti 
se ną kul tū rą ir su kur ti nau ją, tik ar ga li-
ma su kur ti vi suo me nę, ku ri ne tu ri nie ko 
ben dra su pra ei ti mi, ir kt. Aiš ku, tai tik 
tei gi niai iš kon teks to, bet jų aiš ki ni mas 
bu vo pra smin gas ir taik lus. Au di to ri jai 
ki lo daug klau si mų, daug dis ku tuo ta. Is to-
ri kas dr. Arū nas Bub nys dar kar tą pri mi nė 
Ho lo kaus to tra ge di jos Lie tu vo je prie žas tis 
bei eta pus. Is to ri kas pa brė žė, kad prieš 
Ant rą jį pa sau li nį ka rą Lie tu vo je gy ve no  

is to ri nės at min ties ke lias 
ska ti na keis tis ir keis ti

E. Alek san dra vi čius ir Š. Lie kis 

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 ini cia ty va Kė dai nių 
dau gia kul tū ria me cen tre su reng tas 
dvie jų die nų se mi na ras va do vams tų 
ša lies mo kyk lų, ku rio se įkur ti To le ran-
ci jos ug dy mo cen trai (TUC).

208 tūkst. žy dų, iš ku rių 
per Ho lo kaus tą (1941–
1944 m.) bu vo nu žu dy ta 
apie 92–95 proc.

Tarp tau ti nės ko mi si-
jos švie ti mo pro gra mų 
ko or di na to rė, se mi na-
ro mo de ra to rė In gri da  
Vil kie nė pa tei kė įdo-
mių veik lų pa vyz džių iš 
tų ša lies mo kyk lų, ku-
rios yra įkū ru sios TUC.  
I. Vil kie nė ne tik pa ro dė 
mo kyk lų pa tir tis, bet 
pa siū lė ga li my bių stip-
rin ti ir plė to ti part ne rys tę 
vyk dant ben drus pro jek-
tus. Kon kre čia Kė dai nių 
kraš to mu zie jaus veik los 
pa tir ti mi pa si da li jo mu-
zie jaus di rek to rius Ri man tas Žir gu lis, 
pri sta ty da mas 2011 m. įgy ven din tą idė ją –  
su rink ti nu žu dy tų Kė dai nių žy dų var dus ir 
pa var des. Mu zie jaus di rek to rius pa sa ko jo, 
kaip di de lė da lis žu vu sių kė dai nie čių žy dų 
var dų bu vo par vež ta iš Iz ra e ly je, Je ru za lė-
je, įsi kū ru sio Yad Vas hem ins ti tu to ir mu-
zie jaus, ro dė nau jai pa sta ty to pa min klo žy-
dų žū ties vie to je nuo trau kas. Ant pa min k- 
lo iš kal ti var dai ir pa var dės. Mu zie jaus 
di rek to rius pa brė žė, kad „svar bu puo se-
lė ti is to ri nę at min tį, svar bu įam žin ti ša lia 
gy ve nu sių ben dra pi lie čių at mi ni mą mums 
bei at ei nan čioms kar toms“. 

Apie įgy ven di na mus is to ri nę at min tį 
puo se lė jan čius pro jek tus pa sa ko jo Pa ne-
vė žio Mar ga ri tos Rim ke vi čai tės tech no-
lo gi nės mo kyk los di rek to rius Taut vy das 
Ani lio nis, Kė dai nių Šė tos gim na zi jos 
di rek to rė An ta ni na Luk šie nė, Klai pė dos 

Ged mi nų pa grin di nės mo kyk los di-
rek to rius Au re li jus Liau dans kas.

Pas ku ti nės se mi na ro va lan dos 
bu vo skir tos Kė dai nių se na mies čiui 
ap lan ky ti, Kraš to mu zie jui ap žiū rė-
ti. Ap mąs čius se mi na ro pro gra mą, 
lek to rių iš sa ky tus tei gi nius, dau ge-
liui da ly vių gi mė nau jų idė jų kur ti 
pro jek tus mo kyk lų ben druo me nė se, 
mo ky tis kar tu, orien tuo tis į pi lie ti-
nio mo ky mo gi li ni mą. Juo lab kad 
ga vo me pui kios pa tir ties lei di nių iš 
ki tų mo kyk lų, at min ti nių, vaiz di nių 
prie mo nių. 

Su se mi na ro me džia ga su pa žin-
di nau sa vo mo kyk los TUC va do vą, 

Vakarienė Kėdainiuose. I. Vilkienė ir A. Pečiulytė pasakoja apie tradicinius 
litvakų – Lietuvos žydų patiekalus ir siūlo jų paskanauti

is to ri jos mo ky to ją Dai nių Re mei kį, cen tro 
ta ry bą, pe da go gus. Vi liuo si, kad šis per-
spek ty vus pi lie ti nio švie ti mo ži bu rė lis mo-
kyk lo je ne už ges, nes jau įgy ven din tas ne 
vie nas vi daus pro jek tas, su sie tas su kraš to 
is to ri nė mis da to mis, vyk do mas ša lies 
pro jek tas ,,Ku ria me Res pub li ką“, reng-
tos edu ka ci nės ak ci jos, ku rio se da ly va vo 
mo ki niai ir mo ky to jai. Gru pė mo kyk los 
at sto vų šie met da ly va vo res pub li ki nė je 
kon fe ren ci jo je Rad vi liš kio Vaiž gan to 
pro gim na zi jo je, pa žy mint Tarp tau ti nę ho-
lo kaus to die ną. Mo kyk lą kon sul ta ci niais 
pa žin ti niais klau si mais yra ap lan kę 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 di rek to rius Ro nal das Ra čins kas 
ir ko or di na to rė I. Vil kie nė.

Al ma JocIUVIENĖ
Kė dai nių jau ni mo m-klos di rek to rė
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Tarp tau ti nės mu zie jų ta ry bos Mu zie jų eti kos 
ko dek sas mu zie jų XXI a. api brė žia kaip švie ti mo 
ins ti tu ci ją. Kiek švie tė jiš kos veik los ap skri tai vyk
do Vals ty bi nis Vil niaus Ga o no žy dų mu zie jus?

K. R. Vie na iš pa grin di nių Vals ty bi nio 
Vil niaus Ga o no žy dų mu zie jaus mi si jų, 
gre ta su žy dų is to ri ja ir kul tū ra su si ju sių 
ar te fak tų, do ku men tų rin ki mo ir tin ka mo 
jų sau go ji mo bei eks po na vi mo, ir yra 
švie ti mas, su pran ta mas pla či ą ja pras me. 
Iš es mės vi sa mu zie jaus, kaip ins ti tu ci jos, 
veik la orien tuo ta į švie ti mą, į lan ky to jų 
edu ka ci ją įvai rio mis ga li mo mis prie mo nė-
mis. Mū sų mu zie jaus švie tė jiš ka veik la yra 
la bai įvai ria pu siš ka: tai ne tik nuo la ti nės 
ir lai ki nos pa ro dos iš mu zie jaus ko lek ci jų/
rin ki nių, at vež ti nės – iš ki tų Lie tu vos bei 
už sie nio mu zie jų, pa gal ku rias ren gia me 
ati tin ka mas edu ka ci nes pro gra mas, bet ir 
mo ko mie ji ar dis ku si niai se mi na rai pla-
čia jai vi suo me nei ar tiks li nė ms gru pėms 
(pvz., aukš tų jų mo kyk lų dės ty to jams 
is to ri kams) Ho lo kaus to is to ri jos Lie tu vo-
je, žmo gaus tei sių te mo mis. Taip pat tai 
pa skai tos, mi nė ji mai ak tu a liais is to ri jos 
ar kul tū ros is to ri jos klau si mais, fil mų per-
žiū ros (esa me su ren gę ben dra dar biau da mi 
su am ba sa do mis če kų, ame ri kie čių ki no 
va ka rus), ati tin ka mos te ma ti kos kon cer tai, 
su si ti ki mai su kū rė jais (ra šy to jais, fil mų 
re ži sie riais ir kt.). Dau gu mą švie tė jiš kų 
mu zie jaus pro jek tų ir ren gi nių įgy ven di-
na me kar tu su part ne riais – už sie nio ša lių 
am ba sa do mis, kul tū ros cen trais (ypač JAV, 
Pran cū zi jos, Aust ri jos, Len ki jos, Če ki jos 
ir kt.). Šį rug sė jį ati da ry si me pa ro dą, skir tą 
pro fe si niam žy dų švie ti mui ir ug dy mui 
Lie tu vo je, jo is to ri jai, pa grįs tą ar chy vi-
niais do ku men tais ir is to ri nė mis nuo trau-
ko mis. Tai kar tu su part ne riais (pa sau li ne 
žy dų švie ti mo or ga ni za ci ja World ORT 
ir Lie tu vos cen tri niu vals ty bės ar chy vu) 
ren gia ma kil no ja mo ji pa ro da.

Ieš ko me pa trauk lių for mų, kaip įtrauk ti 
jau ni mą, moks lei vius į Lie tu vos žy dų is to-
ri jos, Ho lo kaus to ir žmo gaus tei sių is to ri-
jos bei pro ble ma ti kos ak tu a li jas. Dar vie na 
la bai svar bi mū sų mu zie jaus švie tė jiš kos 
veik los sri tis – žy dų gel bė to jų at mi ni mo 
įam ži ni mas. Šį dar bą vyk do at ski ras sky-
rius: jo dar buo to jos ren ka ir ti ria iš gel bė tų 
ir gel bė ju sių žmo nių liu di ji mus, ra šo do-
ku men tais kruopš čiai pa grįs tas gel bė ji mo 
is to ri jas, gel bė to jus tei kia kas me ti niam 
ap do va no ji mui Žū van čių jų gel bė ji mo 
kry žiu mi. Su rink to mis is to ri jo mis ir gau-
sia vaiz di ne me džia ga pa grįs ta ir 2009 m. 
mu zie jaus To le ran ci jos cen tre ati da ry ta 
nuo la ti nė pa ro da „Iš si gel bė jęs Lie tu vos 
žy dų vai kas pa sa ko ja apie Šoa“ (vi są pa-
ro dos me džia gą ga li ma ras ti in ter ne te ad-

Muziejųedukacija

jie gy ve no ša lia mū sų... Šį kar tą kvie čia me į Vals ty bi nį Vil niaus 
Ga o no žy dų mu zie jų. Ka da ten lan kė mės 
pas ku ti nį kar tą? Gal ir iš vis ne si lan kė me? 
Bet čia tik re to ri nis klau si mas. O pa ly dės 
mus edu ka ci nė je ke lio nė je po mu zie jų jo 
di rek to riaus pa va duo to ja mu zie ji nin kys-
tei dr. Ka mi lė RU PEI KAI tĖ (K. R.) ir edu-
ko lo gė bei Žy dų gel bė ji mo ir at mi ni mo 
įam ži ni mo sky riaus mu zie ji nin kė Ana 
Bo GA ty RIo vA (A. B.).

re su www.rescuedchild.lt). Eks po zi ci jos 
me džia gos pa grin du prieš dve jus me tus 
kar tu su Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja 
(ŠMM) su ren gė me na cio na li nį moks lei vių 
kon kur są „Jie gy ve no ša lia mū sų“ žy dų 
gel bė to jos, Pa sau lio tau tų tei suo lės Onos 
Ši mai tės pre mi jai lai mė ti. Kon kur se da ly-
va vo 26 vi du ri nių mo kyk lų ir gim na zi jų 
mo ki niai iš įvai rių Lie tu vos mies tų bei 
ra jo nų. Kon kur sui bu vo pri sta ty ti 48 in-
di vi du a lūs ir sep ty ni ko lek ty vi niai dar bai. 
Bai gia ma sis kon kur so ren gi nys ir lau re a tų 
ap do va no ji mas vy ko jau kio je Vals ty bi nio 
Vil niaus Ga o no žy dų mu zie jaus To le ran-
ci jos cen tro sa lė je – tai iš ties bu vo di de lė 
ir šil ta šven tė.

Svar bus Žy dų gel bė ji mo ir at mi ni mo 
įam ži ni mo sky riaus vyk do mas švie tė jiš kas 
dar bas yra do ku men ti nių fil mų kū ri mas 
pa gal la biau siai ne įti kė ti nas iš gel bė ji mo 
is to ri jas. Jau esa me su kū rę tris do ku men-
ti nius fil mus, ku riais mie lai da li ja mės su 
įvai rio mis Lie tu vos mo kyk lo mis. 

Tu ri te ir edu ka ci nių pro gra mų mo ki niams. 
Ko kios jos? Ko kia for ma vyks ta edu ka ci niai už
si ė mi mai?

A. B. Tu ri me įvai rių pro gra mų: vie nos 
skir tos žy dų kul tū rai, ki tos – žy dų gy ve-
ni mo Lie tu vo je tarps niams. Su žy dų kul-
tū ra mo ki nius su pa žin di na me pa sa ko da mi 
apie kas sa vai ti nį šven ta die nį – ša bą – ir 
ka len do ri nes žy dų šven tes, ku rių kil mė 
ir pa pro čiai la bai ski ria si nuo lie tu vių 
šven čių. Kal bė da mi apie žy dų gy ve ni mą 
Lie tu vo je, įvar di ja me dvi pa grin di nes  
te mas: prieš ka rio gy ve ni mą (pro gra ma, 
skir ta „štet lo“ – mies te lio, ku rio di de lę 
gy ven to jų da lį su da rė žy dai, kas die ny-
bei) ir žy dų li ki mą Ant ro jo pa sau li nio 
ka ro me tais. Pro gra mos for mą le mia jos 
tu ri nys. Per pa mo kė les, skir tas šven tėms, 
vai kai ne tik iš girs ta daug nau jo, pa ma to 
su si ju sius su šven te mu zie jaus eks po na tus, 
bet ir pa tys su si ku ria tos šven tės ak se su a-
rus, pa ra gau ja tra di ci nių val gių, klau so si 
mu zi kos, žai džia tra di ci nius žai di mus. 
Pro gra mos, skir tos vy res nių jų kla sių mo-
ki niams, for ma ki to kia. Jiems sten gia mės 
pa teik ti kuo dau giau svar bių is to ri nių 
fak tų, ku rių vai kai ne ras va do vė liuo se. 
Tai pa sa ko ji mai, iliust ruo ti do ku men tais, 
nuo trau ko mis, iš trau ko mis iš die no raš čių 
ir pri si mi ni mų, mu zie jaus eks po na tais. 
Pa grin di nės šių edu ka ci nių pro gra mų for-
mos – eks kur si ja ir pre zen ta ci ja.

Pa ste bė jo me, kad mo ky to jai, ves da mi 
vai kus į mu zie jų, daž niau siai pa gei dau ja 
pro gra mų apie Ho lo kaus tą. Na, o pa čių 
vai kų la biau sia pa mėg ta pro gra ma – „Kas 
sly pi už kam puo tų raš me nų?“ Čia vai kai 

su si pa žįs ta su Lie tu vo je var to tų žy dų kal-
bų – heb ra jų ir ji diš – is to ri ja, skam be siu, 
raš me ni mis, at ran da šių kal bų pėd sa kus 
lie tu vių kal bo je. Vi sa tai pa tei kia ma, ži-
no ma, žy dų re li gi jos, is to ri jos ir kul tū ros 
kon teks te. Įdo miau sia vai kams pro gra mos 
da lis – heb ra jiš kų žo džių skai ty mas, su-
tei kian tis džiaugs mo ir pa si ti kė ji mo sa-
vi mi. Įdo mu, kad „pa slap tin gus“ žen klus 
iš šif ruo ti ge riau siai se ka si pra di nu kams, 
o mo ky to jai  su už duo ti mis su si do ro ja ne 
grei čiau už juos!

Kaip ga lė tu mė te api bū din ti, kas edu ka ci nė se 
pro gra mo se svar biau sia?

A. B. Pir miau sia – su do min ti. Su si do-
mė jęs lan ky to jas su klūs ta, su si mąs to, o 
vė liau ir pats ieš ko in for ma ci jos kny go se 
ar in ter ne te. Ly giag re tus už da vi nys – su-
kel ti em pa ti ją, emo ci nę re ak ci ją, siek ti, 
kad vai kai ban dy tų su pras ti ki tos tau tos 
žmo nių mąs ty se ną, mė gin tų iš gy ven ti jų 
jaus mus. Be emo ci nio skam be sio ži nios, 
įgy tos mū sų mu zie ju je, tam pa tik in for ma-
ci ja apie abst rak čią tau ti nę gru pę... Nors, 
be abe jo, svar bu ir ži nios – dau gu ma ti ki si 
mu zie ju je jų pa si sem ti. Ta čiau pir mą kar-
tą at ėju siems lan ky to jams pa tei kia me tik 
svar biau sius žy dų kul tū ros ir is to ri jos fak-
tus: ka da ir kaip žy dai at si ra do Lie tu vo je, 
koks bu vo jų vaid muo kraš to eko no mi ko-
je, ko kią re li gi ją iš pa žįs ta žy dai, ko kia šios 
re li gi jos vie ta ir svar ba jų gy ve ni me, kiek 
žy dų gy ve no Lie tu vo je anks čiau, kiek jų 
yra da bar ir ko dėl jų li ko tiek ma žai...

Šie me tai skir ti Vil niaus ge to at mi ni mui. Kaip 
tai at si spin di švie tė jiš ko se mu zie jaus veik lo se?

A. B. 1941–1943 m., kai vei kė Vil niaus 
ge tas, yra vie nas iš svar biau sių Vil niaus 
žy dų is to ri jos pe ri odų, apie ku rį mū sų 
mu zie jus pri me na nuo lat – Ho lo kaus to 
eks po zi ci jo je Pa mėn kal nio gat vė je (va-
di na ma ja me „Ža lia ja me na me“), Pa ne rių 
me mo ria le, To le ran ci jos cen tro eks po zi-
ci jo je „Iš si gel bė jęs Lie tu vos žy dų vai kas 
pa sa ko ja apie Šoa“. 2011 ir 2012 m.  
To le ran ci jos cen tre su reng tos Vil niu je 
gi mu sių dai li nin kų Sa mu e lio Ba ko ir 
Ra fa e lio Chwo le so pa ro dos ne tie sio giai 
bu vo skir tos taip pat Vil niaus ge tui: vi sa 
S. Ba ko, iš gel bė to Vil niaus ge to vai ko, 
kū ry ba per smelk ta ge te iš gy ven to koš-
ma ro te mos. R. Chwo le sas, Vil niaus ge te 
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ne te kęs ar ti mų jų, met raš ti nin ko tiks lu mu 
sa vo dro bė se ir pie ši niuo se po ka ro fik-
sa vo tai, kas li ko iš ka dai se Lie tu vo je 
kles tė ju sios žy dų ci vi li za ci jos. Tai gi tam 
tik ra pras me mums kiek vie ni me tai yra 
Vil niaus ge to me tai, kiek vie na die na – 
Vil niaus ge to die na. Rug sė jį, kai mi ni ma 
ge to lik vi da vi mo die na, ne sto ko ja me lan-
ky to jų. Šie met, kai minime Vil niaus ge to 
lik vi da vi mo 70-ąsias me ti nes, jų ti ki mės 
dar dau giau, ta pro ga pa ren gė me ir nau jų 
pro gra mų. Vie na iš jų – „Vai kys tė su gel-
to nu lo pu“, skir ta Vil niaus ge to vai kams. 
Tai iš trau ko mis iš vai kų ir pa aug lių die no-
raš čių, pri si mi ni mų ly di mas chro no lo gi nis 
pa sa ko ji mas – nuo pir mų jų ka ro die nų 
iki ge to lik vi da vi mo. Į šią pro gra mą nuo 
me tų pra džios  pra dė jo me kvies ti įvai raus 
am žiaus moks lei vius ir su lau kė me di de lio 
su si do mė ji mo. Pri si se gę gel to nas žvaigž-
des, jau nie ji da ly viai su ži no, kaip gy ve no 
ge to vai kai, kaip žai dė, ką val gė, kaip ir 
ko mo kė si, kuo džiau gė si, apie ką sva jo jo, 
ko kias ne tek tis jiems te ko pa tir ti ir ko kio 
li ki mo su lau kė jie pa tys. Vai kai iš ei na iš 
mu zie jaus su krės ti.

K. R. Mi nė da mi Vil niaus ge to at mi ni-
mo me tus, šie met at nau jin si me nuo la ti nę 
Ho lo kaus to is to ri jai skir tą mu zie jaus 
eks po zi ci ją Pa mėn kal nio gat vė je – kar tu 
su šio su ma ny mo part ne riais ir rė mė jais, 
VšĮ „Šiau rės Je ru za le“ na me lio pa lė pė je 
įreng si me slėp tu vę („ma li ną“) su ati tin-
ka ma gar so ir vaiz do ins ta lia ci ja. Šiuo 
su ma ny mu sie kia me ne tik di des nio at-
rak ty vu mo mu zie jaus lan ky to jams, bet ir 
kad lan ky to jai pa jus tų bent da le lę to, ką 
te ko iš gy ven ti ne kal tai per se kio ja miems, 
ap im tiems di džiu lės įtam pos ir slaps ty tis 
tu rė ju siems žmo nėms. Tai ne bus jau ki ir 
iš puo se lė ta vie ta...

Švie tė jiš ka veik la pla či ą ja pras me – 
mu zie jaus ini ci juo tas ir taip pat su VšĮ 
„Šiau rės Je ru za le“ įgy ven di na mas su ma-
ny mas – pa min klo pa sta ty mas greit ke ly je 
Kau nas– Vil nius ties Žiež ma riais. Nuo 
1942 m. iki 1944 m. pra džios Vie vy je, 
Mi jau go ny se ir Žiež ma riuo se vei kė žy dų 
pri vers ti nio dar bo sto vyk los. Jo se gy ve no 
ir dir bo nuo ke lių de šim čių iki ke lių šim tų 
žy dų iš Vil niaus ge to. Pa grin di nis dar bas 
bu vo greit ke lio Vil nius– Kau nas ruo žo 
Vie vis– Žiež ma riai tie si mas. Pa min klu, 
ku ris bus ma to mas ir va žiuo jant greit ke liu, 
sie kia me įam žin ti ne itin pla čiai ži no mą 
fak tą, kad vie ną iš au to ma gist ra lės ruo žų 
tie sė ka li niai iš Vil niaus ge to (nors mi-
nė to se pri vers ti nio dar bo sto vyk lo se taip 
pat dir bo ir žy dai iš Kau no ge to). Tai ir gi 
švie ti mas pla či ą ja pras me...

Itin reikš min gas dar bas, ku ria me mums 
ne pa pras tai svar bi ir rei ka lin ga ŠMM 
pa ra ma – tai Pa ne rių me mo ria lo nau jos 
kon cep ci jos kū ri mas (kar tu su Kul tū ros 
mi nis te ri ja) ir lan ky to jų srau tų or ga ni-
za vi mas. At nau ji nus me mo ria lą, bus 
rei ka lin gas glau dus ben dra dar bia vi mas 

su ŠMM – siū ly si me, kad me mo ria lo lan-
ky mas bū tų pri va lo mas mo ki nių ug dy mo 
pro gra mo se. Per tvar ky tas, kiek įma no ma 
iš sau gant vie tos au ten tiš ku mą, me mo-
ria las ug dys pa gar bą au koms, puo se lės 
jų at mi ni mą ir ug dys at sa ko my bę kur ti 
kon struk ty vius san ty kius tarp žmo nių, 
tau tų, re li gi jų...

Koks yra ver tin giau sias is to ri nis do ku men tas 
mu zie ju je? Ar ži no ma, kaip ir kam jį pa vy ko iš
sau go ti per ka ro žiau ru mus?

A. B. Sun ku nu sta ty ti do ku men to ver tę. 
Man, kaip edu ka to rei, svar būs ir ver tin gi 
tie do ku men tai, ku rie ge riau siai pa de da 
ir su do min ti, ir su kel ti emo ci nį at sa ką, ir 
su teik ti ži nių. Šia pras me la bai ver tin ga  
vie nos iš Vil niaus žy dų lab da ros ben dri jų 
ak tų kny ga, va di na ma sis „Pin kas“ (to kias 
kny gas tu rė jo vi sos žy dų ben druo me nės) 
su jau mi nė to dai li nin ko S. Ba ko, tuo met 
de šimt me čio vai ko, pie ši niais. Ši kny ga 
bu vo pra dė ta su da ri nė ti tai kiuo ju me tu, 
pa te ko į lik vi duo ti nų žy dų do ku men tų 
krū vą, ge to en tu zias tų bu vo iš gel bė ta nuo 
su nai ki ni mo ir pa te ko į ma žo jo ge to ka-
li nio – pra de dan čio jo dai li nin ko ran kas. 
Kar tu su juo iš gy ve no ge te bai su mus ir bu-
vo su ras ta žy dų par ti za nų lik vi da vus HKP 
dar bo sto vyk lą. Vie nam šiam eks po na tui 
bū tų ga li ma skir ti vi są už si ė mi mą – ir jis 
ne pra ilg tų. Te at lei džia mu zie jaus fon dų 
spe cia lis tai, ku rie nu sta to do ku men tų ver tę 
pa gal ki tus kri te ri jus, bet man ver tin giau-
sias yra šis „Pin kas“. De ja, dėl vie tos sto-
kos jis nė ra nuo lat eks po nuo ja mas.

Kaip su si do mė ju sios mo kyk los ga lė tų už
megz ti ry šius su Vals ty bi niu Vil niaus Ga o no žy dų 
mu zie ju mi?

A. B. Te rei kia pa skam bin ti vie nu iš nu-
ro dy tų mū sų sve tai nė je www.jmuseum.lt  
te le fo nų ar pa ra šy ti elek tro ni nį laiš ką ir 
pra neš ti mums apie sa vo no rą ap si lan ky ti 
mu zie ju je.

Dė ko ju.
Zi na RIMgAIlIENĖ

apie žy dų mu zie jus
Mu zie jus – kaip žy dų kul tū rą ir tra di

ci jas puo se lė jan ti ins ti tu ci ja – Lie tu vo je 
tu ri se nas tra di ci jas. Pir ma sis mu zie jus 
Žy dų se no vės mė gė jų drau gi jos pa
stan go mis Vil niu je įkur tas 1913 m. 
Vei kė iki Pir mo jo pa sau li nio ka ro.  
1919 m. žy maus žy dų ra šy to jo Š. An
skio (Šo lo mo Zain vi lo Ra po por to) 
pa stan go mis drau gi ja bu vo at gai vin ta 
ir pa va din ta Lie tu vos ir Bal ta ru si jos 
žy dų is to ri jos ir et no gra fi jos drau gi ja. 
At kur tas ir mu zie jus. Len ki jai už ėmus 
Vil niaus kraš tą, Žy dų is to ri jos ir et no
gra fi jos drau gi ja vei kė Kau ne. 1940 m. 
so vie tų val džia daug žy dų or ga ni za ci jų 
lik vi da vo, su stab dė žy dų ben druo me
nės veik las.

Ka ro me tais žy dų in te li gen ti ja net 
ge te mąs tė apie tau tos kul tū ri nio ir  
is to ri nio pa vel do iš sau go ji mą. Jam 
kaup ti ir sau go ti įsteig tas mu zie jus. 
1944 m., iš va da vus Vil nių, bu vo at kur
tas vie nin te lis vi so je So vie tų Są jun go je 
žy dų mu zie jus. Jau 1944 m. va sa rą čia 
ėmė dirb ti į Vil nių grį žę žy dai.

Lie tu vos TSR Mi nist rų Ta ry ba 1949 m.  
bir že lio 10 d. nu ta ri mu re or ga ni za vo, 
o iš tie sų – lik vi da vo Vil niaus žy dų 
mu zie jų.

Ki tas žy dų mu zie jus Vil niu je įkur tas 
Žy dų moks lo ins ti tu te 1925 m. Šio 
mu zie jaus rin ki nių pa grin dą su da rė 
mi ru sios ži no mos ak to rės Es ter Rochl 
Ka mins kos as me ni nis ar chy vas. 

Da bar ti nis mu zie jus at kur tas Lie tu
vos Mi nist rų Ta ry bos po tvar kiu 1989 m.  
Mu zie jaus rin ki nių pa grin dą su da ro 
1991 m. Kau no M. K. Čiur lio nio dai lės 
mu zie jaus pa do va no ti iš li kę Kau no 
žy dų is to ri jos ir et no gra fi jos drau gi jos 
eks po na tai. 1997 m., mi nint Vil niaus 
Ga o no 200ąsias mir ties me ti nes, mu
zie jus bu vo pa va din tas jo var du.

Pa reng ta pa gal www.jmu seum.lt
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Profesinismokymas

Šiais me tais mo kyk la su lau kė da ly vių iš 
Lat vi jos Ap gul dės pro fe si nės mo kyk los, 
Jel ga vos tech ni ku mo, Lie po jos vals ty bi-
nio tech ni ku mo, taip pat iš Plun gės tech-
no lo gi jų ir ver slo, Ma žei kių po li tech ni kos, 
Žei me lio že mės ūkio, Jo niš kė lio Ig no 
Kar pio že mės ūkio ir pa slau gų mo kyk lų, 
Kė dai nių pro fe si nio ren gi mo cen tro. Kon-
kur se da ly va vo ir or ga ni za to rės − Jo niš kio 
že mės ūkio mo kyk los at sto vai.

Už duo tys šie met jau tre čią kar tą bu vo 
at lie ka mos ben dra bu čio ko ri do riuo se. 
Kon kur so da ly viai var žė si sie nų tin ka vi-
mo ir da žy mo rung ty se. Pas ku ti niu tep tu-
ko po tė piu baig ti re no vuo ti vi si mo kyk los 
ben dra bu čio ko ri do riai. Kol da ly viai at li ko 
už duo tis, juos ly din tys pro fe si jos mo ky to-
jai da ly va vo IĮ „Elek tra“ su reng ta me se mi-
na re apie da žų ir tin ka vi mo tech no lo gi jos 
pro duk ci jos nau jo ves. 

Ati da rant kon kur są Jo niš kio že mės 
ūkio mo kyk los di rek to rius Liu das Jo nai tis 
pa si džiau gė sėk min gai be si klos tan čiais 
tarp tau ti niais san ty kiais bei drau gys te ne 
tik su mo kyk lo mis, bet ir su par la men to 
na riais. Di rek to rius dė ko jo vi sų mo kyk lų 
di rek to riams už mo ki niams su da ry tas ga-
li my bes at vyk ti į kon kur są. Ren gi nį rė mė 
UAB „Sak ret LT“, ap rū pi nu si de ko ra ty vi-
niu tin ku, o da žais pa si rū pi no IĮ „Elek tra“ 
iš Vil ka viš kio.

Jo niš ky je vy ko Lie tu vos Res pub li kos 
Sei mo Tarp par la men ti nių ry šių su Lat vi jos 
Res pub li ka gru pės ir Lat vi jos Res pub li kos 
Sa ei mos Tarp par la men ti nių ry šių su Lie-
tu va gru pės su si ti ki mas. Ant rą ją kon kur so 
die ną ši de le ga ci ja ir Lat vi jos Res pub li kos 
am ba sa do rius Lie tu vo je Mar ti nas Vir sis 
(Mārtiņš Vir sis) bei Lie tu vos ir Lat vi jos 
ben dra dar bia vi mo per sie ną pro gra mos 
Jung ti nio tech ni nio sek re to ria to va do vė 
An tra Jan so ne ap si lan kė Jo niš kio že mės 
ūkio mo kyk lo je, ap žiū rė jo kon kur so da-
ly vių dar bus, mo kyk los mo ky mo ba zę, 
su si pa ži no su Lie tu vos ir Lat vi jos vyk do-
mais pro jek tais. Sve čiai taip pat da ly va vo 
ap do va no ji mo ce re mo ni jo je. Lat vi jos 
Res pub li kos am ba sa do rius Lie tu vo je  
M. Vir sis pa si džiau gė kon kur so da ly vių 
dar bo re zul ta tais, kai my ni nių vals ty bių 
ben dra dar bia vi mu.

Lie tu vos Res pub li kos Sei mo Tarp par-
la men ti nių ry šių su Lat vi jos Res pub li ka 
gru pės pir mi nin kas Sau lius Bu ce vi čius 
kal bė jo apie dviem Eu ro pos Są jun gos 
vals ty bėms svar bų ben dra dar bia vi mą, 
bū si mus dar bus, džiau gė si Jo niš kio že mės 

„jau no jo ap dai li nin ko 2013“ kon kur sas 

ūkio mo kyk lo je ren gia mais Lie tu vos kai-
mui rei ka lin gais dar buo to jais.

Sei mo na rys Vi ta li jus Gai lius už da ly-
ki nį ir kul tū ri nį ben dra dar bia vi mą įtei kė 
pa dė ką Jo niš kio že mės ūkio mo kyk los 
di rek to riui L. Jo nai čiui. Pa dė kos už kon-
kur so or ga ni za vi mą įteik tos di rek to riaus 
pa va duo to jui ad mi nist ra ci jos ir ūkio rei ka-
lams My ko lui Pe čiu kui, Pro fe si nio mo ky-
mo sky riaus ve dė jui Sau liui Dau pa rui, taip 
pat Jo niš kio lat vių drau gi jos pir mi nin kei 
Na ta li jai Frans kai tie nei. Už pa gal bą or ga-
ni zuo jant kon kur są pa dė ko ta ir rė mė joms 
IĮ „Elek tra“ bei UAB „Sak ret LT“.

Su su ma vus ko mi si jos įver ti ni mus pa aiš-
kė jo kon kur so pri zi nin kai. Pir mą ją vie tą 
at li kę de ko ra ty vi nio tin ka vi mo už duo tį 
už ėmė Kė dai nių pro fe si nio ren gi mo cen-
tro mo ki niai Ma rius Rum bas ir Gied rius 
Ūsas, ant ro ji vie ta ati te ko Ap gul dės pro-
fe si nės mo kyk los mo ki niams At va rui 
Koš ki nui (At vars Koš kins) ir Eri kui Vo-
rob jo vui (Ėriks Vo rob jovs), tre či ą ją vie tą 
pel nė Kris tas Bal ce ris (Krists Bal ce ris) 
ir Ar tū ras Drus ki nas (Ar turs Drus kins) 
iš Lie po jos vals ty bi nio tech ni ku mo. Ge-
riau sio da žy to jo ka te go ri jo je pir mą ją vie tą 
iš ko vo jo Laim do tas Tka ču kas (Laim dots 
Tka čuks) iš Lie po jos vals ty bi nio tech ni-
ku mo, ant rą ja vie tą ap do va no tas An dris 
Mak sis iš Ap gul dės pro fe si nės mo kyk los, 
tre čio ji vie ta įteik ta Gin ta rui Viz gau džiui 
iš Ma žei kių po li tech ni kos mo kyk los.

Ren gi nio pa bai go je S. Bu ce vi čius Jo-
niš kio že mės ūkio mo kyk los di rek to riui 
L. Jo nai čiui įtei kė Sei mo pir mi nin ko Vy do 
Ged vi lo pa dė kos raštą, ku riame svei ki na-
ma mo kyk la 25-me čio pro ga, ver ti na ma 
jos veik la ir dė ko ja ma už ren gia mus 
spe cia lis tus.

Jo niš kio že mės ūkio mo kyk lo je jau 
ke lin ti me tai įgy ven di na mi Lat vi jos ir 
Lie tu vos ben dra dar bia vi mo per sie ną 
2007–2013 m. pro gra mos in ves ti ci niai 
pro jek tai: „Sa vi to iden ti te to pa ži ni mas ir 
iš sau go ji mas per Žiem ga los kraš to flo rą“ 
(2011–2012 m.), „In teg ruo tos prak ti nio 
mo ky mo ba zės sta ty bi nin kams įren gi mas 
Jo niš kio ir Ap gul dės pro fe si nė se mo-
kyk lo se“ (nu ma to ma mo der niai įreng ti 
be to nuo to jų, da žy to jų prak ti nio mo ky mo 
ba zes Jo niš ky je ir ply te lių klo jė jų ba zę 
Ap gul dė je), taip pat kon kur sas „Jau na sis 
ap dai li nin kas 2013“. Šios veik los pa ro do, 
ko kie glau dūs ga li bū ti dvie jų kai my ni nių 
vals ty bių da ly ki niai ry šiai.
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Jo niš kio že mės ūkio mo kyk lo je vy ko ket vir ta sis ap dai li nin kų (sta ty bi nin kų) tarp tau ti-
nio pro fe si nio meist riš ku mo kon kur sas „Jau na sis ap dai li nin kas 2013“, skir tas mo kyk los 
25-me čiui. 
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Jo niš ky je vėl ne ti lo čai žūs mo to ri nių 
pjūk lų gar sai. Bet pra na ša vo jie ne kraš-
to vaiz džio dar ky mą, o ne ap sa ko mo gro žio 
gi mi mą. Šimt me čiais kraš tą puo šę ąžuo lai 
at gi mė nau jam gy ve ni mui. Šeš tus me tus iš 
ei lės Jo niš kio že mės ūkio mo kyk lo je bir-
že lio mė ne sį vy ko tarp tau ti nis skulp to rių 
ple ne ras „gamta−gėrioversmė2013“. 
Šie met sa vo fan ta zi jos vai siais pa puoš ti 
Jo niš kio apy lin kes su si rin ko de šimt auk-
sa ran kių iš Lie tu vos, Es ti jos ir Len ki jos. 
Šis ple ne ras tar si mies to šven tės šū kio 
„Jo niš kis − le gen dų ir pa sa kų mies tas“ 
iš raiš ka skulp tū ro je.

Mies to par ką šie met pa puo šė kaip nie-
kad daug nau jų dar bų. Šiau lie čių me džio 
meist rų Da liaus Žy man to skulp tū ros „Ro-
ta ry − 10“ ir Jo no Vai če kaus ko „Dru ge lio 
gi mi mas“ prie globs tį ra do tarp vin giuo tų 
Jo niš kio par ko ta ke lių. Sve čių iš Len ki jos 
mies to Ko ni no pa sa kiš kos fi gū ros taip 
pat at ke lia vo džiu gin ti ma žų jų par ko lan-
ky to jų. Ma riu šo Mar kie vi čiaus (Ma riusz 
Mar kie wicz) „Ra ga na“ ir vie nin te lės ple-
ne re da ly va vu sios mo ters skulp to rės Elž-
bie tos Mat kov skos (Elz bie ta Mat kow ska)  
iš skap tuo ta pel kių bai sū no „Šre ko“ fi gū-
ra ne kar tą bus ap ka bin ta, pa čiu pi nė ta ar 
pa kal bin ta ma žų jų mies to gy ven to jų. Es-
to Lau rio Ta mo (Lau ri Tamm) skulp tū ra 
vai kams įvar dy ta kaip „Es ti jos do va na 
Jo niš kiui“. Dar vie na mie la vie te le vai-
kams Jo niš kio par ke ta po ža ga rie čio, jau 
ket vir tus me tus da ly vau jan čio ple ne re 
Da liaus Ud ra kio suo le lis „Žu vis“. 

Jo niš kio že mės ūkio mo kyk los par ke 
nu tū pė pa ne vė žiš kio, sa ve va di nan čio 
lais vuo ju me ni nin ku, Al fri do Pa juo-
džio „Dru ge lis“. Ši skulp tū ra su kė lė 
be ne dau giau sia ap lin ki nių šur mu lio ir 
pa svars ty mų. Vie niems pa si ro dė, kad 
dro ži nys la biau pri me na bi čių ko rį, ki ti 
įnir tin gai ieš ko jo dru ge lio si lu e to. Skulp-
to rius pa tvir ti no, kad me ną kiek vie nas 
su vo kia ir pri ima sa vaip. A. Pa juo džio 
tei gi mu, nė vie nas na mie taip stro piai 
ne dir ba kaip ple ne ruo se. „Ir są ly gos čia 
pui kios. Ap rū pin ta mai ti ni mu, nak vy ne, 
tech ni ka. Čia dir ba nuo sta bus ko lek ty-
vas. Ga liu at si duo ti dar bui − tik me dis ir 
aš... − džiau gė si skulp to rius. − Svar bu, 
kad skulp tū ra ne ap aug tų pik tžo lė mis. 
Dar bas tu ri gy ven ti tarp žmo nių. Čia ge ras  

šei mi nin kas, to dėl ma no dar bas veiks.“
Vie nas iš me džio skulp tū rų ple ne ro 

sen bu vių, skulp to rių va do vas pa sva lie tis 
Kęs tu tis Kra saus kas jam skir tą sto ra ka-
mie nį ąžuo lą pa ver tė vi sų ama ti nin kų 
glo bė jo šv. Juo za po si lu e tu. Dro ži nys 
pa puo šė Gas čiū nų kai mą. Pa čiam kū rė jui 
jo skulp tū ros tar si iš na mų iš leis ti vai kai. 
,,Jos ir ta vo, ir jau ne be“, − sa vo kū ri nius 
api bū di no me ni nin kas.

Kir nai čių ben druo me nės su si rin ki mų 
aikš tė šie met taip pat ne li ko tuš čia. Be-
si plaiks tan čių vė lia vų ap sup ty je įsi kū rė 
dar vie no nuo la ti nio ple ne rų da ly vio 
gar lia viš kio Adol fo Te re siaus „Mo ti na 
že mė“. „Daž niau siai skulp tū ros sta to mos 
par kuo se, bet ta da jo mis ma žiau džiau-
gia ma si. Ji ga li sto vė ti ir vie na, kad tik 
kel tų ap lin ki niams džiaugs mą...“ − sa vo 
min ti mis apie skulp tū ros vie tą da li jo si 
me ni nin kas. 

Be ne dau giau sia su si ža vė ji mo ir nuo-
sta bos aik čio ji mų su kė lė Da liaus Dir sės iš 
Pa ne vė žio šv. Hu ber to el nio ra gų ka rū na. 
Ši įsta baus gro žio ir for mų skulp tū ra su-
si lies su Žei mių urė di jos apy lin kių kraš to-
vaiz džiu ir pri mins, koks di din gas šis miš-
kų ka ra lius. Anot skulp to riaus, pats me dis 
pa dik tuo ja, koks bus kū ri nys. „Nie ka da 
ne ga li pla nuo ti, ką kur si. Dir bant me dis 
ga li iš krės ti pokš tų. Bū na, kad pa si tai ko 
pu vė sis ar koks ne ly gu mas, ta da ren kie si 
ki tą ke lią...“ − pa sa ko jo D. Dir sė. 

Džiu gu, kad me džio skulp tū rų ple ne ro 
sėk mę pra na ša vo ir pui kus oras. Pjūk lų 
ūže sį pa kei tus akor de o no gar sams, meist rų 
dar bo vie to je iš nau jo at gims tan čiu me-
džiu pa sig ro žė ti, skulp to rius pa svei kin ti 
at vy ko ra jo no me ras Ge di mi nas Če pu lis, 
Jo niš kio is to ri jos ir kul tū ros mu zie jaus 
di rek to rė Ra sa Ali šaus kie nė, ki ti sve čiai. 
Ple ne ro or ga ni za to rius, Jo niš kio že mės 
ūkio di rek to rius Liu das Jo nai tis ta rė nuo-
šir džius pa dė kos žo džius, o rū pin da ma sis 
meist rų ran ko mis jiems įtei kė pirš ti nes 
ir ap sau gi nio kre mo. Me ras taip pat ne-
at vy ko tuš čio mis, ple ne ro da ly vius jis 
pa puo šė ke pu rai tė mis. Ple ne ro sve čias 
iš Ko ni no mies to ra jo no va do vui įtei kė 
sau lėg rą žo mis nu sags ty tą de ko ra ty vi nę 
len tą. O sve čius iš mo kyk los iš ly dė jus vėl 
pa si gir do pjūk lų gaus mas.

DovilėJoNAITYTĖ

gam ta – gė rio ver smė

„eu ro pa: iš 
skir tin gų pra ei čių 

į ben drą at ei tį“
ES Co me nius dau gia ša lės 

mo kyk lų part ne rys tės pro jek tas

Ar esa me pa jė gūs su pras ti ne 
tik aka de mi nė se stu di jo se ir va do-
vė liuo se ap ra šy tus Eu ro pos ir ki tų 
ša lių is to ri jos lū žius, pa si prie ši ni mą 
oku pa ci jai bei už klu pu siam bū ties ir 
bui ties ab sur diš ku mui? Kiek vie na 
pa sau lio tau ta tu ri sa vo is to ri ją ir 
ją bran gi na. 

ES Co me nius dau gia ša lės mo kyk-
lų  part ne rys tės pro jek tas „Eu ro pa: 
iš skir tin gų pra ei čių į ben drą at ei tį“ 
at li ko ypa tin gą mi si ją. Pro jek to 
da ly viai su si pa ži no su įvai rių ša lių  
is to ri ja. Pro jek te da ly va vo Vo kie ti-
jos Frank fur to Fried rich-Des sau er 
gim na zi jos (ko or di na to riai), Ita li-
jos Mi la no Eras mo da Rot ter dam 
li cė jaus, Pran cū zi jos Aix-les-Bains 
Mar lioz li cė jaus, Bul ga ri jos Pa-
zar dži ko Ber tolt Breht gim na zi jos, 
Tur ki jos OD TU G.V.O. Nig de 
Il kog re tim mo kyk los, Len ki jos 
Pžec la vo pa grin di nės mo kyk los, 
Olan di jos Ha ren Zer ni ke ko le džo 
ir Lie tu vos Vil niaus Ka ro li niš kių 
gim na zi jos mo ki nių bei mo ky to jų 
ko man dos. Su rink ta ir me džia ga, 
ir pri si mi ni mai liu di ja oku puo to 
kraš to žmo gaus iš gy ve na mą bū ties 
dra mą pa sau li nių ka rų, po ka rio, 
prie var tos epo chų me tu. 

XX a. Lie tu vos is to ri ja ne pa lie-
ka abe jin gų, pri si de da prie at vi ro 
ir nuo šir daus ben dra dar bia vi mo 
tarp tau tų. At si mi ni mų, liu di ji mų 
rin kė jai gim na zis tai su ge bė jo pra-
ėju sia me lai ke įžvelg ti ne abe jo ti nos 
ver tės da ly kų. Tie, ku rie tie sio giai 
is to ri ją ty ri nė ja ir ren ka jos fak tus, 
kur kas dau giau ją tau so ja ir ver ti na. 
Be abe jo, vyk dy da mi pro jek tą mo-
ki niai ir mo ky to jai to bu li no an glų 
kal bos ži nias, su si pa ži no su šių ša-
lių kul tū ra, su ži no jo, kiek pa ra mos 
su tei kė Eu ro pos Są jun ga at ku riant 
is to ri nius pa min klus, ko vų, kan čių 
vie tas. Vi sų mo kyk lų de le ga ci jos 
da ly va vo Pran cū zi jo je, Tur ki jo je, 
Ita li jo je ir Lie tu vo je.

onaMAČERNIENĖ
Vil niaus Ka ro li niš kių g- jos di rek to rė 
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Susipažinkime–asociacijos

Ka da ir ko kio mis ap lin ky bė mis įsteig ta Mu zi
kos ir me no mo kyk lų va do vų aso cia ci ja?

Mu zi kos ir me no mo kyk lų va do vų 
aso cia ci ja įsteig ta 2002 m., sie kiant su-
jung ti ša lies mu zi kos ir me no mo kyk las 
ben driems tiks lams ir no rint pa dė ti įgy-
ven din ti Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo 
nuo sta tas. 

Aso cia ci ja sa vo veik la sie kia api brėž ti 
mu zi ki nio ug dy mo vie tą ben dro je švie ti-
mo sis te mo je, sau go ti mu zi ki nės kul tū ros 
tra di ci jas, ini ci juo ja mu zi kos ir me no 
mo kyk lų veik lą reg la men tuo jan čių do ku-
men tų ren gi mą.

Kaip šian dien gy vuo ja mu zi kos ir me no mo
kyk los?

Lie tu vo je yra 106 me no kryp ties mo-
kyk los. 45 mu zi kos ir 44 me no mo kyk los. 
Jo se dir ba kva li fi kuo ti pe da go gai, yra 
su kur ta ne blo ga ma te ria li nė ba zė. Vi sos 
mo kyk los – tai biu dže ti nės įstai gos, pa val-
džios mies tų ir ra jo nų sa vi val dy bėms. Tarp 
mo kyk lų vyks ta glau dus ben dra dar bia vi-
mas ren giant res pub li ki nius kon kur sus, 
fes ti va lius. Mū sų moks lei viai da ly vau ja 
Eu ro pos tarp tau ti niuo se kon kur suo se, 
fes ti va liuo se ir tam pa lau re a tais. Vie nas 
iš aso cia ci jos tiks lų yra įsto ti į tarp tau ti nę 
Eu ro pos Są jun gos vals ty bių mu zi kos mo-
kyk los są jun gą (EMU). Ši ne vy riau sy bi nė 
or ga ni za ci ja tu ri ne pa pras tai di de lę įta ką 
ren giant ES švie ti mo tei sės ak tus, ku riais 
re mia si ES mu zi kos mo kyk los ir jais va-
do vau ja si mu zi kos mo kyk lų stei gė jai, va-
do vai. 2013 m. ge gu žės 9–12 d. Len ki jo je 
vy ko EMU ge ne ra li nė asam blė ja ir kon fe-
ren ci ja te ma „Ta len tai ir kū ry biš ku mas“. 
Lie tu va da ly va vo sve čio tei sė mis. Esa me 
pa kvies ti sto ti į šią or ga ni za ci ją. Ma nau, 
kad mums bū tų nau din ga tap ti Eu ro pos 
mu zi ki nio švie ti mo da li mi.

Ko kią vie tą šian die ni nė je švie ti mo sis te mo je 
už ima mu zi kos ir me no mo kyk los?

Da bar ti nis mu zi kos ir me no mo kyk lų 
tin klas Lie tu vo je yra uni ka lus ir pa tik rin-
tas de šimt me čių. Da bar ti nė je sis te mo je 
rei kia pa brėž ti ne tik vai kų už im tu mą, 
bet ir tai, kad mo ki niai įgy ja da ly ki nių 

mu zi ka nie ka da ne si baigs...

bei ben drų jų kom pe ten ci jų, 
o ypač ga būs vai kai ga li 
siek ti pro fe si nių aukš tu mų. 
Šian dien ga lio jan ti sis te ma –  
mu zi kos mo kyk los, me nų 
gim na zi jos, kon ser va to ri jos bei Lie tu vos 
mu zi kos ir te at ro aka de mi ja – lai ko ir prak-
ti nių re zul ta tų pa tik rin ta sis te ma. 

De ja, nė ra nė vie no do ku men to, ku ria-
me bū tų iš sa miai ana li zuo ja ma ir de ra mai 
ver ti na ma mu zi kos ir me no mo kyk lų veik-
la, jos funk ci jos, pa sie ki mai bei ko ky bė, 
reikš mė vals ty bei. Daž nai pa mirš ta ma, 
kad mu zi kos ir me no mo kyk los – tai 
uni ka lus pa vel das, ant ku rio lai ko si vi sa 
mū sų mu zi ki nė kul tū ra, kad bū tent jos 
ir yra svar biau sia Lie tu vos mu zi ki nio 
ug dy mo bei ug dy mo si sis te mos da lis, 
ku rio je sa vo ke lią pra de da di die ji Lie tu-
vos me ni nin kai. Pa mirš ta ma, kad esa mo 
mu zi kos ir me no mo kyk lų tin klo mums 
pa vy di kai my ni nės Eu ro pos ša lys, kad 
tai kiek vie no Lie tu vos ra jo no ar mies to 
kul tū ros ži di nys, dai nų šven čių bei ki tų 
kul tū ri nių ren gi nių gy va vi mo pa ma tas... 
Be to, mu zi kos ir me no mo kyk los, už im-
da mos jau ni mą pra smin ga veik la, vyk do 
nu si kals ta mu mo pre ven ci ją.

Ko kios įta kos me no ir mu zi kos mo kyk loms tu
rės ne for ma lio jo švie ti mo krep še lio įve di mas?

Šian dien, ma ny čiau, for ma lų jį švie ti mą 
pa pil dan čia me ug dy me ra di ka lūs po ky čiai 
yra ma žiau siai rei ka lin gi. Mums la bai 
svar bu, kad krep še lis už tik rin tų mu zi ki-
nių ir me ni nių pro gra mų ug dy mo pla nų 
įgy ven di ni mą.

Ko kias pro ble mas aso cia ci jai iki šiol te ko spręs
ti? Kaip Jums se kė si?

Svar biau sia aso cia ci jos pro ble ma, ku rią 
iki šiol te ko spręs ti – tai pa stan gos iš sau go-
ti esa mą mu zi kos ir me nų mo kyk lų tin klą. 
Juk mu zi ki nis ug dy mas be pra džių pra-
džios, be pa grin di nės gran dies suž lug dy tų 
iki šiol Lie tu vo je gy va vu sią mu zi ki nio 
ug dy mo sis te mą.

2011 m. ko vą Lie tu vos Res pub li kos 
Sei mas pri ėmė Lie tu vos Res pub li kos 
švie ti mo įsta ty mo pa kei ti mo įsta ty mą, 

Kiek vie nam skir tas sa vas ke lias, to dėl vi si do mi nės sa va mu zi ka, sau 
pri im ti nu me nu, kiek vie no šir dy je skam ba uni ka li me lo di ja... Bet mu zi kos 
ir me no mo kyk los yra ne tam, kad tas me lo di jas trans for muo tų, o tam, 
kad bręs tan čiai as me ny bei pa dė tų su sio rien tuo ti, ieš kan čiai – pa klo tų 
tvir tes nius pa ma tus, ta len tin gą – ves tų to bu lė ji mo link... Apie tai, kaip 
šian dien gy ve na Mu zi kos ir me no mo kyk lų va do vų aso cia ci ja, kal ba mės 
su jos pre zi den te Dai na RAKŠ NIE NE.

ku ris įsi ga lio jo lie pos 1 d. Ren giant 
įsta ty mą, vy ko kon sul ta ci jos LR Sei me, 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jo je (ŠMM), 
dis ku si jos – vi suo me nė je. Esu tik ra, kad 
są vo ka „for ma lų jį švie ti mą pa pil dan tis 
ug dy mas“ nau jo jo LR švie ti mo įsta ty mo 
pa kei ti mo sep ty niuo se straips niuo se at si-
ra do di de lė mis ak ty vių aso cia ci jos na rių 
pa stan go mis.

Tai gi įsta ty mo švie ti mo sis te mos san da-
ro je for ma lų jį švie ti mą pa pil dan tis ug dy-
mas (FŠPU) api brėž tas kaip pri klau san tis 
ki tam ne for ma lia jam vai kų švie ti mui. Tad 
FŠPU pa skir tis – pa gal il ga lai kes pro gra-
mas sis te miš kai plės ti tam tik ros sri ties 
ži nias, stip rin ti ge bė ji mus ir įgū džius, su-
teik ti pa pil do mų da ly ki nių kom pe ten ci jų. 
FŠPU vyk do mu zi kos, dai lės ir ki tos me nų 
bei spor to mo kyk los.

Be Švie ti mo įsta ty mo, Ne for ma lio jo 
vai kų švie ti mo kon cep ci jos ir Ben drų jų 
pro gra mų kri te ri jų, FŠPU vyk dan čios 
mo kyk los reg la men tuo jan čių sa vo veik lą 
do ku men tų dau giau ne tu ri. Vis dar va do-
vau ja ma si Mu zi kos mo kyk lų pro gra mi-
niais rei ka la vi mais, 2002 m. pa tvir tin tais 
švie ti mo ir moks lo mi nist ro.

Ką pa keis tu mė te šian die ni nė je švie ti mo kai
to je, jei tai bū tų Jū sų va lio je?

Švie ti mo kai ta yra nuo la ti nė te ma ir pro-
ble ma. Mo kyk lai la bai svar bu iš gy ven ti, 
pri si tai ky ti prie vis ką ap iman čios kai tos. 

Vyk dant 15-osios Vy riau sy bės pro gra-
mą, ku rios vie nas iš pri ori te tų švie ti mo 
sri ty je bu vo įves ti ne for ma lio jo ug dy mo 
krep še lį, aso cia ci jos na riai da ly va vo vi so-
se ŠMM or ga ni zuo ja mo se vei ko se.

Tai ir veik la ŠMM dar bo gru pė je „Ne-
for ma lio jo švie ti mo sis te mos ir fi nan sa vi-
mo mo de liui pa reng ti“, ir 2011–2013 m. 
įgy ven di na mas, Eu ro pos Są jun gos struk-
tū ri nių fon dų fi nan suo ja mas ban do ma sis 
pro jek tas „Pa si ren ka mo jo vai kų švie ti-
mo mo de lio su kū ri mas ir iš ban dy mas  
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sa vi val dy bė se“. Šio pro jek to tiks las – to-
bu lin ti Lie tu vos pa si ren ka mo jo (ne for-
ma lio jo) vai kų švie ti mo sis te mą, sie kiant 
ge rin ti jo pri ei na mu mą ir įvai ro vę.

Pro jek tas jau ei na į pa bai gą. Bai gia mi 
kur ti pa si ren ka mo jo vai kų švie ti mo fi nan-
sa vi mo, pro gra mų kie ky bės ver ti ni mo, 
ste bė se nos, pro gra mų ak re di ta vi mo mo-
de liai, FŠPU pa reng ta pro gra mų sam pra ta, 
taip pat Eks pe ri men ti nė mo ki nio krep še lio 
pa si ren ka ma jam vai kų ug dy mui ap skai-
čia vi mo ir nau do ji mo me to di ka, FŠPU 
pro gra moms kur ti ren gia mos re ko men-
da ci jos bei ki ti do ku men tai.

Da bar ti nės, 16-osios, Vy riau sy bės 
pro gra mos nuo sta tų 179 p. yra ra šo ma: 
„Sieksimenustatytioptimalųkrūvį.Ypač
daugdėmesio skirsimemokiniųužimtu
muipopamokų,neformaliajamšvietimui.
Remsimeneformaliojošvietimoįstaigas– 
išsaugosimemeno, sporto,muzikosmo
kyklų tinklą, pasirūpinsime jo plėtra,
skatinsime steigti tokiųmokyklųfilialus
atokesnėse vietovėse. Vykdysime gabių
vaikų rėmimo ir skatinimo programą.
Tobulinsimeneformaliojošvietimofinan
savimosistemą,didindamiprieinamumą
irlygiasgalimybes.“

Šian dien ga li me ver tin ti tik esa mą pa dė-
ti, o kaip bus įgy ven di na ma Vy riau sy bės 
pro gra ma, ar tu rės tęs ti nu mą jau bai gia mas 
eu ro pi nis pro jek tas, ar bus die gia mas ne-
for ma lio jo ug dy mo krep še lis – pa ro dys 
at ei tis...

Anot dr. Mei lės Luk šie nės, švie ti mo pa ma tas 
yra tau tos kul tū ra ir hu ma ni ta ri ka, o me ni nis 
ug dy mas yra hu ma ni ta ri kos cen tras. Ar šian dien 
taip yra? 

Vi siš kai pri ta riu LR Sei mo na rio Va len-
ti no Stun džio LR Sei mo kon fe ren ci jo je 
pa ci tuo tiems dr. Mei lės Luk šie nės žo-
džiams, kad švie ti mo pa ma tas yra tau tos 
kul tū ra ir hu ma ni ta ri ka, o me ni nis ug dy-
mas yra hu ma ni ta ri kos cen tras. Mo kyk la 
pri va lo bū ti hu ma nis ti ne mū sų švie ti mo 
sis te mos da li mi...

Ko kio mis min ti mis va do vau ja si Mu zi kos ir 
me no mo kyk lų va do vų aso cia ci ja?

Į šį klau si mą at sa ky siu Vil niaus Al gir do 
mu zi kos mo kyk los mo ki nės Do vi lės Ši lei-
ky tės žo džiais: „Ašneįsivaizduoju savo
gyvenimobemuzikos, nes gyvenimas– 
taimuzika.Kartaisikiašarųgraudus,o
kartais lengvas ir nerūpestingas – kaip
vaikystė.Gyvenimasnuomuzikosskiriasi
tiktuo,kadturipabaigą.Kadirkaipbūtų
skaudu,betmotinosdainuotąlopšinękada
norspakeisgedulingagiesmė,kuriosmes,
deja,neišgirsime.Omuzika?Jiniekada
nesibaigs, tikmuzikuosime jau nemes,
betmūsųvaikaiiranūkai.Kolbusgyvas
žmogus,tolbusgyvairmuzika.“

Dė ko ju už po kal bį.

AušraŽIDŽIŪNIENĖ

Vie nas iš svar biau sių Vil niaus lop-
še lio-dar že lio „Pa sa kai tė“ ug dy mo pri-
ori te tų – svei kos gy ven se nos įgū džių 
la vi ni mas ir stip ri ni mas. Kar tu su šei ma 
ug do me stip rų, svei ką ir lai min gą vai ką, 
o sėk min giau siai ga li me tai pa siek ti, kai 
pa si ne ria me į spor to ir žai di mų pa sau lį! 

„Pats di džiau sias džiaugs mas ir lai mė 
yra ma ty ti lai min gus ir svei kus vai kus“, –  
kal bė jo mū sų lop še lio-dar že lio di rek to rė, 
pro jek to au to rė ir ko or di na to rė Ja ni na 
Da nie nė pra dė da ma pro jek tą „Sporto
daugšakųpažįstam,įsveikuoliųfiestą
vykstam“...

spor to daug ša kų pa žįs tam, į 
svei kuo lių šven tę vyks tam...

Vi sas teks tas ir nuo trau kos www.sac.smm.lt 
(„Švie ti mo nau jie nos“ – Re dak ci jos pa štas).
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ta vo žvilgs nis

Dangaus ryškumo kirvis. Rusnė Navickaitė, Šiaulių r. Bubių pagr. m-kla

Išnuomojamas butas. Dovilė Petravičiūtė, Šilalės r. Kaltanėnų Aleksandro Stulginskio g-ja

Lokiai. Gabija Baranauskaitė, Lazdijų Motiejaus Gustaičio g-ja

Moterų teisės. Viktorija Tomelytė, Lazdijų r. Veisiejų g-ja

Padaras. Robertas Lomsargis, Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ g-ja

Pirmyn į Kaliforniją. Greta Deksnytė, 
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių m-kla

Samuelis Finlis Bryzas Morzė. Neringa Dargvilaitė, 
Telšių „Džiugo“ g-ja

Jau vie nuo lik tus me tus 4–11 kla sių mo ki-
niai da ly vau ja ver ti mų ir kū ri nių iliust ra ci jų 
kon kur se „Tavožvilgsnis“, ku rį ren gia vai kų 
ir jau ni mo or ga ni za ci ja Vaikųkūrybinėsini
ciatyvos fondas (VKIF). Ver ti mai nuo se nų 
lai kų tu ri rim tų jų me nų var dą, nes, pa sak VKIF 
pir mi nin kės ZitosMartinėlienės, „čia rei ka lin-
gas tiks lu mas, są ži nė, kal bos nuo jau ta bei ge ras 
kal bos iš ma ny mas“. Šia me pro jek te da ly vau ja 
ir jau nie ji dai li nin kai – vyks ta ver čia mų teks tų 
iliust ra vi mo įvai rio mis tech ni ko mis kon kur sas. 
Da lis mo ki nių dar bų gra žiai su gu la į al bu mą 
„Ta vo žvilgs nis“ (šie met iš leis ta ket vir to ji to kio 
po bū džio kny ga), ki ti pie ši niai ke liau ja į įvai-
rias pa ro das Lie tu vo je ir už jos ri bų.

Vaikųkūrybinėsiniciatyvosfondoinf.

Po grybu. Milda Kuzaitė, Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ g-ja
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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...

Čia Tel šių ra jo no Ryš kė nų pra
di nė mo kyk la, pa grin di niu sa vo 
tiks lu įvar di jan ti mo ky mą mo
ky tis, ga ran tuo ti ug dy mo dar ną, 
ge rin ti ug dy mo ko ky bės pa slau gas, 
kel ti kva li fi ka ci ją.

Mo kyk los ap lin ka iš skir ti nė. Nie
kaip ir nė su nie kuo ne su pai nio tum...

Da lios Šiau ly tie nės nuotraukosRe dak ci ja

tri spal vę 
iš kel sim...

Ge di mi no kal ne 

„Pa tir tu kas“ ir „ban dyk lė“ – už pa si rin ki mo lais vę!
Prieš nau jų jų moks lo me tų pra džią, rug pjū čio 12–29 d., Lie-

tu vos vai kų ir jau ni mo cen tre (LVJC) su reng ta sma gi kū ry bi nė 
la bo ra to ri ja „Patirtukas“ (5–8 m.) ir „Bandyklė“ (9–14 m.) –  
aš tuo nių skir tin gų me ni nių ir spor ti nių veik lų pro gra ma, lei-
džian ti vai kams sma giai pra leis ti lai ką, iš ban dy ti sa ve ir at ras ti 
pa trauk liau sius sa vi raiš kos bū dus.

Kar tu su įvai rių sri čių me ni nin kais, spor ti nin kais, ne for ma-
lio jo ug dy mo spe cia lis tais atos to gau jan tys moks lei viai ta pė, 
lip dė, kū rė ko mik sus, vai di no, im pro vi za vo, šo ko, re pa vo, iš-
ban dė nin dzių ko vas, iš mė gi no sa ve ki to se jė gų, iš tver mės bei 
su ma nu mo rei ka lin go se veik lo se. 

Pa sak LVJC Me ni nio ug dy mo sky riaus va do vės San dros 
Čės nie nės, ga li my bė pa si rink ti pa tiems ir iš ban dy ti kuo dau giau 
nau jų, skir tin gų veik lų la bai svar bi jau anks ty va me am žiu je. 

Vi sas teks tas in ter ne to sve tai nė je www.lvjc.lt.

et no kul tū ros pro jek to 
„at verk tau tos lo by nų gel mes“ 
res pub li ki nės var žy tu vės
Ge gu žės 29 d. Lie tu vos mo ki nių ne for-

ma lio jo švie ti mo cen tre (LMNŠC) vy ko 
et no kul tū ros pro jek to „At verk tau tos lo by nų 
gel mes“, skir to Tar mių me tams, res pub li ki nės var žy tu vės. 
Ren gi ny je da ly va vo 90 mo ki nių iš de vy nių ša lies mo kyk lų, 
lai mė ju sių re gio ni nius tu rus. 

Šiais me tais Ši lu tės že mės ūkio mo kyk-
la ko or di na vo ir vyk dė Švie ti mo mai nų 
pa ra mos fon do ir Eu ro pos Ko mi si jos 
fi nan suo ja mą tarp tau ti nį Le o nar do da 

Vin ci mo bi lu mo pro jek tą „Ne įga lių jų pro fe si nis kon sul ta vi mas 
ir įdar bi ni mas. Eu ro pos pa tir tis Lie tu vai“. Jo tiks las – to bu lin ti 
kom pe ten ci jas ir per im ti Ita li jos, Is pa ni jos bei Tur ki jos pa tir tį 
ne įga lių as me nų pro fe si nio kon sul ta vi mo ir įdar bi ni mo sri ty je. 
Taip sie kia ma, kad ne įga lie ji Lie tu vo je sėk min giau pri si tai ky tų 
prie vi suo me nės, leng viau įsi dar bin tų ir sa ve re a li zuo tų.

Ne pa slap tis, kad vis dar jau čia mas ne ga ty vus vi suo me nės 
po žiū ris į ne įga lų jį: kai my ną, dar bo ar moks lo bi čiu lį. Darb-
da viai vis dar ven gia pri im ti į dar bą as me nį, tu rin tį vie no kią ar 
ki to kią ne ga lią. Net vie tos val džios ins ti tu ci jo se ne re tai jau čia-
mas ne pa si ten ki ni mas, kai ben druo me nę pa pil do ne įga lu sis. Bet 
nė vie nas ne sa me nuo to ap sau go tas... 

Apie tai pra ne šė Šilutės žemės ūkio mokyklos projektų 
vadovė Vilma gRIgoNIENĖ.

„auk si nė bi tu tė“ at skri do į 
Šven čio nių ju liaus si niaus 
me no mo kyk lą
Ge gu žės 29–bir že lio 2 d. Šven čio nių Ju-

liaus Si niaus me no mo kyk los vai kų dai nų ir 
šo kių an sam blis „Aukš tai tu kas“ (vad. Jo lan ta 
Raz mie nė) Bal ta ru si jos Res pub li kos Mo gi-
lio vo sri ties Kli mo vi čių mies te da ly va vo XI II 
tarp tau ti nia me vai kų me nų fes ti va ly je „Zo lo-
ta ja pčiol ka“ („Auk si nė bi tu tė“). Fes ti va ly je 
mū sų ko lek ty vas bu vo ap do va no tas pir mo 
laips nio di plo mu liau dies sce ni nio šo kio ko-
lek ty vų (13–16 m.) am žiaus gru pė je. 

Apie tai pra ne šė Šven čio nių Ju liaus Si-
niaus me no m-klos vyr. mo ky to ja Ire na 
KERUlIENĖ.

re a li pa gal ba 
ne įga lie siems

Apie tai pa pa sa ko jo LMNŠC Tu riz mo ir et no kul tū ri nio 
ug dy mo sky riaus me to di nin kas Arvydas ŠČIUKAI
TIS.
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edu ka ci nės ap lin kos at nau ji ni mas
Mums, šios in for ma ci jos au to rėms, Kė dai nių spe cia lio sios 

mo kyk los la vi na mų jų kla sių mo ky to joms, ki lo min čių pa-
keis ti ir pri tai ky ti pir mo aukš to ap lin ką. Bu vo pa reng tas pro-
jek tas „Edu ka ci nės ap lin kos at nau ji ni mas la vi na mų jų kla sių 
mo ki niams“. Per nai, ga vus fi nan si nę pa ra mą iš Šve di jos 
Bo ros ko mu nos Gang hes terio mies to krikš čio nių evan ge li kų 
ben druo me nės, pro jek tas buvo pra dė tas įgy ven din ti. Pri trū-
kus lė šų, fi nan si nę pa ra mą su tei kė UAB „Dau man tai LT“  
ge ne ra li nis di rek to rius Sau lius Grin ke vi čius ir UAB „Kė-
dai nių duo na“ di rek to rius Vid man tas Pet ke vi čius. 

Dai lės ir tech no lo gi jų mo ky to ja Lo re ta Žu kaus kai tė su-
kū rė ir su pro jek ta vo pir mo jo aukš to ko ri do riaus in ter je rą, 
o tech no lo gi jų mo ky to jai Al gė Ki se lie nė ir Gy tis Sa ra pas 
pa dė jo įgy ven din ti pro jek to idė jas. Su kur ta jau ki, žais min ga, 
spal vin ga ir po il siui skir ta ap lin ka: su re mon tuo tas ko ri do-
rius; pa ga min tos de ko ra ci jos sie noms, ori gi na lus sten das 
mo ki nių dar bams; nu pirk ta ki li mi nė dan ga, sėd mai šiai; 
pa ka bin tos ža liu zės. At nau jin ta ap lin ka ska ti na tei gia mas 
mo ki nių emo ci jas ir už im tu mą per trau kų me tu.

IngridaJUREVIČIENĖ,JaninaDAUTARTIENĖ
La vi na mų jų kla sių mo ky to jos

star ta vo auk lių mo ky mai  „Kaip tap ti me re Po pins?“
Šią va sa rą Mo kyk lų to bu li ni mo cen tras (MTC) su ren gė pir-

mą jį auk lių mo ky mo si pro gra mos „Kaip tap ti Me re Po pins?“ 
mo du lį „Vai ko ga lių ug dy mas“. Mokytis iš įvai rių Lie tu vos 
mies tų at vy ko ne tik pla nuo jan čios dirb ti auk lė mis, bet ir jo mis 
dir ban čios mo te rys.

Vi sas teks tas www.mtc.lt/in dex.php?id=1708

sto vyk la „va sa ros džiaugs mai“
Jau tre ti me tai Plun gės vys ku po Mo tie jaus Va lan čiaus pra di nė je 

mo kyk lo je ir „Sau lės“ sky riu je vyks ta va sa ros vai kų die nos sto vyk la. 
Šie met sto vyk los veik lo je da ly va vo pen kias de šimt vai kų iš so cia liai 
rem ti nų šei mų. Dvi sa vai tes jie įdo miai ir tu ri nin gai lei do lai ką.

Vi sas teks tas „Švie ti mo pa no ra mos“ 27 psl.


