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Švie ti mo sis te mai rei kia es mi nių po ky čių!
Rugpjūčiospaudoskonferenciją,skirtą

naujųjųmokslometų aktualijoms, švie
timo irmoksloministras prof.Dainius
PavalkispradėjoakcentuodamasMokslo
irstudijųįstatymopataisųprojektą,kuris
pateiktasLRSeimuiirkitomssuinteresuo
tomsinstitucijoms.„Manau,kadsvarbiau
siasmūsųtikslasčiabusįteisintimažiausią
konkursinįbaląvisiemsstojantiesiems į
aukštąsiasmokyklas. Šią problemą rei
kiapagaliauišspręsti,irnaujaMoksloir
studijų įstatymo redakcija sudarytų tam
sąlygas“, – kalbėjoD. Pavalkis. Pasak
ministro,sutartys,kuriasnumatoMokslo
irstudijųįstatymas,turėtųbūtitamtikra
stabilumogarantijauniversitetamsirko
legijoms,kadneatsitiktųtaip,jogvienais
metaisuniversitetassurinksšešisšimtus
valstybėsfinansuojamųstudijųkrepšelių,
okitais–tikšimtą.Yrakeletasuniversite
tų,kuriuosekiekvienaismetaisvalstybės
finansavimągaunančiųstudentųmažėja,
ir tai sukuria gana ryškias problemas.
„Taigisutartysbūtųįteisintasuniversitetų
įsipareigojimasvalstybeidarytitai,kąmes
manysime esant reikalinga. Į aukštąsias
mokyklasturiateitikokybiškaipasirengę
mokiniai“,–teigėšvietimoirmokslomi
nistras.Taisuteiktųaukštosiomsmokyk
lomsgarantiją,kadpermainųkiekvienais
metaisnebus.

PrieŠ mo kyk li nis ug dy mas

Pasak švietimo irmoksloministro,
priešmokyklinisugdymas–taimokymosi
startas.Jukmoksliniaityrimaipatvirtina,
kadįveikępriešmokykliniougdymopako
pąvisimokinukaimokosigeriau,palyginti
su tais, kuriems šis pasirengimas buvo
neprieinamas.Ministerija šiemet ketina
teiktiŠvietimoįstatymopataisas,iškurių
svarbiausia– privalomaspriešmokyklinis
ugdymas nuo 2015ųjų rugsėjo. Labai
svarbu,kadšiagalimybepasinaudotųvisi
mūsų šešiamečiai.Dabar priešmokykli
nesgrupes lankodaugiaukaip90proc. 
priešmokyklinukų,onepasinaudojaprieš
mokykliniuugdymuvaikaiišpačiosjaut
riausiossocialinėsgrupėsirtaidarlabiau
padidinajųatskirtį.Šiaiproblemaispręsti
numatytasfinansavimas.

Pri ori te tas – mo ki nių 
Pa sie ki mų ge ri ni mas

Pasakyti,kadreikiadaugiaumokymosi
ardaugiautestųirtaipakeisšaliessituaciją
tarptautiniuosetyrimuose,negalima.Anot
ministro,tamreikiakompleksiniospren
dimo ir pačiosmokyklos įsivertinimo
pastangų.D.Pavalkispabrėžė,kadŠvie

timoirmoksloministerijayranusiteikusi
fiksuotimokyklospažangos rodiklius ir
skirtifinansavimąmokyklos tobulėjimo
planamsįgyvendinti.Taibustęstinispro
cesas,remiamasESfondųlėšomis.
Ministras išreiškė viltį, kad dar šiais

metaisbusbaigtosdiskusijosdėlmokyklų
vadovųskyrimoiratestacijostvarkos.Su
paprastintijosnegalimadėlvienospačios
paprasčiausiospriežasties–vadovasper
savokompetencijaslemiabeveiktrečdalį
mokyklospasiekimų.Vadovasgalimo
kykląirpakelti,irnusmukdyti.Galvojama
išlygintimokyklosvadovųskyrimoirjų
atestacijosbalansą.Dabarmokyklųvado
vųatestacijostvarkapraktiškaiyraformali
irpriklausonuotosinformacijos,kuriąjie
patyspateikia.Pagrindinisrengiamųpa
keitimųtikslas–sudarytisąlygasmokyklų
vadovams siekti aukščiausiosmokyklų
darbokokybės.
Švietimoirmoksloministrassavospau

doskonferencijojetaippatužsiminė,kad
planuojamakeistivadovėliųbeimokymo
priemoniųrengimotvarką,nesikišiolva
dovėliusrašėvisipageidaujantystaidaryti
ir susiradę porą recenzentų.Vadovėlių
gausa įneša painiavos.Nebeaišku, kuo
remdamosimokyklosjuosrenkasi.Nors
centralizuotovadovėlių leidimogrąžinti
neketinama,betjųkontrolękokybėspras
menumatomastiprinti.Vertintivadovėlius
turėtųPedagogikosinstituto,dėlkurioat
kūrimojauapsispręsta,specialistai.
„Ministerijaprisiimsatsakomybęužjų

turinįirkokybę–ikišioltaibuvopalikta
leidėjams“,–pabrėžėD.Pavalkis.

mo kyk lo se – mo der nios 
tech no lo gi jos

Siekiantaukštesnėsugdymokokybės,
informacinėmstechnologijomsmokyklose
diegtipertrejusmetusplanuojamaskirti
daugiaukaip 130mln.Lt.Bus atnauji
namaįranga,rengiamosnaujosmokymo
priemonės.Naujuosiusmokslometus
93Lietuvosmokyklos pradės su nauja
mobiliąjakompiuterineįranga.„Darvie
naspunktas yranaujos gamtamokslinio
technologinioirinžineriniougdymoprog 
ramosmokyklose.VisaEuropaeinatuo
keliu, kai vaikai nuomokyklos suolo
pradedami rengti gamtamoksliniams in
žineriniamsdalykams.Taipadėskurtiir
stiprintiekonominįvalstybėspamatą“,–
sakėšvietimoirmoksloministras.

aPie mo ki nio kreP Še lį

Nuorugsėjo1d.mokytojams,dirban
tiems gausesnėse klasėse, bus daugiau

mokama užmokinių darbų tikrinimą.
Mokytojams, kurie klasėje dirba su 23
irdaugiaumokinių,darbamstikrintinu
matytadaugiaulaiko,užkurįapmokama
papildomai.Nuo sausio1d. penkiolika
litųdidėjamokiniokrepšelis.Jissudarys 
3363litus,arba974eurus.Šiaismetaisdėl
mokiniųmažėjimoatsilaisvinusiosmoki
niokrepšeliolėšos(apie20mln.litų)lieka
švietime ir panaudojamos jo reikmėms.
Nuorudensbuspradėtasrengtimokyklų
finansavimomodeliokeitimoprojektas,
kad,mažėjantmokiniųklasėse,nenuken
tėtųmokyklųfinansavimas.

sPe cia li zuo tos mo kyk los

Lietuvojenuo rugsėjoatsirandanauja
mokykla–KTUinžinerijoslicėjus,įsteig
tasKauno„Purienų“vidurinėsmokyklos
bazėje.Rodydamasdėmesįtokiopobūdžio
mokykloms,švietimoirmoksloministras
D.PavalkispažadėjodalyvautiRugsėjo
1osiosiškilmėsebūtentšiojemokykloje.
ES lėšomis veikiančių švietimo įstaigų
bazėseplanuojamaįkurtidarbentdešimt
tokiųmokyklų, kuriose būtų daugiau
orientuojamasi įmatematikos, gamtos
mokslų,informaciniųtechnologijųirin
žineriniougdymokryptis.Šiosmokyklos
būtų aprūpintos šiuolaikiškomisgamtos
mokslųlaboratorijomis.Naujomismoky
mopriemonėmis,padedančiomismokytis
gamtosirtiksliųjųmokslų,busaprūpinta
ir600pradiniųmokyklųbeiprogimnazijų.
Spaudoskonferencijojeministras taip

patkalbėjoapierugsėjo1ąjąŠiauliuose
irPanevėžyjedurisatversiančiaspirmąsias
regioninessportomokyklas,pirmąkartą
ponepriklausomybėsatkūrimonumatytas
ES,valstybėsirsavivaldybiųbiudžetųlė
šas,skirtasmeno,neformaliojougdymo
mokyklųrenovacijai.

Parengė Zi na RIM GAI LIE NĖ
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Gerbiami mokytojai, 
švietimo darbuotojai,

Nuoširdžiai sveikinu su profesine švente. 
Dėkoju už Jūsų atsidavimą savo darbui.

Linkiu imlių, dėmesingų mokinių, kantrybės, 
sėkmės profesiniame ir asmeniniame gyvenime. 

Jūs – išsilavinę, profesionalūs, atviri naujovėms – 
žengiate visuomenės priešakyje. Į Jus krypsta ir 
jaunų, ir brandžių žmonių žvilgsniai. Dėl Lietuvos ir 
jos ateities kviečiu Jus būti vieningus ir susitelkusius. 
Turime bendrą tikslą – išauklėti sąmoningus, 
kūrybingus, laisvę branginančius jaunus žmones. 

Gerų ir kūrybingų Jums šių mokslo metų. 

Su pagarba – 
prof. Dainius Pavalkis, 
Švietimo ir mokslo ministras
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Dar daug kas nė ra gir dė ję, kas yra „Mo bi lio ji 
biok la sė“.
Tai–bendrasVilniausuniversiteto ir

UAB„ThermoFisherScientificBaltics“
projektas. Edukacinę programą sudaro
mokomoji dalis, per kuriąmoksleiviai
supažindinami suDNR, jos struktūra ir
funkcijomis.Antrojedalyjevykstaprak
tiniaimoksleiviųužsiėmimaisutikrala
boratorine įranga.Programa trunkaapie
4valandas.Vykstame įvisasmokyklas,
kuriosmuskviečia.Šiuometujauesame
aplankę106.Apie90darlaukiasavoei
lės.Įmokyklasatvežamenemokomąją,
otikrąįrangą,sukuriadirbamokslinin
kai. „Mobilioji bioklasė“ yra aprūpinta
moderniausia„ThermoFisherScientific“
moksline įranga,kuriosvertė–daugiau
kaip130 tūkst. litų.Lietuvosmokyklos
nepajėgiaįsigytitokiosįrangos.Dėltosu
mokslineįrangagalipadirbėtitiekmoks
leiviai, tiekmokytojai. Programosmetu
moksleiviaiišmokstadirbtiautomatinėmis
pipetėmis,atliekameįvairiuseksperimen
tus,kuriųpaprastaimokykloseatliktibūtų
neįmanoma.

Kam ki lo šio pro jek to idė ja?
Idėjakeliautisumobiliąjalaboratorijaį

mokyklaskilomūsųįmonėsvadovui.Šiuo
metuprogramojedalyvaujadaugVilniaus
universitetostudentų.Jievedaprogramąir
padedamoksleiviams.Kiekvienojeišvy
kojedalyvaujamaždaugaštuonikoman
dosnariai,dalisišjų–mūsųbendrovės
darbuotojai, kiti –Vilniaus universiteto

„mo bi lio ji biok la sė“ – 
šven tė mo kyk lo je

studentai.Taigiišvykoskartuyrairedu
kacinėprogramastudentams.Jiemokosi
perduotisavožiniaskitiems,lavinaviešo
jokalbėjimoįgūdžius.
Projektasstartavo2011m.lapkritį,nuo

tada aplankėme106mokyklas, taippat
buvomenuvykęįLenkiją–Punską,kur
veikia lietuviųmokyklos.Džiugina tai,
kad šiųmetų pradžioje projektas buvo
pradėtasEstijojekartusuTartuuniversite
tu.Jiesėkmingaiužbaigėpirmąsezonąir
išvykaspratęsnuorudens.VisosBaltijos
šalysyrapanašios,mokytojaidažniausiai
turivadovėlių,oparodytipraktiškai,kaip
kas veikia, negali. Kadangi projektas
pasiteisinoLietuvoje, neabejojame, jog
sulaukssėkmėsirEstijoje.

Kon fe ren ci jo je da ly vau ja ir „Mo Mo Lab“ au to
bu siu kas, kuo ski ria si „Mo bi lio ji biok la sė“ nuo 
la bo ra to ri jos ant ra tų?
Manyčiau, pagrindinis skirtumas tas,

kadmesatkeliaujameįmokyklą,įvaikų 
aplinką,o„MoMoLab“atvažiuojasudi 
deliuautobusuirviskasvykstajame.Ta
čiausvarbiausia,kadabiejųprojektųtiks
lasyravienas–populiarintimokslątarp
moksleivių,gilintijųžiniasirplėstiakiratį.
Mesįmokyklasatsivežamebiochemi

josįrangąiratliekamebiotechnologinius
eksperimentus.Eksperimentaiyrasusiję
sugyvybėsmokslais.Moksleiviai,kurie
dalyvauja programoje, iš pradžiųgauna
išsamiąteorinęmedžiagąapietai,kąjie
darys su laboratorine įranga. Programa
praplečiavaikųakiratį.

Kuo nau din gas jums kaip įmo nei šis pro jek tas? 
Tai tie siog lab da ra? 
Šįprojektąvertinamekaipmūsųįmo

nės socialinės atsakomybėsveiklą, kaip
galimybęprisidėtipriejaunoskartosšvie
timo,okartuirnaujosmokslininkųkartos
ugdymo.Tikime, kaddalismoksleivių,
dalyvavusių„Mobiliosiosbioklasės“pro
gramoje, ateityje pasirinksmokslininko
kelią.Mumstaippatsvarbuskatintimoks
leivių smalsumą.Komercinėsnaudos iš
projektonegauname.

Mi nė jo te, jog mo kyk lo je už si ė mi mas trun ka 
4 val., ar pa kan ka tiek lai ko, kad vai kai gau tų 
re a lios nau dos?
Programosmetu gavę teorinių žinių,

moksleiviai viską išbando praktiškai.
Patysmato ir įvertina, kaip kas veikia.
Vykstamokymasis čia ir dabar. Juolab 
kadvisaįranga–tainemuliažas,viskas
tikra.
Vykdami įmokyklas, visuometmo

kytojų prašome atrinkti gamtosmoks
lais besidominčių24moksleiviųgrupę.
Mumssvarbu,kadkiekvienasmoksleivis
visavertiškaidalyvautųprogramoje,todėl
negalime programos dalyvių skaičiaus
didinti.
Svarbu, kad informaciją gautų tie,

kuriems tai gali būti naudinga ateityje.
Paprastaitaibūna9–12klasiųmokiniai.
Jieplanuojasavoateitį,mąstoapiestudijų
pasirinkimą.Pomūsųprogramossužino
daugiauapiegalimybesstudijuotigeneti
ką,molekulinębiologijąirkitusgamtos
mokslus.

Ke liau ja te po mies tus, mies te lius ir kai mus, 
ar vai kai ski ria si?
Vaikaivisurimlūsirsmalsūs.Mažesnių

miestelių vaikai, skirtingai nei didmies
čiuose,turimažiauprogųdalyvautipana
šioseprogramose,todėlmūsųatvykimas
tampašventenetikmokyklai,betirvisai
vietosbendruomenei.

Kiek mo kyk lų ap lan ko te per sa vai tę ir kas 
re mia jū sų ke lio nes?
Per savaitę stengiamės aplankyti apie

porąmokyklų,nesprogramąderinameir
sustudentųstudijųtvarkaraščiuuniversi
tete.Mokyklomsprogramayranemoka
ma,ovisąprogramąfinansuojabendrovė
„ThermoFisherScientificBaltics“.

Auš ra ŽI DŽIŪ NIE NĖ

Sa vi val dy bių švie ti mo pa da li nių va do vų kon fe ren
ci jo je „Švie ti mo pri ei na mu mas ir ly gios ga li my bės – 
iš šū kiai už tik ri nant ko ky bę“ bu vo pri sta ty ta ir pir ma 
ša ly je „Mo bi lio ji biok la sė“, ku rio je ga li ma su si pa žin ti 
su nau jau siais gy vy bės moks lų lai mė ji mais. Pla čiau 
apie šios mo bi lio sios la bo ra to ri jos pro gra mą kal ba
mės su pro gra mos ko or di na to re Ra min ta ZIM BIE NE.

Mobiliosios bioklasės projekto atstovės su edukacine programa supažindino ir švietimo bendruomenę
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„Ugdymosodas“–taiinternetonaršykleatveriamaaplinka,kuriojemokytojasgali
ieškotiinformacijos,dirbtiirbendrauti.
„Ugdymosodas“pateikiašvietimonaujienasišsvarbiausiųžiniųportalų,jamevis

gausėjametodinėsmedžiagos(ilgainiuibusįmanomaperpaieškąsusirastivisąUgdy
moplėtotėscentroskelbiamąmetodinęmedžiagą)irskaitmeniniųmokymopriemonių
(SMP).
Mokytojai,prisijungęprie„Ugdymosodo“,galikurtiilgalaikiusplanus,rengtipamokų

aprašus,dėtinuorodasįreikiamasskaitmeninesmokymopriemones.
Užregistravusmokinius,galimajiemsskirtiužduotis(klasėjearbanamie) irsekti

statistikąbeirezultatus.
Mokytojaigaliirpatyssusikurtimokymopriemonę.Šisdarbasprimenapateikties

rengimą,tikpapildomaigalimaįterptiirkompiuterioautomatiškaiįvertinamasužduo
tis(testus).
Betkuriąprieinamąskaitmeninęmokymopriemonęgalimapanaudoti,įsikeliantją

visąarbareikiamąjosdalįįsavokuriamasmokymopriemones.
Rengiantilgalaikiusplanus,pamokųaprašus,ieškanttinkamųSMP,galimanaudotis

suskaitmenintomisbendrosiomisprogramomis,kuriųtekstonebereikiakopijuoti,tin
kamasveiklossritis,gebėjimus,žiniasirsupratimąpasirenkanttiesiaiišsąrašo.
„Ugdymosode“yranetikasmeniniųžinučiųsistema,betirdiskusijųforumas.Jame

galimapasidžiaugtisavopasiekimais,pasiklaustipatarimoirgautispecialistųkonsul
tacijasnetikdėl„Ugdymosodo“,betirapskritaisušvietimususijusiomistemomis.

ug dy mo so das Po me tų

Į „Ugdymo sodą“ persikels dauguma
„Pievoje“išbandytųregistravimosiįpeda
gogųkvalifikacijostobulinimosirenginius
galimybių.Čiabusgalimaperžiūrėtiakre
dituotųpedagogųkvalifikacijostobulini
mo(PKT)programųduomenis,rastisau
tinkamusrenginiusirįjuosregistruotis.
Papildomaibussukurtapedagogųkva

lifikacijosapskaitossistema–pedagogo
kompetencijosaplankas,įkurįpateksne
vienaplankytųPKTrenginiųduomenys,
betirkitaisbūdaispedagogokeltoskva
lifikacijosįrodymai.
Ilgainiuibūtentčiabustvarkomapeda

gogokvalifikacijostobulinimodeklaracija
irkitimetiniopokalbioduomenys,numa
tyti šią vasarą paskelbtame „Pedagogų
kvalifikacijostobulinimoveiklosapskai
tos rekomendacijųprojekte“(www.upc.
smm.lt/pro jek tai/pkt/re zul ta tai.php).

Nelaukdami, kol bus įgyvendinta ši
„Ugdymosodo“plėtrosdalis,prisijunkite
priejojaušiandienirišbandykiteugdymo
procesoplanavimopriemones.
Drąsiai bendraukite diskusijų forume

išjudindami ne tik savo kolegas, bet ir
kitusšvietimodarbuotojus.

Mū sų inf.

Švie ti mo pa da li nių va do vų kon fe ren ci jos da ly viams bu vo su reng ta vir tu a li eks kur si ja 
po „Ug dy mo so dą“. Jai va do va vo pro jek to „Pe da go gų kva li fi ka ci jos to bu li ni mo ir per kva
li fi ka vi mo sis te mos plėt ra (II eta pas)“ Pe da go gų kva li fi ka ci jos to bu li ni mo in for ma ci nės 
sis te mos va do vas, Ug dy mo plė to tės cen tro Ug dy mo tu ri nio įgy ven di ni mo ir or ga ni za
vi mo sky riaus me to di nin kas Rai mun das Za ba raus kas.

Šiųmetų rugsėjįmokyklos
slenkstį pirmąkartą peržengė
28 tūkst. pirmokų.Bendrojo
ugdymomokyklose šiemet
mokosi30,5tūkst.abiturientų.
Iš viso naujusmokslometus
pradėjomaždaug 343 tūkst.
mokinių (praėjusiaismokslo
metais bendrojougdymomo
kyklosemokėsi 357,5 tūkst.;
2012–2013m.m.–373,9tūkst.
mokinių).

ŠiaismokslometaisLietuvo
jeveikiaapie1,2tūkst.bendro
jougdymomokyklų.Remiantis
prognostiniais skaičiavimais,
josedirbsapie33,3tūkst.pe
dagoginiųdarbuotojų.

Maždaug45 tūkst.mokinių
mokosi pirminį profesinįmo
kymą vykdančiose švietimo
įstaigose. 2014–2015mokslo
metais pirminį profesinįmo
kymą teikia 76 įstaigos. Jose
dirba 3,5 tūkst. pedagoginių
darbuotojų.

Kolegijose studijas pradėjo
13,1tūkst.pirmakursių,išviso
šiose aukštosiosemokyklose
studijuoja41,4tūkst.studentų.
Universitetuosemokosi 19,6
tūkst. pirmakursių, iš viso –
apie97 tūkst. studentųvisose
pakopose.

Studentaimokosi 24 kole
gijose ir 23 universitetuose.
Kolegijosedėstoapie3,3tūkst.
dėstytojų, universitetuose –
apie9,5tūkst.dėstytojų.

ŠMM inf.

2014–2015 
moks lo me tai 
skai čiais

kaiP Pri si jung ti?

Interneto paieška vis lengviau randa
„Ugdymosodą“adresuso das.ug do me.lt.

Spustelėkitemygtuką „Registracija“
irpateikęšiektiekduomenųsusikurkite
slaptažodį.Nurodęmokykląpridėkitesau
mokytojopaskyrą.Taipadariusreikiasu
laukti,kolpaskyrabuspatvirtinta.
Kolkastaidarosistemosadministrato

rius,todėlpakankaprisijungtikitądieną.
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Sa vi val dy bių Švie ti mo pa da li nių va do
vų kon fe ren ci ją pra tur ti no ne įpras ta pa
mo ka. Ji bu vo tie sio giai su si ju si su aukš tos 
ug dy mo ko ky bės die gi mo prie mo nė mis ir 
bū dais mo kyk lo se. Uni ka lią pa mo ką pri
sta tė VšĮ „Ro bo ti kos aka de mi ja“. 

ro bo tai at ei na...

IkiLego robotikospamokospradžios
jos„mokytojai“sutikopapasakoti„Švieti
monaujienoms“apienetradicinępriemo
nę savivaldybių administracijų švietimo
padaliniųvadovams.

ino va ty vi pa mo ka švie ti mo va do vams
krepšiniokomandosauginimą.Pagrindi
nisakademijostikslas–techninėskūrybos
plėtra popamokinėse veiklose.Būreliai
formuojamijauišikimokyklinioamžiaus
vaikų, pradinukų (ankstyvoji robotika).
Vyresniesiemsorganizuojamasmagiojiro
botika–specialūskosminiaiužduočiųlau
kaiirpasauliniolygiovaržybos.Vėliau– 
taikomojirobotika–dirbtinisintelektas,
3Dspausdintuvai.Pačiojemokymųpabai
goje–mokslolaboratorija:sprendžiama,
kaip galima pritaikyti, panaudoti robo
tukusmoksliniams tyrimams.Mokiniai
žaisdamiįgyjamechanikos,programavi
mo,elektronikos,konstravimo,inžinerijos
pagrindus,kuriataikomuosiusprojektus.
Kasmetvykstavaržybospagaltarptautinį
FLL (First Le go Le a gue – Pir mo ji le go 
ly ga) standartą.Taigi idėja ir yra tokia, 
kadkuodaugiaubūtųirmokinių,irmoky
tojų,kuriekurtųtątaikomąjądalį.Taipat
sirastųtrysmilijonaikūrėjų.Okastuomet
dirbs?–manęsklausia.Atsakau–dirbs
mūsųsukurtirobotai.“

na sa ir vai kai

PerNepriklausomybėslaikotarpį,anot
„Robotikosakademijos“įkūrėjo,labaipa
sikeitėjaunimas.Sudėtingajįsudomintiir
ištrauktiišvirtualioserdvės,kuriojejauni
žmonėsįsivaizduojaesądievai.Iškrapštyti
juos atgal į realią kasdienybę įmanoma
tiktaikomosiomispriemonėmis.Specia
listaipastebėjo,kadgeriausiaitinkalego
pagrindusukurtirobotukai–nepaprasti,
omokomosioslegobazės.„Kaimokiniai
ėmėburtisįrobotikoskomandas,varžytis,
šiveiklapradėjoplistivisojeLietuvoje.
Išmokėmedaugiaukaipkelisšimtusmo
kytojų,–akcentavoS.Vasiliauskas,–ir
atsiradomokiniųžibančiomisakimis.Ti
kiu,kadLietuvaturipajėgumąirpuikią
galimybębūti kūrėjų ir išradėjų šalimi.
Mūsųsistematinkažaidžiantmokytisne
tikprogramavimo,inžinerijos,mechani
kos, jutiklių,bet ir tokiųbūtinųsavybių
kaip komandos dvasia, kūrybingumas,
kritinismąstymas.Vaikaimąsto netra
diciškai, tai iliustruojašisatvejis.Suau
gusiojo klausiama: jeiguDievas duotų
trečiąakį,kurjąįsidėtum?Apie98proc.
suaugusiųjų atsako: „Pakaušyje“.O ką
sakovaikai?„Įsistatyčiauantpirštogalo“.
„Kodėl?“ „Kadužkampopažiūrėčiau“.
Suaugusiejiirvaikaimąstolabaiskirtin
gai.Pasivytivaikusmokantisšiuolaikinių
technologijų,pasiektitokiąjųkūrybingu
molaisvę–neturimešansų.Pavyzdžiui,
NASAspecialistai,dabarbesirengiantys
misijai įMarsą, susiduria su problema,
kuriosnegaliišspręsti...Irgriebiasiišga

ningosišeities:duodavaikamsužduočių
lauką–spręskite...“

sme ge nys PirŠ tų ga luo se

Priešketveriusmetusrobotikosbūrelių
grupėsbuvo formuojamos iš aštuntokų,
kadgreičiauatsirastųinžinierių,kitųsričių
gerųspecialistų.Tyrimailiudija–pervėlu.
Akademijapakvietėpenktokus–mokinių
akysedžiaugsmas.Tačiaujauantrimetai,
kai ateina trejųmetukųvaikai.Skaityti,
rašytinemoka,betpiršteliaivikriaikruta!
Robotikosmokytojai pradėjo gilintis į
ankstyvojoamžiausvaikųpsichologiją–
žaidybinesirkonstruktyviąsiasmetodikas.
„Kai pirštai čiupinėja kokį nors daiktą,
smegenysepasileidžiaypatingiprocesai,– 
tęsė „Baltic orbis“ generalinis direkto 
rius.–Pavyzdys: jeiproblemąpateiksi
me trimatėje erdvėje, įsijungiavienokie
mąstymoprocesai, o kuriant, kaipmes
sakome,smegenys„persikrausto“įpirštų
galus. Jeigu jūs paklaustumėte skulpto
riaus ar tapytojo, kaip jie sukūrė savo
šedevrą,vargu,arjiesugebėtųpaaiškinti.
Tiesiog sukūrė ir tiek, tai yra išlaisvino
savopasąmonęapeidamiloginįpusrutu
lį,kurismus,suaugusiuosius,varžo.Mus
varžoįsitikinimai,vaikaitodarnepatyrę...
Kaipprieitiprieprigimtiniogenialumo?
Raktas paslėptas komandoje.Kartu ką
norsčiupinėjant,kuriant,galimajįaptikti.
Irbūtinaireikiapasidžiaugti.Suaugusieji
paprastaipamirštapasidžiaugtituo,kąpa
siekė.Irdžiaugtistaip,kadakysspindėtų
nuoveiklos,onenuoalkoholio...

Prie sai ka

Permetus„Robotikosakademijoje“da 
lyviųskaičiuspadidėjoketuriskartus.Var
žybosvykdomospagalpasaulinįstandartą.
Priemonės „auga“ kartu sumokiniais.
Daugumaamerikiečių,anotpašnekovo,– 
apie 80proc. – nemėgstamatematikos.
Tyrimaiatskleidė,kad,bedaugybos,daly
bosirpanašiųveiksmų,jienegaunataiko
mosiosdalies.Vaikas,sakykime,klausia,
kodėl reikalingas sinusas ar kosinusas?
Suaugęsžmogusgeriausiuatvejupradė
tųkasytigalvą.„Robotikosakademijoje“
vaikaigaunaužduotį,pavyzdžiui,sužaisti
futboląsurobotais–dupriešdu.Jiesu
programuojarobotusšiamtikslui.
Kaip kalbėjoS.Vasiliauskas, reikėtų

visiemssutartidėlsąvokų.DarPlatonas
teigė,kadjeigumessutartumedėlsąvokų,
suprantamųvienodai,pusėpasauliopro
blemųišnyktų.Mokymųpradžiojevaikai
duodapriesaiką,kadnekursblogųrobotų.
Vaikaigreitaisuvokia,kadrobotas–tai

Sau lius Va si liaus kas, UAB „Baltic
orbis“ generalinisdirektorius,„Robotikos
akademijos“įkūrėjasirvadovas:„Sukūrė
mesistemą,kaipnuoankstyvojoamžiaus
ugdytibūsimąjįišradėją,kurisnetolimoje
ateityjekurspridėtinęvertę,–teigėuni
kaliosakademijossteigėjas.–Svajojame,
kadLietuvagarsėtųnetikkrepšiniu,bet
irišradėjais.Robotikosspecialistamsrūpi,
kadŠvietimoirmoksloministerijosstra
tegijabūtų įgyvendinta, taiyra išugdyta
daugišradėjų.Akademijaugdonetechno
logijųvartotojus,otechnologijųkūrėjus.
Ši idėjapaskatinodomėtispasaulinėmis
tendencijomis.Veiklospradžiojetapome
vienoDanijos universiteto partneriais,
kad galėtume patys Lietuvoje su savo
vaikais išbandyti robotikospranašumus,
vėliau–sudraugųvaikais...„Robotikos
akademija“kaipprojektorezultatasįkurta
maždaugpriešketveriusmetus.Diegiant
šiuolaikinestechnologijasirmokymome
todikaslabaisvarbūskelidalykai.Pirma,
vaikas turi dirbti nevienas–olimpiniu
čempionunetapsibetrenerio.Turižaisti
komandoje–taiantra.Trečia,reikalingos
priemonės,metodika ir varžybos.Tada
visasistemaveikiasklandžiai.Jiprimena
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toks daiktas, kuris turi atitikti bent tris
kriterijus:reaguotiįaplinką,turėtijutiklį
irlogoritmųprogramą,kadgalėtųkažką
daryti.Pagalšiuoskriterijusrobotųturime
ir savonamuose.Pavyzdžiui, skalbyklę
galimevadintisavotiškurobotu.

kirP ti mė ly ną ar rau do ną 
lai de lį?

Ri man tas Bur nic kis, Robotikostyrimų
centrodarbuotojas,pademonstravo,kaip
veikiarobotas,valdomasmintimis.„Idėja
tokia.Žmogausprotasnuolatspinduliuoja
bangas–alfa,beta,gamairkt.,–aiškino
„mokytojas“.–Centrospecialistaiištyrė,
kad alfa ir beta bangos (tai aprašyta ir
mokslodarbuose)atsakingosužprotobū
seną.Pagaljasgalimanustatyti,arprotas
susikaupimo,aratsipalaidavimobūsenos.
Mesšįreiškinįvizualizavome,panaudo
damipaprasčiausią lego robotą.Tyrėjas
sukūrėprogramą,kuripaverčiasąmoningą
proto būseną, pavyzdžiui, susikaupimą,
robotojudėjimuįpriekį,oatsipalaidavi 
mą – judėjimu atgal.Tai vienas būdų
pažinti save ir sąmoningaivaldytiproto
būseną.Daugumažmonių,ypačvyrų,per
dažnaiyrasusikaupęirlabaiįsitempę.Šis
legorobotas–taipavyzdys,kaipgalime
įvertinti,kokiayramūsųprotobūsena,irją
treniruoti.DiskutavomeKaroakademijoje
su išminuotojais. Jie susiduria su atve
jais,kaibūtinamokėtivaldytisavoproto
būsenas, pavyzdžiui, kai reikia rinktis:
kirptimėlynąarraudonąlaidelį.Juoslabai
sudominomintimisvaldomasrobotukas.
Mūsų tikslas yra parodyti, kad galima
vizualizuoti žmogaus alfa, beta bangas,
kurios šiaip retam suprantamos.Lygiai
taippat,mokydamivaikusprogramuoti,
naudojame robotus. Programuojant taip
patreikiaįsivaizduoti,koksbusrezulta

tas.Kaikuriuosprocesusmokantgalima
paverstijudesiu,irtaimokiniamslabiau
suprantama,todėldidėjajųmotyvacija.“

Pa sau li nio ly gio var žy bos

Ie va Jo nai ty tė, robotikosvaržybųko
ordinatorė, projektųvadovė, parodėpa
sauliniolygiovaržybųlauką. Jamekovų
pradžios laukė įvairių formų robotukai. 
„Kiekvienaismetaismokiniamspasiūlo
mavisnaujatema,–informavovaržybų
koordinatorė. –Vaikaipagalmetų temą
rengiaprojektą.Šiųmetųtema–„Ateities
mokykla“.Vadinasi, šiemet irmokiniai
mąstys apie ateitiesmokyklą. Jie turės
pasirinkti dalyką, kurįmokosi, nuodug
niaujįpatyrinėtiirpasvarstyti,kaipbūtų
galima tobulinti, palengvinti vieno ar
kitometodo taikymąpamokoje. Paskui
siūlyssavorekomendacijasmokykloms.
Struktūratokia:duodamostrysužduotys.
Pirmojiužduotis–varžybųlaukas,kuria
mevaikaipastatosavarankiškaisukurtus
robotus.Antroji–juossuprogramuoja,ir
robotaivaržybųlauketuriatliktikuodau
giauužduočių.Trečiojiužduotis–vertybių
išbandymas.Robotai,robotikayrasavo
tiškasakademijoskoziris.Vaikai,pamatę
legorobotus,iškartsusižavi,akisišverčia
irnusprendžia,kaiptaigerai.VšĮ„Roboti
kosakademija“peržaidimusvaikaipatys
išmokstakurtituosžaviuosiusrobotus.“

nao ro bo tu kas – jun gia ma sis 
„til tas“

„Robotikos akademijos“ lektorius,
vienas iš 30ties pasaulyje sertifikuotų
„Lego education academy“mokytojų
Kris ti jo nas Va si liaus kaspristatėdirbti
nįžmogeliuką–tikroviškiausiąžmogaus
kopijąšiojeerdvėje.„Vienasišsprendimų,
kuriuosmessiūlomemokykloms,univer
sitetams, tyrimų laboratorijoms,–NAO
robotukųintegravimas,–pasakojoprele
gentas.–Humanoidiniai(galintysatlikti
įprastusžmoniųdarbus) robotukai,sukurti
Prancūzijos kompanijos. Jie priskiriami
priegeriausiųtosklasėspasaulioproduk
tų.Ši sprendimų sistema2007m.buvo
sukurtaspecialiaityrėjamspsichologams
kaip jungiamasis„tiltas“bendraujant su
vaikais,kuriesergaautizmo(Aspergerio)
sindromu.Šipriemonėbuvosukurta,kad
vaikaigalėtųmokytissocialinių įgūdžių
šio humanoidinio robotuko padedami.
2010m.robotukaibuvopaleistiįviešąją
erdvę ir pritaikyti pasauliniams robo
tų čempionatams.Ten jie lenktyniauja
futbolo ir dirbtinio intelektovaržybose.
Nuo2013m. juos jaubando integruoti
į formalųjį ir neformalųjį švietimąkaip
STEM(STEM – moks las, tech no lo gi jos, 
elek tro ni ka, ma te ma ti ka) priemonę.Pa
našiai,kaipbūtentvisišiedalykaisusiję,
kuriamairrobotika.Vaikaimokosiįvai
riausiųmatematikos konceptų, suvokti,

kaip veikia kompiuteriai, procesoriai,
naudodamihumanoidiniusrobotus.Taip
pat kuria dirbtinio intelekto programas,
kuriosateityjegreičiausiaibuspagrindi
nėsžmogauspagalbininkės.Podešimties
metųrobotaibustokiepatpopuliarūskaip
automobiliaišiandien.Manoma,kadmaž
daugpodvidešimtiesmetųrobotaisužais
futbolorungtynessupasauliočempionais
irjuosnugalės.“

ino va ty vus Pa Pil do ma sis 
ug dy mas

Gy tis Ci buls kis,Kaunotechnologijos
universiteto (KTU)E.mokymosi tech
nologijųcentrovadovas,taippatpristatė
savivaldybių švietimovadovamsKauno
jaunųjų kompiuterininkųmokyklą. Šią
veiklącentrasvykdojaudvidešimtmetų.
„Plėtojamemokiniųpapildomąjįugdymą
naudodami universiteto techninę bazę,
kompiuteriųklases,kviečiamemokinius
savaitgaliaismokytisįvairiųdalykųspe
cializacijų, – pabrėžėKTU atstovas. – 
Šiuometuturimedaugiaukaipdvidešimt
specializacijų–mažuosiusmokomekom
piuterinioraštingumopradmenų,vėliau– 
programavimo,dizaino, fotografijospa
slapčių,vaizdotechnikossubtilybiųirkt. 
Visosšiosspecialybėssusijusiossukom
piuterių pritaikymu ir naudojimu.Kas
metpasmus„įstoja“apie500mokinių,
norsmūsų paslaugosmokamos.Daug
dėmesioskiriamedėstymokokybei.Jau
nųjų kompiuterininkųmokykloje dėsto
universiteto specialistai, geriausi įvairių
mokyklųmokytojai, tai yra savo darbo
pasiryžėliai.Dalyvaujame tarptautiniuo
se projektuose.Neretaimokiniai, baigę
vienos specializacijos programą, jau
renkasikitą,jųamžius–nuotrečiokoiki
dvyliktoko.Kaikurieugdytiniaipasmus
laužogalvasnetaštuoneriusmetus.Taip
patsiūlomenuotolinesprogramas.Dabar
kviečiame ir kitųmokyklųmokytojus
kuruotinuotolinesprogramas,burtinuo
toliniomokymosigrupessavomokyklose.
ŠiaismetaisįsteigtaInovatyvausmokinių
papildomojo ugdymo tinklo asociacija.
Jostikslas–vienytiįvairiaspapildomojo
ugdymoinstitucijasirpadėtipedagogams
burti tokiąbendruomenę,kuriojemoky
tojaigalėtųbendrautitarpusavyje,dalytis
patirtimi. Institucijoms taip pat atsiras
daugiau galimybių tobulėti keičiantis
programomisarbakartujaskuriant.Kartu
taibustraukamokiniamsrinktistamtikrą
inovatyvųpapildomąjįugdymą.“
Kai konferencijos dalyviai, savival

dybių administracijų švietimopadalinių
vadovai, pasibaigusoficialiemspraneši
mams ir diskusijoms, priėjo arčiau prie
„Robotikosakademijos“žaismingųobjek
tų,reikliųpareigūnųakyssmalsiaisužiūro.
Nuoveidųnukritomokslometųpradžios
rūpesčiųšešėliai...

Juo zas ŽI NE LIS

Dau giau nuo trau kų galima rasti – www.sac.smm.lt („Švie ti mo nau jie nos“ – Nuotraukų albumai).
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NAO robotukas 
su mokytoju 
K. Vasiliausku
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Rugpjūčio 28ąją 48mokykliniai au
tobusaiišNepriklausomybėsaikštėsVil
niujebuvoišlydėtiįšaliessavivaldybes.
Iškilmingoje autobusų perdavimo cere
monijojedalyvavoLietuvosRespublikos
Seimo pirmininkėLoretaGraužinienė,
švietimo irmoksloministrasDainius
Pavalkis,Policijosgeneraliniokomisaro
pavaduotojasAlgirdasStončaitis.
„VolkswagenCrafter“markėsmokyk

liniamsautobusams,kuriuosatvirokon
kursobūdunupirkoŠvietimo irmokslo
ministerija,šiemetbuvoskirti6mln.litų.

Šiuose autobusuose yra 19 keleiviams
skirtųsėdimųvietų.Visiautobusaiįreng
titaip,kadjuoslengvaigalimapritaikyti
specialiųjųugdymosiporeikiųmokiniams.
UtenosrajonosavivaldybėsmerasAl

vydasKatinas,dėkodamasužtai,kadtę
siamamokykliniųautobusųpirkimoprog 
rama,pažadėjo,jogjiesavivaldybėsebus
saugiaitausojamiireksploatuojami.
Šiemet pirmą kartą drauge su auto

busiukais savivaldybėmsbuvoperduoti
ir alkoholiomatuokliai kaip pagalbos
priemonė įgyvendinant teisės aktuose

numatytą darbdavių pareigą užtikrinti,
kadjųdarbuotojai,vairuojantysįmonių,
įstaigų,organizacijųtransportopriemones,
priešišvykdamiįreisąbūtųtikrinamidėl
neblaivumo.
Policijos generalinio komisaro pava

duotojasA. Stončaitis, kalbėdamas au 
tobusiukų perdavimo ceremonijoje, dė
kojoŠvietimo irmoksloministerijai už
rūpinimąsivaikųsaugumukeliuose,taip
patlinkėjo,kad„mokykliniųautobusiukų
vairuotojaibūtųdžentelmenaikelyje,kad
būtųsaugausvairavimopavyzdysvisiems
kitiemsvairuotojamsirvaikams“.
Švietimo irmoksloministerijamo

kyklinius autobusus perka ir perduoda
savivaldybėmsnuo2000m.Pertąlaikąiš
visonupirktas691mokyklinisautobusas.
2013–2014m.m.mokykliniaisautobusais
buvopavėžėjamaper21tūkst.1–12kla
siųmokinių.

Apie pir mą jį „gel to nu kų“ pir ki mą kal
ba mės su Švie ti mo ap rū pi ni mo cen tro 
di rek to riu mi Taut vy du Sa lIu (T. S.) ir šio 
cen tro Mo ky mo si iš tek lių sky riaus me to di
nin ku al gir du Ra gauS ku (A. R.).

Kaip pri si me na te pir mą jį pir ki mą, ko kia bu vo 
at mos fe ra, ko kia nuo tai ka? Se ni laik raš čiai ir ar
chy vuo se sau go mi jau gels te lė ję raš tai pri me na, 
kad bū ta įvai rių dis ku si jų ir ne igi mų. Kai kam ši 
idė ja at ro dė ne tu rin ti per spek ty vos. Nors lai kas 
pa ro dė vi sai ką ki ta.

lai min go 
ke lio į mo kyk lą!

Šiaismetaisdalisautobusųskirtimokiniams,kurieturispecia
liųjųugdymosiporeikių.Tarpsulaukusiųjųtokiosdovanosyra
irPanevėžiokurčiųjųirneprigirdinčiųjųpagrindinėmokykla.
Šiojemokyklojemokosi65mokiniaiiš14miestųirrajonų.

„VolkswagenCrafter“markėsautobusussu19keleiviamssėdimų
vietųpadėsišspręstidaugelįdėlpavėžėjimoiškylančiųproble
mų.„Mokiniųdaugėja,todėldžiugu,kadturėsimesąlygasjuos
atsivežtiištolimesniųrajonų.Mokyklinisautobusasyradidelis
pranašumas“,–džiaugėsimokyklosvadovėDanutėKriščiūnie
nė.Šiaproga,duodamainterviuLietuvosradijui,jipatikino,kad
mokyklinioautobusoišlaikymasirnaudojimasįstaigaifinansinių
sunkumųneturėtųkelti:jiturirūpestingąsteigėją–Panevėžio
miestosavivaldybę,beto,irpatimokyklažadaieškotipapildomų
finansavimošaltinių.

Lai ma LA PĖ NIE NĖ

mo kyk li nis au to bu sas – di de lis pra na šu mas 
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Nepriklausomybės aikštėje

O kėdainiškiai šitaip šauniai sutiko savąjį „geltonuką“

Smagu namo sugrįžus. 
Su mokyklos vadove D. Kriščiūniene
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Kol kas tai vienintelė tokiamokykla
Lietuvoje.Rugsėjo1ąją licėjuje lankė
si ir su šventebendruomenępasveikino
švietimoirmoksloministrasprof.Dainius
Pavalkis.

Specializuotougdymokartusuinžine
riniuugdymuprogramaskirtamokiniams,
turintiems išskirtiniųgabumųmatemati
kai,gamtosmokslams,technologijomsir
inžinerineikūrybai.
Mokydamiesi inžinerijos mokiniai

nuodugniaunagrinėsinžinerinėskūrybos
irmintiesraidą,inžinerinėskūrybostai
komuosiusaspektus.Išskirtinisdėmesys
programoje skiriamas loginiam irmate
matiniam, taip pat erdviniam intelektui
lavinti.Tikimasi,kadbaigęšiąprogramą
mokiniaiįgisbendrąjįišsilavinimąirbus
susipažinę su inžineriniaisprocesaisbei
sistemomis.
PerRugsėjopirmosiosšventėsceremo

niją inžinerijos licėjuje pademonstruota
naujakompiuterinė įranga,kuriąsudaro
30mobiliųjųkompiuteriųmokiniams ir
kompiuterismokytojui,taippatvisarei
kalinga įranga.Kompiuteriuose įdiegta
klasės valdymoprograma, tadmokinių
kompiuteriusvaldysmokytojas–jisskirs
užduotis,matys,kaipmokiniaijasatlieka,
patikrinsatsakymusirkt.
Mobiliojikompiuterinėįranganupirk

taužsutaupytasESstruktūrinėsparamos
projekto„Technologijų,menųirgamtos
mokslųinfrastruktūra“,kurįvykdėŠvie

ati da ry tas in ži ne ri nis 
li cė jus

timoirmoksloministerijosŠvietimoaprū
pinimocentras,lėšas.Licėjusšįkomplektą
gavopirmasis.Išsutaupytųlėšų93šalies
mokyklomsbuvonupirkti93mobiliosios
įrangoskomplektai(60didžiųjųir33ma
žųjųkomplektų).
Didįjįkomplektąsudaro:vienasnešio

jamasismokytojokompiuterissuįdiegta
mokinių kompiuterių valdymo įranga;
30nešiojamųjųmokiniokompiuteriųsu
įdiegtomis reikiamomis programomis;
mokinių kompiuterių saugojimo ir jų
baterijų įkrovimo įrenginys; belaidžio
ryšiomaršrutoparinktuvas,užtikrinantis
kokybišką informacijosapsikeitimą tarp
mokytojoir30mokiniokompiuterių.
Mažąjįkomplektąsudaro:vienasnešio

jamasismokytojokompiuterissuįdiegta
mokinių kompiuterių valdymo įranga,
15nešiojamųjųmokiniokompiuteriųsu
įdiegtomis reikiamomisprogramomis ir
kitabūtinaįranga.
Lietuvoje planuojama įkurti dar apie

10mokyklų,kuriosetaikomassisteminis
matematikos,gamtosmokslųirtechnolo
gijųugdymas.Josetikimasiįsteigtigerai
šiuolaikiškai įrengtas gamtosmokslų
laboratorijasmokiniųeksperimentiniams
įgūdžiams ugdyti.Taip pat numatoma,
pritraukiantESstruktūriniųfondųlėšas,
400pradiniųmokyklųirprogimnazijųap
rūpintimokymopriemonėmis,skirtomis
gamtosirtiksliesiemsmokslamsmokyti.

Mū sų inf.

Rug sė jo pir mą ją Kau ne, „Pu rie nų“ vi du ri nės mo kyk los 
ba zė je, ati da ry tas Kau no tech no lo gi jos uni ver si te to 
in ži ne ri nis li cė jus, ku ria me bus mo ko ma pa gal nau ją 
in ži ne ri nio ug dy mo pro gra mą. 

T. S.Džiaugėmės,kadpavykonupirkti
nebuvusiojeTarybųSąjungojegamintus
PAZus, o itališkus FIATus.Tai buvo
tamtikrasėkmėtuometu.Irdidelisįvy
kis,susijęssumokyklųtinklopertvarka.
Autobusiukai buvo skiriami visų pirma
tomsmokykloms,įkuriasreikėjopavėžėti
keletą vaikųuždariusgretimąmokyklą.
Tokiupat regioniniuprincipu autobusai
skirstomi ir dabar. Ir tie pirmiejimums
atrodėlabaigražūs.

A. R.2000aisiaispirkometrijųrūšių
mokykliniusautobusus:12,15,23vietų.

Ka žin ar be li ko dar rie dan čių „gel to nu kų“ iš 
to pir ki mo?

A. R.Liko.Iršiandienmačiau.Tiesa,
dabarnegaliutiksliaipasakyti,kiekjųnu
rašyta,betpusėdartikraivažiuoja.Tada
buvonupirkti68autobusai.Mestuomet
neturėjomeautobusųpirkimopatirtiesir
įperkamųautobusųspecifikacijasneįra
šėme kai kurių techninių reikalavimų.
Norsautobusiukaiitališki,betjuosebuvo
nemažaispręstinųdalykų.

Į ko kius ra jo nus bu vo iš ly dė ti pa tys pir mie ji?
A. R. Pirmiejipenki12 sėdimųvietų

autobusiukaibuvoįteiktiJurbarko,Anykš
čių,Radviliškio,UtenosirVarėnosrajonų
savivaldybėms.

Ar au to mo bi lio eks plo a ta ci jos lai kas la bai 
pri klau so nuo jo prie žiū ros, vai ra vi mo kul tū ros?

A. R.Autobusų ilgaamžiškumasvisų
pirma priklauso nuo jo eksploatavimo
sąlygų.Taippatpriklausonuoto,kas jį
vairuoja.Buvokeliatvejai,kaivairuoto
jamspermetus„pavyko“suniokotinaujus
autobusus.Matvairuotojainesilaikėauto
mobiliųgamintojųrekomendacijų,paste
bėjędefektų,laikunesikreipėįautobusų
garantinioremontoįmones.Neveltuiau
tobusųgamintojųatstovas,perduodamas
mokyklinius autobusus savivaldybėms,
prašė, kad autobusų vairuotojai nedel
siant susisiektų su jais, kai tik pastebės
kokiųnorsdefektųarkiltųeksploatavimo
problemų.

Kaip ver ti na te pir mą kar tą per duo da mą kar tu 
su au to bu siu kais ir al ko ho lio ma tuok lį?

A. R.Kaip tam tikrą eksperimentą.
Yratokiatendencija,kadšiematuokliai
turibūti.JiesėkmingaiįdiegtiPrancūzi
josautobusųparkuose.Opasmustokios
praktikos dar nėra.Ateityje alkoholio
matuokliai bus sujungti su automobilio
variklioužvedimosistema.Jisreaguosį
iškvepiamusgarusir,neblaiviamvairuoto
juisėdusprievairo,stabdysvarikliodarbą.

Laimingokelio!Irjaunystėsdžiaugsmo!
Turbūttomintyselabiausiailinkėjomemo
kykliniųautobusiukųkolonai,paliekančiai
Nepriklausomybėsaikštę.

Parengė Zi na RIM GAI LIE NĖ
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Jie mokysis inžinerijos
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MindaugasNefas –VilniausRadvilų
gimnazijos istorijosmokytojas ir Lie
tuvos edukologijos universiteto (LEU)
dėstytojas.Jopasirinkimastaptipedagogu
nėra atsitiktinis. Šiaismetais giminėje
pedagogokvalifikacijąįgijojaušešiolik
tojišeimospedagogė–Mindaugosesuo
Rūta. Ir tokia pedagogų gausa vienoje
giminėjeM.Nefuinuostabosnekelia.Yra
gydytojų,advokatų,politikųšeimų,atėjo
laikas,kadaLietuvojeturėtųformuotisir
pedagogųdinastijos.
Mindaugas gimė pedagogų šeimoje.

Abi jomočiutės buvo pradinių klasių
mokytojos,išmokiusiosskaityti,rašytiir
skaičiuotidaugybęvaikų.Visaineseniai
įamžinybęjisišlydėjosavomočiutę,su
laukusią92metų.Mindaugasprisimena,
kadmokytojųseminarijąjibaigėjauoku
puotojeLietuvoje,tačiauvisuometjautėsi
jos, kaipmokytojos, prigimtis. „Kaip
uždarytiduris,kaipelgtisbažnyčioje,kaip
stovėti,kaipatsakytiįklausimąirpagaliau
kaipreikiaskaityti–taidalykai,kuriuos
musvisusišmokėmočiutė“,–prisimena 
M.Nefas.
Pedagogaspastebi,kad, skirtingainei

močiutėslaikais,dabarrengiantmokyto
jusįetiketąirbūsimojomokytojokultūrą
beveiknebekreipiamadėmesio. „Turbūt
todėlirpagarbamokytojuisumenko“,– 
svarsto jis. „Pamenu, kadmočiutė vi
suomet labai stebėdavosi (šlubavo jos
atmintis),jogiraštapaumokytoju.Irdirbu
nebetkur,oVilniuje.Irdargimnazijoje!

16 pedagogų šeima: atėjo laikas, kada 
pradeda formuotis pedagogų dinastijos

Močiutei tai atrodė labai svarbuspasie
kimas, nes jos jaunystėsmetais bet kas
mokytojaistikrainedirbo.“M.Nefoįsiti
kinimu,jomočiutė–mokytojopavyzdys.
Išvidaussklindantiinteligencija,gerumas,
šiluma–taijosišskirtiniaibruožai.
IstorijosmokytojasM.Nefaspasakoja,

kad jomočiutėms, tėvams, dėdėms ir
tetomstekodirbtiirlabaisudėtingomissą
lygomis–okupacijosmetu,kaimokytojas
negalėjovisapusiškaiugdytiasmenybės,
nesištikimybėirmeilėtėvyneiLietuvai,
oneSSRS–tautųmotinai–negalėjobūti
skatinama. „Šiandienmes turimevisas
sąlygasugdytitautiškumąirpilietiškumą,
tačiau retai stengiamės tai išnaudoti“, –
apgailestaujamokytojas.
„Mūsų šeimojemokytojas visuomet

buvovertybė.Pamenu, kad spręsdamas

namųdarbus,kaipirtikriau
siai daugelis,mintysekeik
davaumokytoją irgalvoda
vau,koksjiskvailas.Tokius
žodžiusištartimūsųnamuose
buvogriežtaidraudžiama“,– 
prisipažįsta pedagogas. Jų
šeimojemamairtėtisvisuo
metskatinomeilęmokyklai,
pagarbąmokytojams. „Pa
vyzdžiui,kiekvienaismetais
per rugsėjo 1ąją su broliu
ir sesėmis lankydavome į
pensiją išėjusią kaimynę,
kuri buvomokytoja.Tokie
dalykai formavomano po
žiūrįįmokykląirmokytoją.
Žinoma,kitavertus, tai yra
genai.Matyt, kad perduo
dama informacija, kuri už
koduota ir įsiskverbianti į
Nefų šeimos smegenis“, – 

prisiminimaisdalijasiM.Nefas.
Giminėssusiėjimaineapsieinabetemų

apiemokyklas, abiturientų egzaminus.
„Aktyviausiai diskutuojamūsų šeimos
lituanistai,kuriųyranetketuri.Žinoma,
kitų specialybių giminės taip pat neat
siliekair įsavopokalbius įtraukiavisus
dalyvaujančius“, – sakoM.Nefas. Jo,
Mindaugo, kaip jaunojo pedagogo, vi
suometklausinėjama,betjisprisipažįsta
beveikniekuometnegaunantispatarimų.
Kodėl taipyra?Mindaugassvarsto,kad
turbūt todėl, jogmokytojo specialybė
yraunikali. „Mokytojodarbui tavegali
paruoštiuniversitetas,tačiauišmoktibūti
mokytojuturipats.Kiekvienamasmeniui,
kuris siekia ne dirbti, o būtimokytoju,
reikiasurastisavokelią.Taisiejasiirsu
mokyklosparadigmanemokyti,opadėti
mokytis.Taipirmūsųgiminėje.Jeiašar
kurisnorskitaspedagogasklausiapatari
mo,taivisiyrapasiryžępadėti,betjokiu
būduneperša savonuomonės“, – teigia
M.Nefas.
Tokiapatitendencijavyraujairjauna

jai kartai renkantis karjeros kelią.Anot
Mindaugo, tėvai niekuomet išskirtinai
neskatinoeitipedagogokeliu,tačiautur
būtvisataibuvoperduodamaneformaliai.
„Mokykla visuomet buvo ir yra ne tik 
ta vieta, kur vyksta pamokos.Mokykla
buvo, yra ir busmūsųgiminės gyveni
mas“,–tvirtinajis.

Milena PUCHOVA
LEU ryšių su visuomene specialistė

Mokytojo dienai

Nefų šeimos moterys per 2014-ųjų Velykas. Centre – močiutė Angelė Nefienė
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Numerio interviu

Pa pa sa ko ki te, ko dėl ir kaip nu ta rė te da ly vau ti 
mo ky to jų sta žuo tė se? 
Dalyvautimokytojų stažuotėjeman

pasiūlėmokyklosdirektoriauspavaduo
tojaAlvydaAmbraškienė.Nedvejodamas
nusprendžiaudalyvauti,nesmanau,kad
porądešimtmečiųdirbustąpatįdarbąjis
tampa rutina, norisi permainų ar naujų
iššūkių.Pakliūtiįstažuotėsprogramąne
buvolengva,reikėjopereitikeletąetapų.
Vykopokalbissustažuotėsvadove,teko
bendrauti „Skype“ programa ir įtikinti
psichologę savamotyvacija dalyvauti.
Manau,manlabaipasisekė.

Sta ža vo tės Lat vi jo je, kaip ma no te, ko kios 
nau dos ši sta žuo tė su tei kė Jums ir ką Jūs da vė te 
Lat vi jos mo ky to jams?
Vykdamas stažuotis įLatvijąmaniau,

kad apie kaimyninę šalį žinau beveik
viską.Dabardrąsiai galiupasakyti, kad
nežinojau beveik nieko.Dirbaudvikal
bėjemokykloje,kuriojemokymasvyksta
latvių ir rusųkalbomis, onuodešimtos
klasės–tiklatviškai.Kadangidirbautik
suvyresniųjųklasiųmokiniais,iškilokal
bosproblemų.IkiNaujųjųmetųišsilaikiau
B2latviųkalboslygioegzaminą,oprieš
Velykas–C2.Taigilabainorintirsiste
mingaidirbantLatvijospilietybęgalima
įgyti permetus.Latvijoje nacionalinių
mažumųmokyklosturidaugiaupamokų,
nespapildomaimokosigimtosioskalbos.
Vadovėliai yra latvių kalba.Aš dirbau
kartusukomerciniųžiniųdalykomoky
toja InaraUžule, kuri dalyvavokuriant
šiąmokymoprogramą.Taiyratrejųmetų
dviejų savaitinių pamokų nacionalinė
programa.Mūsųmokyklojedirbupagal
„JuniorAchievement“adaptuotąLietuvai
ekonomikosprogramą,todėldarbasLatvi
jojesuvisiškaikitokiaprogramamanbuvo
itinnaudingas.SuLatvijosmokyklamano
mokykla pasirašėbendradarbiavimo su
tartį,surengėmenemažaibendrųrenginių
tiekLatvijoje,tiekLietuvojetarpsporto
komandų,užsieniokalbųmokytojųirmo
kinių,mokyklųmokiniųtarybų.Parašėme
keletą bendrųprojektų, vienas iš jų jau
gavofinansavimą.Spaliomėnesįvažiuo

sta žuo tė – bū das pa žvelg ti į sa ve

sime įLenkijądalyvauti ekonominiame
projekte „Senieji amatai ir profesijos“. 

Ko mums rei kė tų pa si mo ky ti iš lat vių? O gal 
mes juos ga li me kaž ko pa mo ky ti?
Labiausiai ne tikmane, bet irUtenos

pedagogusnustebinotai,kadvisiLatvijos
mokiniaiiki7klasėsmokyklojegaunane
mokamąmaitinimą.Mokyklos,kaipbuvo
seniau,nuopirmosikidvyliktosklasės–
povienustogu.Mokytojaigeriaupažįsta
mokinius,nessujaisdirbakurkasilgiau.
Manau,kadtaiyravienasišveiksnių,ge
rinančiųmokyklosmikroklimatą.

Gir dė jo me, kad sta žuo tė Jums bu vo itin sėk
min ga, ga vo te pa siū ly mą pa si lik ti. Ar bu vo ki lu si 
pa gun da juo pa si nau do ti?
Džiaugiausi sėkme,bet liktiLatvijoje

nenorėjau,nesUtenojevadovaujudidelei
jaunimoorganizacijai,sukuriaįgyvendi
namedaugvietiniųirtarptautiniųprojektų.
Betdžiaugiuosi,kadužmegztinaujiryšiai
padėsplėstivykdomąveiklą.

Šian dien jau pra ėję šiek tiek lai ko po sta žuo
tės, sa ky ki te, ko kios re a lios nau dos, pa tir ties 
pa vy ko su kaup ti?
Manau,kadstažuotėbuvopuikusbūdas

pažvelgti įsave iššalies,geriausuvokti
savodarbą.Latvijojebaigiaudaugįvairių
kursų, kurienuo šiolmanodarbądarys
kokybiškesnįirįvairesnį.

Kaip ma no te, kur ge riau sta žuo tis – Lie tu vo je 
ar už sie ny je?
Manonuomone,stažuotėsyrabūtinos

kiekvienammokytojuinetikkvalifikaci
jostobulinimoprasme,betirsavonueito
gyvenimokeliopermąstymo,pažvelgimo 
įjįiškitošonoprasme.Kurstažuotėturėtų
vykti,sunkupasakyti.Taipriklausonuo
mokytojo...Lietuvaaružsienis?Užsienyje
daugiau iššūkių, skirtingasmentalitetas,

„Švie ti mo nau jie noms“ ir vėl pa vy ko 
už megz ti nau ją, įdo mią pa žin tį su itin 
veik lia as me ny be. Tai – Ute nos jau ni
mui ge rai pa žįs ta mas mo ky to jas al gis  
BER NO TaS, pro jek to „Ute nos jau ni
mas“ va do vas, dau gy bės ki tų pro jek tų 
ini cia to rius, Adol fo Ša po kos gim na zi jos 
in for ma ci nių tech no lo gi jų ir eko no mi
kos mo ky to jas. Jį kal bi na me apie pa tir tą  
sėk mę sta žuo jan tis Lat vi jo je. 

sunkiauprisitaikyti,kalbosbarjeras.Lietu
vojeyrapaprasčiau.Ogautanauda,matyt,
priklausonuoišsikeltųtikslųirpasirinktos
stažuotėsinstitucijos.

Ku rio je ša ly je dar no rė tu mė te sta žuo tis ir 
ko dėl?
Svajoju stažuotis Norvegijoje. Ten

yramokymoprograma „Mokykvaikus
programuoti“, pagal kurią programuoti
pradedamamokytilabaianksti.Kadangi
esunetikekonomikos,betirinformatikos
mokytojas,manešiprogramaitindomina.
Bėdata,kadstažuoteiNorvegijojeskiria
mapermažailėšų,užjasneįmanomaten
pragyventi.

Ką pa lin kė tu mė te Lie tu vos mo ky to jams, 
ku rie bi jo iš ei ti už sa vo kom for to zo nos ri bų ir 
sta žuo tė už sie ny je jiems at ro do „ne įma no ma  
mi si ja“?
Mokytojodarbasdažnaitampadarbuuž

komfortozonosribų.Kiekvienapamoka–
taitarsiišėjimasįsceną.Manatrodo,kad
stažuotesužsienyjedažnaistabdoužsienio
kalbųmokėjimas.Antraproblema–reikia
pačiamsusirastistažuotėsinstituciją.Tai
taippat nėra lengva.Bet jeigupavyktų
pakliūti į stažuotę, linkėčiau būti labai
aktyviems,nespometų ištiesgailėsitės
to,konepadarėte,norsgalėjotepadaryti.

Vik to ri ja JA NAU KA

A. Bernotas – praėjusiųjų metų rusgėjį sporto šventėje
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so cia liai jaut ri vi suo me nės 
sri tis

Ori gi na lus 
pin tas krep
še lis, įspū din gos kom po
zi ci jos ir spal vų po pie ri nė 
gul bė Jū sų ka bi ne te. Ar tai 
do va nos?
Ne.Skyriujesudarytossąlygosneįgalių

jųsaviraiškai,kūrybai.Skelbiameirkvie
čiamedalyvauti nepamokinėje veikloje
tuos,kuriegalikurti,trokštaišreikštisave
meninėjeveikloje.Populiarūsdailėstera
pijosužsiėmimai.Pagrindinėšiosterapijos
priemonė–piešimas.Dėstospecialistas.
Įužsiėmimuspaprastaiateinakeletasne
įgaliųžmonių.Organizuojamosprojektų
dalyvių (dalyviai – taip vadiname savo
mokinius)piešiniųparodos.Vienamūsų
siūlomųspecialybių–pynimasišvytelių.
Mokantis šio amato taip pat reikalingi
meniniai kūrybiniai gebėjimai, atsiveria
nemažai galimybių saviraiškai.Rengia
medarbeliųparodas.Grakštuskrepšelis
ir nuostabi popierinėgulbė–neįgaliųjų
kūrybosirfantazijosvaisius.

Ne įga lių jų pro ble mos itin su dė tin gos ir ne
leng vai spren džia mos. Kaip Jums se ka si?
Dirbame pagal Lietuvos ir Europos

projektus.Bendradarbiaujame su viso
misšaliesdarbobiržomis.Dalyvaujame
konkursuose, teikiame savoprogramas,
kuriomisvadovaujantisgalimamokyti(s).
Remdamiesiprojektaispasirašomesutartis

ne įga lus 
žmo gus – 
tie sia si

Lie tu vos Res pub li kos Sei mas 2010 m. ge gu žės 27 d. pri ėmė įsta ty mą, ku riuo ra ti fi ka vo 
Jung ti nių Tau tų Ne įga lių jų tei sių kon ven ci ją. Do ku men to tiks las – ska tin ti ir už tik rin ti  
vi sų ne įga lių jų vi sa pu siš ką ir ly gia tei sį nau do ji mą si vi so mis žmo gaus tei sė mis ir pa grin
di nė mis lais vė mis, taip pat ska tin ti pa gar bą šių as me nų pri gim ti niam oru mui. Sek da
mi šios kon ven ci jos nu brėž tais prin ci pais VšĮ Vil niaus Žir mū nų dar bo rin kos mo ky mo  
cen tras (VŽDRMC) pa sie kė įsta bų lai mė ji mą. Lie pą cen trui įteik tas Eu ro pos ko ky bės už
tik ri ni mo – EQU ASS As su ran ce (The Eu ro pe an Qu a li ty in So cial Ser vi ces) – ser ti fi ka tas. Jis 
skir tas už aukš tą ne įga lių jų pro fe si nės re a bi li ta ci jos tei kia mų pa slau gų ko ky bę. EQU ASS 
ser ti fi ka tas liu di ja, kad mo ky mo cen tro tei kia mos ne įga lių jų pro fe si nės re a bi li ta ci jos 
pa slau gos ati tin ka aukš čiau sius šių pa slau gų ko ky bei ke lia mus rei ka la vi mus. 

Kal bi na me VŽDRMC Ne įga lių jų pro fe si nės re a bi li ta ci jos sky riaus ve dė ją Re gi ną 
MIEl da žIE Nę. 

suįdarbinimoįmonėmisirjosnukreipia
interesantus įVŽDRMC.Dabarmoky
muisisiūlometrisdešimttrisprogramas,
kuriosapimašiaspagrindinessritis:grožis
(kirpėjai,manikiūrinikai,pedikiūrininkai,
siuvėjai),prekyba(versloorganizatoriai,
pardavėjai, kasininkai), virtuvė (virėjai,
barmenai,padavėjai)irkt.Programosvyk
domosmaždaugpusęmetų,kaikurios– 
devynis,dešimtmėnesių.Įšįpusmetįne
įeinalaikas,skirtasvertinimui,testavimui,
orientavimui.

Kaip ma no te, ar kei čia si vi suo me nės po žiū ris 
į tu rin čius fi zi nę ar psi chi nę ne ga lią as me nis? 
Džiaugiamės – kinta. Profesijos pro

gramąsudaroteorinisirpraktinismoky
mas.Anksčiau labai sunkubuvo surasti
praktikosvietąneįgaliamžmogui.Todėl

neįgaliųjųpraktikabuvoorganizuoja
ma šiameneįgaliųjų profesinės rea
bilitacijos skyriuje.Dabarbeveikvisi
praktikąatlieka įmonėse, tikrojedarbo
vietoje.Neįgaliajam tai labai svarbu:
jisgalipatikrintisavojėgaskonkrečioje
gamybinėjeaplinkojeirįvertintiintegra
vimosi į tamtikrąkolektyvągalimybes.
Darbdavių požiūris pamažu gerėja. Jie
suvokia, kadkartais žmogauskojosne
klauso,betgalvadirba.

Ko kios pa grin di nės so cia li nės ne įga lių jų 
pro ble mos?
Socialiniųproblemųdardaug.Susidu

riame su sunkumais įdarbindamineįga
liuosius:visdėltodarbdaviainepakanka
mai geranoriški.Dažniausiai pirmumas
teikiamas sveikajam.Neįgalusis negali
dirbtiaštuoniųvalandų,juolabiau–dvy
likos.Kitas dalykas – neįgalusis gauna
įvairiųpašalpųvaistamsirpan.Gaudamas
pašalpas,nevisadanoridirbti.Nepakan
kamaipritaikytaneįgaliesiems socialinė
aplinka.Daugumosįmonių,gamyklųpa
statainepritaikytineįgaliesiemsužeiti,už
važiuoti,užlipti,pasiekti.„Norėčiaudirbti,
betkasmanetokįims?“–sakonevienas.
Vadinasi,neviskąpadarėme,kadžmogus
patikėtųsavojėgomis,galimybėmis.
Įstrigo Škotijos, kur teko lankytis,

pavyzdys.Įkolegiją,kurinebuvopritai
kytaneįgaliesiems,pasiprašėpriimamas

žmogusneįgaliojovežimėlyje.Remiantis
Škotijosįstatymais,jeiguneįgalusisateina
mokytis,jamturibūtisudarytosbentmini
maliossąlygos,kadjisgalėtųlaisvaielgtis.
Kolegijosadministracijosatstovasteigė,
kadįrengėkeltuvąant laiptų,praplatino
tualetodurisiratlikodaugkitųdarbų,kad
rugsėjopirmąjąneįgalusisgalėtųpradėti
mokytis.Mesdar negalime tikėtis, kad
mūsųdarbdaviaiimtųsipanašiųžygiųdėl
neįgaliojo.Reikėtųįstatymo,kurisįparei
gotųdarbdaviuspriimtitamtikrąskaičių
neįgaliųjų.

mo der nios tech no lo gi jos – 
ne įga lių jų vil tis, sau gu mas, 

at ra ma

Kaip pa tal pos pri tai ky tos ne įga lių jų pro fe si 
nės re a bi li ta ci jos po rei kiams? 
TinkamaipagalEuroposstandartąpri

taikytas patalpas gavomeprieš šešerius
metus.Įrengtireikiamiįėjimai,užlipimai
laiptais, atitinkami durų pločiai, vonios
irjųįranga,čiaupai,kadneįgalusisgalė
tųnusiprausti ir sėdėdamasvežimėlyje.
Skyriujeviskaspritaikytaneįgaliajam–ir
prasčiaumatančiam, ir prasčiaugirdin
čiam,irnegalinčiamvaikščioti.Džiugina
modernivirtuvė,mokomojikavinėbaras,
mokomasisviešbučiokompleksas,teori
niomokymo klasės, neįgaliųjų poilsio
kambarys,medicinos punktas ir kitos
darbobeipagalbinėspatalpos.Mokiniai
galimokytis aptarnavimo ir paslaugų
sferaireikalingųprofesijųbeidirbtivieš
bučiuose,maitinimo irmaistoproduktų
gaminimo įstaigose. Išmoksta naudotis
sudėtingabaro,virtuvėsirkitokiaįranga,
aptarnauti lankytojusregistratūroje.Šie
metsukankadvidešimtmetų,kaiapskritai
mokomeneįgaliuosius.Tačiauneįgaliųjų
profesinėreabilitacijaLietuvojeprasidėjo
nuo2006m.Iškartįsitraukėmeįšiąveiklą.

Ar ga lė tu mė te pa ly gin ti ne įga lių jų sa vi jau tą 
anks čiau ir da bar?
Pirmiausia, anksčiau neturėjome to,

kąturimedabar.Šiuometu,pavyzdžiui,
prastaimatančiampritaikytas specialus
kompiuteris, su kuriuo neįgalusis gali
dirbti.Turimespecialiusklausosaparatus,
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kadneįgalusisgalėtųbūtigrupėjekartusu
kitais ir gerai girdėtųmokytoją.Vyksta
nuolatinėdalyviųintegracija.Vykdomas
individualusmokymas.Visataiskaidrina
neįgaliųjų savijautą.Pradedamenenuo
dalykomokymo(si), o nuobendravimo
supsichologu.Pastariejikartusukinezi
terapeutais,ergoterapeutaisbandoderinti
profesijąpriekonkretausžmogausnega
lios.Dešimtdienųsunaujudalyviuaiški
namasi,kasjamtiktų,vėliauišbandoma,
arderapasirinktaprofesija.Medikaiverti
na,artaiįmanoma,arleidžiama.Tarkime,
neįgalusisnoribūtikepėju.Priekrosnies
būna30°Cirdaugiaukarščio.Ojoligos
bylojepažymėta:negalidirbtiartikarštų
prietaisų.Privalorinktiskitąamatą.Kai
žmoguspajudaišnamų,pamatomodernių
technologijųteikiamasgalimybes,suvo
kia,kadir jisgalidirbti,būtinaudingas
visuomenei.Kartukeičiasijosavijautair
poreikiai. Šiandienos neįgalusis neretai
siekiakąnorspapildomaiišmokti.Vieni
prašodaugiauužsieniokalbųžinių,kiti–
kompiuterinioraštingumopamokųirpan.

lū kes čiai ir rei ka la vi mai

Sky riu je vei kia pro fe si nių ge bė ji mų ver ti ni mo 
ko mi si ja. Ar daž nai su tam pa ko mi si jos iš va dos su 
pa čių ne įga lių jų, jų tė vų lū kes čiais?
Komisijasudarytaišpsichologų,socia

liniųdarbuotojų,ergoterapeuto,kinezite
rapeuto,atvejovadybininko,specialistų,
kurieorientuoja, testuoja, ir kitų. Jie su
naujudalyviudirbaapie8–9dienas.Psi
chologaivertinakonfidencialiai–viešai
jųišvadosneskelbiamos.Kartusuneįga
liuojusprendžiama,kokiaspecialybėjam
tiktų.Parengiameirpasirašomesutartįsu
neįgaliuoju, kad jis sutinka konkrečios
specialybėsmokytis.Būna atvejų, kai
neįgalusis nesutinka su siūlymais, išva
domis,rekomendacijomis,betdėltonie
kadanekonfliktuojame.Pasitaikokeblių
situacijų,nesyrareikalavimaiprofesijai.
Pavyzdžiui, patvirtintos programos, ku
riųgalimokytisžmogus,turintisvidurinį
išsilavinimą.Sykiais neįgalusis, turintis
pradinįišsilavinimą,irjotėvaipageidau
jamokytis specialybės, kuriai keliami
aukštesniišsilavinimoreikalavimai.Norai
kartaiskertasisugalimybėmisirprogramų
reikalavimais.

Ar daž ni at ve jai, kai Jū sų spren di mai skun
džia mi?
Skundųturbūtnesamegavę.Prisimenu

tikvienąbylą,kuribuvonagrinėjamateis
me.Veikiagriežtataisyklė:neįgalusisne
galipraleistiužsiėmimųbepateisinamos
priežastiesdaugiaukaiptrisdienas.Tąsyk
dalyvispraleidodaugiaukaiptrisužsiė
mimųdienasbepateisinamospriežasties
ir sutartis buvo nutraukta.Kai sutartis
nutraukiama anksčiau laiko, neįgalusis
privalogrąžintilėšas,panaudotasjomo
kymui.Jistąatvejįapskundė...

Pa pa sa ko ki te pla čiau apie ne įga lių jų pro fe si 
nę re a bi li ta ci ją?
Nuolat atnaujinameprogramas.Atvy

kęsmokytisdalyvisišpradžiųgalistebėti
užsiėmimus,bandyti patskąnorspada
ryti pagal specialiai parengtasužduotis.
Dažnaineįgaliejiilgąlaikąbuvoužsidarę
namietarpketuriųsienų,todėlvykdomas,
kaipmes vadiname,mokymo ir darbo
imitavimoprocesas.Tuometujisgaliiš
bandytisave.Nueiti,pavyzdžiui,įsiuvyk
lą,kąnorspasiūti.Imitavimas–taitarsi
„ėjimas“įprofesiją.Žmogussusipažįsta
suaplinka,pabūnaužsiėmimuose,įvertina
save,kiekištveria,arsveikataleidžia,ar
netrukdokvapai,tarkim,kirpykloje.Tada
vykstapokalbiaiapietai,kaspatiko,kuo
susidomėjo, ką atmetė. Suderinus visas
sąlygasprasidedamokymai.

Ar cen tras tu ri ben dra bu tį, ku ria me ga lė tų 
lai ki nai gy ven ti ne įga lie ji?
Mesturimeviešbutuką,kurispritaiky

tasneįgaliesiemsgyventiirmokytis.Taip
patesamepasirašęsutartįsuKooperacijos
kolegijadėlpatalpųnuomos.Kambariuose
gyvena po du neįgaliuosius.Apgyven
diname irmaitiname tik atvykusius iš
rajonų.Vilniečiai, pasibaigusmokymų
valandoms,grįžtaįnamus.

įsi Pa rei go ji mas – to bu lė ti

Ku rie ne įga lių jų pro fe si nės re a bi li ta ci jos 
as pek tai bu vo ver ti na mi iš ori nio au di to me tu, 
vyk dy to pa gal ko ky bės sis te mos EQU ASS As su
ran ce rei ka la vi mus?
Tikrino,kaipįgyvendinamipagrindiniai

principai.Auditoriamsrūpėjo,kokiaspa
slaugasgaunaneįgalusis.Tuotikslukvietė
socialinius partnerius. Įmonių atstovai
informavoauditoriusapiebendradarbia
vimą,tėvaiaiškino,kąjiežinoapievyks
tančiusmokymus.Auditoriai bendravo
suvisaisskyriausdarbuotojais.Turėjome
parengtiirpateiktitamtikrusdokumentus,
pagrįsti,įrodyti.Suteikiantkokybiškaspa
slaugas,neįgalusisturižinoti,kąjisveiks
rytoj arporyt,privalodalyvautivisuose
veiklosprocesuose, tobulėti, tai yra ati
tiktieuropiniusreikalavimus.Sertifikatas
suteikiamas dviemmetams. Privalome
nuolatjįapginti,siektiaukštesniolygio.
Sertifikatas neleidžia atsipalaiduoti ir
panirtiįramybėsbūseną,įsipareigojome
tobulėti.

Ko kios ap im ties gru pė se vyks ta ne įga lių jų 
mo ky mai?
Grupiųneformuojame.Mokome indi

vidualiai.Visusmetusbetkadaprojektų
dalyviai gali pasmus atvykti ir pradėti
mokymąsi. Individualusmokymas ne
reiškia,kadpriešaisdalyvįsėdimokyto
jasirjiežiūrivienasįkitą.Pavyzdžiui,į
kompiuteriųklasęvienumetugaliateiti
duartrysneįgalieji.Betkiekvienassėdės
priesavokompiuterio,dirbssujamskir

taspecialiaprograma.Dalyviųužduotys
skirtingos.Mokytojasprieinairprievieno,
irpriekito,irprietrečio,konsultuojajuos
individualiai.

„Pa si ju tau žmo gu mi“

Ko kios po pu lia riau sios pro fe si jos tarp ne
įga lių jų?
Labaipopuliarivirėjoprofesija.Dabar

daugėjanorinčiųjųdirbtiapskaitininkais.
Šiprofesijatinkairvyrams,irmoterims,
nes darbas prie kompiuterio. Jaunesnės
merginos, kurioms nėra sunku stovėti,
siekia kirpėjų,manikiūrininkių amato.
Dažniausiaijosdirbapagalversloliudi
jimą.Kirpykloje,tarkime,išsiperkakėdę
irpagalsavogaliasteikiapaslaugas.Vyk
dometrumpąduonoskepėjųprogramą.Ją
renkasi neįgalieji, norintys pradėti savo
verslą.

2010 m. Lie tu va ra ti fi ka vo Ne įga lių jų tei sių 
kon ven ci ją. Ar re a liai ne įga lių jų si tu a ci ja pa
ge rė jo?
Manau,šikonvencijagerokaivisusišju

dino.Netikdirbančiusšiojesrityje,betir
pačiusneįgaliuosius,kurietapoaktyvesni,
galbūtatviresniirdrąsesni.Labaidžiau
giamės,kadgaunameEuroposSąjungos
lėšų.Daugiauvykdomaprojektų.Darbuo
tojamsatsiradogalimybėišvyktiįkitasES
šalispasisemtipatirties.Užsieniošalyse
matome, kaip tengerbiamasneįgalusis.
Joorumassaugomas,visurjampadedama.
VilniausŽirmūnųdarborinkosmokymo
centreneįgaliesiemstaippatsudarytospa
lankiosamatomokymosi,persikvalifika
vimosąlygos.Palikdamicentrąneįgalieji
dažnaipasako:„Čiapasijutaužmogumi“.

Dė ko ju už po kal bį
Juo zas ŽI NE LIS
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Ka da ir kam ki lo idė ja įsteig ti Lie tu vos pro gim
na zi jų aso cia ci ją?
2011m., įteisinusŠvietimo įstatymu

naująmokyklos tipą, Lietuvoje po 62
metųpertraukos vėl atsiradoprogimna
zijos.Vilniujeįsisteigė11progimnazijų.
Pasiūliaukolegomssusitiktiirpasikalbėti
apiebendradarbiavimą.Baltupiųprogim
nazijojeįvykokelipasitarimai,perkuriuos
buvonuspręstainicijuotineVilniaus,bet
visosLietuvosprogimnazijųsavanorišką
susivienijimą –Lietuvos progimnazijų
asociaciją.IdėjąpalaikėVilniausmiesto
savivaldybėsšvietimo,kultūrosirsporto
departamento direktoriusGintaras Pet
ronis.
2012m.MykoloRomeriouniversitete

steigiamojosusirinkimometubuvopriim
tasnutarimasįsteigtiLietuvosprogimnazi
jųasociacijąsubuveineVilniausBaltupių
progimnazijosadresu.
Buvoišrinktadešimtiesasmenųtaryba,

kuripagalasociacijosįstatusyra„kolegia
lusAsociacijosvaldymoorganas, vado
vaujantisAsociacijosveiklaitarpSueigų“.
Tarybaišsirinko3metamspirmininkąir

bū ti na są ly ga – vai kai mo kyk lo je!

dupavaduotojus–JaninąGrigienę,Klai
pėdosPranoMašiotoprogimnazijosdirek
torę, irStanislavąPrazauskienę,Šiaulių
„Romuvos“progimnazijosdirektorę.

 
Pa pa sa ko ki te apie pa grin di nę aso cia ci jos 

veik lą, tiks lus?
Pagrindinis asociacijosveiklos tikslas

yra „Dalyvauti formuojant švietimopo
litiką“.AsociacijosTaryba yra dėkinga
ministerijos vadovams, kitiemsdarbuo
tojams, Švietimo organizavimo skyriui
užmetodinę, dalykinę pagalbą, laiku
pateikiamąinformaciją,leidimąnaudotis
patalpomis tarybosposėdžiams,dalyva
vimą posėdžiuose, suvažiavimuose, kt.
Antrajame suvažiavime, kuris vėl vyko
MRU, pranešimus skaitė viceministrė
GenoveitaKrasauskienė,Nacionalinio
egzaminų centro direktoriaus pavaduo
tojas dr. PranasGudynas,Nacionalinės
mokyklųvertinimoagentūrosdirektoriaus
pavaduotojaMonikaBilotienė.Remiantis
NECstandartizuotoketvirtokųiraštunto
kųvertinimorezultatais,išorėsvertinimo
rezultatais,mokiniųskaičiausdinamikos

statistika, kitais tyrimais, visuose pra
nešimuose vienareikšmiškai skambėjo
vertinimai,kaipneeiliuotaODĖnaujajam
veržliammokyklųtipui–progimnazijai.
AsociacijosatstovaidalyvaujaŠMMsu

darytosedarbogrupėse.Vilniaus„Ąžuo
lyno“progimnazijosdirektoriusAudrius
Tavoras dalyvauja „Mokinio krepšelio“
modelio tobulinimodarbogrupėje, aš–
Darbo apmokėjimo aprašo tobulinimo
darbogrupėje.
Kitas prioritetinis asociacijos veiklos

tikslas–„Visapusiškaišviestivisuomenę,
informuojant apieAsociacijos vykdomą
veiklą“.Tikslasyranetgiplatesnis–švies
tivalstybėstarnautojus.
Manopatirtis –pokalbiai, susitikimai

sumokinių tėvais,mokytojais, įvairių

Vos prieš ke le tą me tų, op ti mi zuo jant mo kyk lų tin klą, Lie tu vo je ir vėl at si ra do pro gim
na zi jos. Pro gim na zi jų va do vai bei mo ky to jai bran di no no rą ben dra dar biau ti, kol vie ną 
die ną bu vo įkur ta Lie tu vos pro gim na zi jų aso cia ci ja (LPA), ku riai va do vau ti iš rink tas  
Vil niaus Bal tu pių pro gim na zi jos di rek to rius Vik to ras BlI NO VaS. Šian dien jis at sa ko į 
„Švie ti mo nau jie nų“ re dak ci jos klau si mus bei pri sta to dar itin jau ną, bet jau spė ju sią šį 
tą nu veik ti, Lie tu vos pro gim na zi jų aso cia ci ją.

LPA atstovai Prahoje
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tipųmokyklųvadovais,studentaisprak
tikantais,esamaisirbuvusiaismokiniais,
kitaisžmonėmis– leidžiadaryti išvadą,
kad nedaug išvardytų interesų grupių
gali paaiškinti, kokiu tikslu buvo opti
mizuojamasmokyklų tinklas.Viešojoje
erdvėjesisteminiaipastarojodešimtmečio
pokyčiai švietimo sistemojedažniausiai
vertinamitikpagalvienąkriterijų–darbo
vietųmažėjimą.Skausmastikras,realus,
neišgalvotas,užkuriošvelninimą,maži
nimąatsakovalstybė.ŠMM,mokyklųad
ministracijosveiklospaskirtis–mokinių
ugdymosiporeikiųtenkinimas,ugdymosi
pasiekimų gerinimas. Įsitvirtino tokios
neigiamosnuostatos:„sudraskytos“mo
kyklos.Neretai įvairaus amžiauspašne
kovai,tarpjųirdalisvalstybėstarnautojų,
politikų,sutrinkaišgirdęžodį„progimna
zija“,neretaibandopasitikslinti,arturėta
omenyje„pagrindinėmokykla“.

Kaž ka da „Švie ti mo nau jie nų“ kal bin tas švie
saus atminimo Lie tu vos pa grin di nių mo kyk lų 
aso cia ci jos va do vas Bro nis lo vas Alek san dra vi čius 
sa kė: „Tau ti nės mo kyk los kon cep ci jo je 1989 m. 
bu vo ra šo ma, kad mo kyk lų struk tū ra tu rė tų bū
ti 4+6+2. Ka dan gi tau ti nės mo kyk los pa sta tas 
bu vo sta to mas nuo sto go – gim na zi jų kū ri mo, 
struk tū ra šian dien yra to kia, ko kia yra...“ Kaip 
ma no te, ku ris va rian tas vis gi yra ge res nis – pro
gim na zi ja ar pa grin di nė mo kyk la? Ko dėl?
Dr. Darius Kuolys yra rašęs: „Jau 

1988m.pradėtakalbėtiapiekitąmokyk
lą – savarankišką, kultūrinę autonomiją
turinčiostautosmokyklą.Taigrupėkul
tūrininkų, intelektualų sudaktareMeile
Lukšienepradėjokurtitautinėsmokyklos
koncepciją,irjiišdaliesbuvoįgyvendi
nama.Tačiaujirengtamanant,kadpoli
tinės nepriklausomybės lietuviai greitai
neturės.“Dr.RamutėsBruzgelevičienės
nuomone:„...taibuvoromantiškųsvajonių
metas–kadbusdaugvaikų,kadLietuva
neišsivažinės.Laikaikeičiasinetonsva
joniųpusėn.“
Aš praktikas, todėl,mano nuomone,

miestuose,didmiesčiuosevaikaiturimo
kytisinstitucijose,skirtosetamtikroam
žiausmokiniams:keturmetėsepradinėse
mokyklose, aštuonmetėse, keturmetėse
progimnazijose, ir gauti atestatusketur
metėsegimnazijose.Norsgalėjobūti ir
4+5+3.Kaime,gyvenvietėje,miestelyje
galibūtiirkitaip,galiegzistuotiirdešimt
metėmokykla.Irmiestuosegalibūtitokių
mokyklų,betjosturiturėtiaiškiąpaskirtį.
Pavyzdžiui, negausių tautiniųmažumų
mokyklos turi teisępasirinktimokyklos
tipą.Kadtikbūtųvaikų...

Ko kias pro ble mas LPA jau te ko spręs ti?
Asociacijaveikiadumetus.Pagrindinė

problemapirmaisiaismetaisbuvotapaty
bėspaieškos.ŠviesausatminimoLietuvos
pagrindiniųmokyklų asociacijos prezi
dentasBronislovasAleksandravičiussiūlė
apsvarstyti galimybę progimnazijoms

jungtispriejauseniaiveikiančiosLPMA.
Ašišsakiaunuomonę,kadbesikuriančios
progimnazijos pasižymės veržlumu ir
sieks plėtros, progimnazijos yra labiau
miestų ir didmiesčiųmokyklos.Mieste
reorganizuojant vidurinęmokyklą retas
direktoriusnorėtųtaptidešimtmetėsvado
vu,jeigujisgalvojaapieinstitucijosateitį,
apie šešiamečių, pirmokų pritraukimą.
Kodėl?Atsakymaspaprastas–nekiek
vienamokyklagalireikiamaimotyvuoti
neperėjusius įgimnazijasarnegalinčius
mokytisgimnazijosedevintokus,dešim
tokus.Žemesniųjųklasiųvaikamsdarosi
nesaugu,gyventojaistebi,kasvykstaap
linkmokyklą,irgalvoja,kadreikiaieškoti
kitosmokyklos.Ojeigudar,mažėjantmo
kinių,klasiųskaičiui,dirbtipaliekamivisi
mokytojaiirjiemspolygiaipaskirstomos
negausiosdarbovalandos...Dažnaigeban
tiejikurtimokyklospridėtinęvertępasi
naudojapasitaikiusiagalimybeirišeina...
LPA dalykiškai bendradarbiauja su

giminingaLietuvosgimnazijų asociaci
ja (LGA), suLietuvosmokyklųvadovų
asociacija (LMVA).Būtų sveikintina,
jeigu atsirastų irLietuvospradiniųmo
kyklųasociacija.
Pastaruojumetu tarp LPMA ir LPA

atstovųdalijamasimintimis,kadreikėtų
glaudžiaubendradarbiauti,ogalirsudaryti
konfederacijąarpan.Irprogimnazijose,ir
pagrindinėsemokyklosemokosipanašaus
amžiausmokiniai.
Na,osvarbiausiaproblema,kuriąban

domespręsti,yranepakankamamokinių
mokymosipasiekimųpažanga,poveikio
mokymoparadigmos dominavimas ug
dymoprocese.
LPAbendradarbiauja suNacionaliniu

egzaminųcentru.NECdirektoriauspava
duotojasdr.PranasGudynassistemingai
konsultuoja veiklos tobulinimo klausi
mais.Daugelis progimnazijų dalyvauja
standartizuotovertinimo/įsivertinimopro 
cese.
Šiųmetų birželį buvo suorganizuo

tas seminaras „ant ratų“. Svarbiausias
jo rezultatas–gebėjimas formuoti savo
veiklosirtolesnėskarjerosperspektyvos
kompetencijas.Vokietijos–Čekijospasie
nyjebuvoįsikūrusimūsųstovyklavietė,iš
kurioskasdienvykomeįdalykinespažin
tinesišvykas.SusitikomesuLRambasa
doriumiČekijosRespublikojeAurimu
Taurantu.LankėmėsDečynomokykloje,
kuriojemokosi vaikai iki 14–15metų.
MuspagarbiaipriėmėVokietijosšiaurinės
Saksonijos savivaldybės tarnautojųgru
pė,išsamiaiatsakinėjoįmūsųklausimus,
pristatėVokietijosšvietimosistemą.Apsi
lankėmemokykloje,kuriojemokositokio
pat amžiaus kaip irmūsųprogimnazijų
vaikai.Sužinojomedaugsvarbiųdalykų.
Įklausimąapietikimybę„būtipalaidotam
sumokyklosanspaudukišenėje“kolegos
atsakėpanašiai: nežiūrint į įvairias ver
tinimo procedūras, dauguma direktorių

dirbapraktiškaineterminuotai.Abiejose
šalysevaikaimokosimokyklose,kurios
komplektuojamos pagal vaikų amžiaus
grupes.Ilgųjųtarybiniųviduriniųmokyk
lų sistemosRytųVokietijos komunistai
neįvedė.Mokiniamsvasarosatostogosir
Čekijoje, irVokietijoje – šešių savaičių
trukmės.Paklausus,arnereikėtųvaikams
pratęstivasarosatostogų,nėvienasišdi
rektoriųneatsakė.Matyt,pagalvojo,kad
ašjuokauju.
OkąčiakalbėtiapieAnglijosšvietimo

ministropareiškimą,kadjisremiairrems
tasmokyklas,kuriosvai kų la buitrumpi
navaikųvasarosatostogasiki4savaičių.

Kas svar biau sia nu ma ty ta Jū sų veik lo je ar ti
miau siu me tu?
Pagalsavovisuomeninėsorganizacijos

galimybesbandysimeirtoliaudalyvauti
formuojantšvietimopolitiką.
LPApasisakysužprivalomopriešmo

kykliniougdymoįteisinimą.Betnereikėtų
tosureikšminti,nestaipaveikssąlyginai
nedaug vaikų.Mums, priėmusiems į
mokyklas priešmokyklinukus (Baltupių
mokyklojejauyraketuriosgrupės),rūpi
metodinėpagalba.
Siūlysiu inicijuotidiskusijądėlmoki

niųvasarosatostogųtrumpinimojaunuo 
2015m.Norėtųsi,kadįdiskusijąįsitrauk
tų irmokinių tėvai,Lietuvos socialinių
pedagogųasociacijabeivisuomenė.Mo
kymosi praradimai dėl ilgo laikotarpio
be sisteminiougdymosi yra akivaizdūs.
Būtinajuosmažinti.
Nesunkuprognozuotiatskirųšvietime

veikiančiųinteresųgrupiųpasipriešinimą.
Teksvėlgrįžtiprieesminioklausimo–ko
kiayramokyklospaskirtis.
Ketinameužmegztiglaudesniusryšius

suLietuvossocialiniųpedagogųasociaci
ja,Lietuvosikimokykliniųvaikųįstaigų
asociacija,Tėvųforumu.
Teiksime siūlymus padvigubinti ne

formalaus švietimo finansavimą 1–8
klasiųmokiniams,sudarytijiemssąlygas
praleistidaugiaulaikomokyklosepopa
mokų, šeštadieniais,mokinių atostogų
metu,vasarą.

Mi nis te ri jo je svars to mi mo kyk lų va do vų ates
ta ci jos klau si mai, sie kiant už tik rin ti ge riau sių 
va do vų at ran kos ir jų dar bo veiks min gu mą.  
Pa sak vi ce mi nist rės G. Kra saus kie nės, sie kia ma, 
kad mo kyk loms va do vau tų pa tys ge riau si. Ką 
apie tai ma no te Jūs?
KadtaipDievuiįausį...

Kam šian die nė je švie ti mo kai to je skir tu mė te 
dau giau sia dė me sio?
Aiškinimui,kadmokymasispagalam

žiausgrupespalengvinamokyklomsvisų
jomsbūdingųproblemųsprendimą.

Dė ko ja me už po kal bį.

Auš ra ŽI DŽIŪ NIE NĖ
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Lituanistinis ugdymas svetur

EsuPrancūzijoslietuviųbendruomenės
lietuviškosmokyklos „Genys“ vadovė
IngaKvietelaitienė. Iš Lietuvos išva
žiavauprieš16metų.Tuometu– tik6
mėnesiams,negalvodama,kadįLietuvą
sugrįšiutikatostogų.
Nepaisantatstumo,ryšyssuLietuvanie

kadanebuvonutrūkęs.Ilgainiuipastebiu,
kadjisnetgitvirtėja.Juktiktenyramano
tėvynė,mano gyvenimo istorijos dalis.
Manovyras taippat yra lietuvis.Sūnūs 
(8ir7metų)puikiaikalbalietuviškai ir
apie lietuviškas tradicijas žino daugiau
nei apie prancūziškas (gal todėl, kad
Prancūzijoje apie tradicijas kalbama la
bainedaug).Mūsųšeimojevienakultūra,
kalbanelaikoma svarbesne, geresnenei
kita.Vadovaujamėslietuviškapatarle:„Ką
išmoksi,antpečiųnenešiosi.“
Kiekvienąvasarąvaikaipraleidžiadu

mėnesiusLietuvoje.Manau,kadgebėji

maskalbėtilaisvaiabiemkalbomisjiems
padeda jaustis puikiai tiekPrancūzijoje,
tiekLietuvoje.
Vilniuje studijavau tuometiniamePe

dagoginiameuniversitete.BaigiauPeda
gogikosirpsichologijosfakultetąirįgijau
pradiniųklasiųmokytojosspecialybę.
Tik atvykusi į Prancūziją įsidarbinau

mokykloje. Prieš keletąmetų perėmiau
mokyklos vadovo pareigas.Mokyklos
veiklą pradėjome su 3–4 vaikais. Šiuo
metuturimeužsirašiusius34mokiniusir
14darželinukų.
PoDruskininkuose vykusio seminaro

užsienio lituanistiniųmokyklųmokyto
jamssupratau,kadmūsųmokyklėlėtampa
Mokykla.

veik la mo kyk lo je

Turime dvimokinių klases. Pirmoje
mokosivaikainuo6metų.Šiojeklasėje
vaikaiarbadarnemokarašyti(neiprancū
ziškai,neilietuviškai),arbasilpnaikalba
lietuviškai.Kai kurie vaikai lieka šioje
grupėjeikipatgalo,taiyraiki12metų.
Bet tai jiemsnetrukdoprogresuoti savu
ritmu.Šiojeklasėjedarbotikslasyrapa

mo kyk lė lė 
tam pa mo kyk la

kar tu mes – 
ta pa ti lie tu va 
KristinaJankaitienėvadovaujaKarik

makroso lituanistineimokyklai „Saulės
zuikučiai“.Pasakjos,gyvendamaAirijoje
irmatydama,kad lietuviųkilmėsvaikai
tarpusavyje bendrauja angliškai, tapo
aišku,joglietuviųkalbairkultūračiagali
išnykti.Tadairkilomintisįkurtilituanisti
nęmokyklą.Taigi2009m.lapkričio15d. 
vaikučiams ir jų tėveliams pirmą kartą
durisatvėrėlituanistinėmokykla„Saulės
zuikučiai“.
„Aplinkoje,kuriojeaugamanovaikai,

kalbama angliškai, tačiau labai stengia
mės lietuvių kalbą išlaikyti, puoselėti
ir toliau, kiek galime,mokyti“, – teigė 
K.Jankaitienė.

Kaip Jums pa vy ko iš lai ky ti lie tu vių kal bą?
Kalbąišlaikyti–tikrainelengva,tačiau

kairandibendraminčių–dvigubaipaleng
vėja. Stengiamės nors kartą permetus
aplankytiLietuvą. Jei esameLietuvoje,
vaikusbūtinai leidžiu įvaikųstovyklas.
Šiuometu, kai atsakinėju į klausimus,

manovienas vaikas yra stovykloje prie
Čičirioežero–labaigražigamta.Prieštai
abuvaikaibuvo„Merkurijaus“stovykloje
Vilkijoje.Mandidžiausias džiaugsmas,
kadjiebendraujalietuviškaiirvisdaugiau
naujų žodžių išmoksta, daugiau sužino
apieLietuvą.Namuosetarpusavyjeben
draujametiklietuviškai,draudžiukalbėti

gied ri po kal biai apie tau ti nį ta pa tu mą
Bir že lį Drus ki nin kuo se vy ko už sie nio 

ša lių li tu a nis ti nių mo kyk lų mo ky to jų kva li
fi ka ci jos to bu li ni mo se mi na ras, į ku rį su va
žia vo dau giau nei 50 li tu a nis ti nių mo kyk lų 
va do vų ir mo ky to jų iš 17 pa sau lio ša lių.

Se mi na re pa skai tas skai tė, dar bą gru
pė sedirb tu vė se or ga ni za vo Lie tu vos 
edu ko lo gai ir mo ky to jai. Li tu a nis ti nių 
mo kyk lų mo ky to jai prak tiš kai iš ban dė 
nau jus kal bos mo ky mo me to dus, pri tai
ky tus dvi kal bei ap lin kai, su si pa ži no su 
Lie tu vos is to ri jos mo ky mo nau jo vė mis, 
da ly va vo tau to dai lės dirb tu vė se. Gru pė
se bu vo dis ku tuo ja mi tau ti nio ta pa tu mo, 
lie tu vių kal bos iš lai ky mo, įvai rių mo ky mo 
me to dų tai ky mo dau gia kal bė je ap lin ko je 
ir kiti ak tu a lūs mo ky to jams klau si mai. 

Da ly viai ne tik klau sė si pa skai tų, da ly
va vo dis ku si jo se, bet ir gar lai viu plau kė į 
Liš kia vą, lan kė si Mi ka lo jaus Kon stan ti no 
Čiur lio nio me mo ria li nia me mu zie ju je, 
lais vu me tu su si pa ži no su Drus ki nin kų 
apy lin kė mis.

Pla nuo ja mas dar vie nas se mi na ras 
be si ku rian čių už sie nio lie tu viš kų mo kyk
lų pra de dan tie siems mo ky to jams, ku rie 
ne tu ri pe da go gi nio iš si la vi ni mo.

angliškailietuviškojeaplinkoje,stengiuosi
rodytifilmukuslietuviųkalba.

Pa pa sa ko ki te apie sa vo mo kyk lą, kaip jo je dir
ba ma, kaip mo ko ma, kas mo ko si, ko ti kė da mie si 
ten at ei na mo ki niai.
Mokyklojepamokosvykstakiekvieną

šeštadienį po tris akademinesvalandas,

Švenčiame Vasario 16-ąją!
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žadintivaikolietuviųkalbosžinias.Mes
nesimokomegramatikos,nerašomerimtų
diktantų,betnamųdarbamsvaikaimoko
sieilėraščiųarbaatliekaužduotis,kurių
tikslas–turtintižodynąirgebėtipasakyti
rišlųsakinį.Kadangidirbamasuskirtingo
amžiausvaikais,taiirmokslasyradife
rencijuotas.Šiojeklasėjevykstaaktyvus
darbassutėvais.Jieyratiesioginiaikalbos
mokymoįrankiai,jukpamokosvykstatik
vienąkartąpermėnesį.Nevisosmamos
supranta,kadklasėjemestikįtvirtiname
žinias arba paskatiname vaikus kalbėti
lietuviškai. Jei namuose lietuvių kalba
nėragyvairliekatiksąsiuvinyje,mokykla

bejėgė.Džiugu,kad,vaikuiatėjusįmūsų
mokyklą,dažniausiailietuviųkalba„išei
naįareną“iršeimoje.
Kitoje, vyresnių vaikųklasėje kalbos

lygisyradaugaukštesnis.Vaikai laisvai
kalbalietuviškaiirrašoprancūziškai.Šio
je klasėjemokoma lietuviųgramatikos,
supažindinama su svarbiausiais lietuvių
rašytojais.Vyriausimokiniai–12metų.
Kadangipamokosvykstaperbendruo

menėssusitikimus,bandomeįtrauktivisus
bendruomenės narius, kurie dažniausiai
būna žiūrovai, o kartais tampa ir rekla
mosapiemokykląskleidėjais.Taidarome 
organizuodamiįvairiasšventes:LRamba

sadoješvenčiameRugsėjo1osiosšventę,
į kurią susirenkavisosbūsimųmokinių
šeimossuvaikais,visuometminimeVa
sario16ąją.Tai–didžiausiaPrancūzijos
lietuvių bendruomenės šventė, kurioje
šiemetsuvaikučiaispirmąkartąsugiedo
jome„Tautiškągiesmę“.Tądienąvaikams
vykstairLietuvosistorijospamoka.Ren
giamePavasario šventę (prieš šv.Vely
kas),kurioje,belietuviųkalbospamokos,
vaikamsvykstadarbeliųpamoka.Minime
Mamos dieną – ruošiame programėlę
mamytėms.Taippat švenčiamemokslo
metųpabaigą.

ko kio tiks lo ve da mi at ei na 
vai kai? 

Niekadavaikamsneuždaviaušioklau
simo.Manau,kaddažniausiaijuostiesiog
atveda tėvai turėdami savo tikslų, norų,
kadvaikasžinotų,jogjieturisaitųsulie
tuvybe.Kitastikslas–vaikųnorassusitikti
sudraugaisirlinksmaipraleistipopietę.
Nemanau,kadvaikaiišsikeliasautokius
tiksluskaiplietuvybėsišsaugojimas,pa
triotizmasarpan.
Kokiagimūsųateitis?Manau,kadšvie

si. Požiūris į lietuvybę jaunebėra toks,
koksbuvoprieš50metų.Juknebėratos
nostalgijos,kadnegaligrįžtiįsavotėvynę.
Kokie bus užsienio lietuviukai ir lietu
vaitės, koksbus jųpožiūris į lietuvybę,
išesmėspriklausonuotėvųirmokytojų.
Tikėkimės,kadvaisiaibussaldūs.

išskyrus tam tikras šventes. Per visus
mokslometustaiyra33kartai.
Mokyklostikslas–suburtiKarikmak

roseiraplinkgyvenančiųlietuviųvaikus,
kurienoribendrautigimtąjakalba,suteikti
jiemssąlygasmokytislietuviškai,pažinti
Lietuvos kultūrą, tradicijas bei istoriją.
Taippat ugdyti sakytinę ir rašytinę lie
tuviųkalbą,puoselėtimokiniųgimtosios
kalboskultūrinękompetenciją ir tautinę
savimonę.
Mokyklojevaikaiskirstomiįgrupespa

galamžiųirlietuviųkalbosžinias.
Ikimokyklinioamžiausgrupėselietuvių

kalba lavinama ir turtinama žaidžiant.
Čiavaikučiaimokosipirmųjųlietuviškų
raidžių.Čiaskaitomospasakos,mokoma
dainelių,žaidimų,supažindinamasulietu
viškomistradicijomis,tautosaka.
Mokyklinioamžiausgrupėsesiekiama

išmokytivaikusskaitytiirrašytigimtąja
kalba,suteiktisąlygasbendrautisuben
draamžiaislietuviškai.Taippatskiriamas
dėmesys vaizduojamajai kūrybai, pieši
mui,dainavimui,darbeliams.
Mokykloje švenčiamos lietuviškos

šventės,paminimosįžymiosdatos.
Mokytojaimokyklojedirbapagaladap

tuotaslietuviųkalbosmokymoprogramas,
kuriossudarytosvadovaujantispradinioir
pagrindinio ugdymobendrosiomis pro

gramomis.Mokiniaimokosiišlietuviškų
vadovėlių.Šiuometumokykla dirba su
„Pupos“ir„Baltaragės“vadovėliais.
Įmokykląvienivaikaiateina,nestonori

tėveliai,kititrokšdamisusavobendraam
žiaisbendrautilietuviškai,treti–dėlren
ginių,švenčių,ketvirti–tikkalbąišmokti.
LabainoriupadėkotiŠvietimoirmokslo

ministerijaiužpagalbąirnorąbendradar
biautisulietuviškomismokyklomis.Tai
labaididelisžingsnisįateitįirtėveliams
itinsvarbus!

Ko kia at ei tis lau kia li tu a nis ti nių mo kyk lų 
sve tur? 
Manau,kadjosgyvuos,jeibusvisdau

giaubendraminčių,entuziastingųirstiprių
žmonių,kurienenuleisrankųiškilussun
kumams.Ašvadovaujuosifraze:„Vienas
lauke–nekarys.“Labaisvarbuturėtiben
draminčių,gerąkomandąžmonių,kurie
tikraitainoridaryti,tikrainorilietuvybę
išlaikytiirpuoselėti,kuriemokyklomsir
savovaikučiams linki tiktai gero, kartu
prisidėdamipriemokyklosveiklos.Geras
žodis,supratimasirpadėkamokytojams– 
visadayradidelispalaikymasirmotyva
cijadarytitaitoliau.
Suprantu,kadnedideliuosemiesteliuose

galirsunkiauišsilaikytimokyklomsnei
didmiesčiuose, tačiau jei yra noras, jė

gų,būrysbendraminčių(žiūrinčiųviena
kryptimi–įlietuvybę),galimairkalnus
nuversti.
Linkiu,kadvisųbendraminčiųsvajonės,

vizijosbūtųįgyvendintosirgyvuotųper
visąamžių,opritrūkusjėgų–kititaitęstų.

Iš kur se mia tės en tu ziaz mo sau go ti ir puo se
lė ti lie tu vy bę?
Visotosemiuosiištokiųpačiųžmonių

kaipaš.Labaisvarbusu tokiaisžmonė
misbendrauti,pasidalytipatirtimi,spręsti
aktualias problemas.Ačiū už seminarą
Druskininkuose pasaulio lituanistinėms
mokykloms.Tai neįkainojama patirtis
mums visiems.Manau, kad daugumai
žmonių po šio seminaro sparnai tik la
biaukilsirkilsdėllietuvybėsišlaikymo
irpuoselėjimo.
Niekadanenuleiskime rankų, būkime

drauge.Kartumes–tapatiLietuva.

Kas Jus vis dar sie ja su Lie tu va?
Pirmiausianorisipaminėtitėvus,antra– 

taikalba,lietuviškadvasia,kultūra,gamta.
Lietuvamanyrairliksgimtinė,lietuvių
kalba–gimtojikalba.Norsmanovaikams 
tai jau – tėvų kalba.Nežinau, ar kada
norsjieužaugępasakys,kadtaijųgim
tojikalba...

Parengė Linas ŽEMAItIS

Vaikučių programėlė mamytėms, skirta Motinos dienai paminėti
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Trys mo ki niai iš Rad vi liš kio tech no lo gi
jų ir ver slo mo ky mo cen tro (RTVMC) bei 
trys mo ki niai iš Šiau lių pro fe si nio ren gi mo 
cen tro (ŠPRC) at li ko tri jų sa vai čių ga my bi
nę prak ti ką Vo kie ti jos Kir chzė o no mies to 
pro fe si nė je mo kyk lo je BBW. Mo kyk los 
dirb tu vė se jiems te ko dirb ti su me ta lo 
pjo vi mo, lanks ty mo, fre za vi mo, grę ži mo, 
te ki ni mo, šli fa vi mo stak lė mis ir įren gi niais. 

Šalt kal vių spe cia ly bės mo ki nių prak ti ka 
už sie ny je2013–2014 moks lo me tais Rad vi liš kio tech no lo gi jų ir ver slo mo ky mo cen tras įgy ven di no mo bi lu mo 

pro jek tą „Šalt kal vių spe cia ly bės mo ki nių prak ti ka už sie ny je“. Pro jek to tiks las – pa ge rin ti šalt kal vių 
spe cia ly bės mo ki nių dar bi nius įgū džius. Dar bo vi zi tai su reng ti į už sie nio part ne rių or ga ni za ci jas.

Taip pat jie vi ri no ga mi nius, pa dė da mi sa vo 
vo kie čių drau gams at lik ti už sa ky mą – pa
ga min ti sten dus mies to pa ro dai. Mo ki niai 
pa ga mi no daug įvai rių de ta lių ir ne di de lių 
žai di mų, ku riuos vo kie čių mo ky to jai lei do 
vež tis na mo kaip su ve ny rus ir įro dy mą apie 
įgy tus dar bo įgū džius.

Lais va lai kiu moks lei viai ap si lan kė Miun
che no, Egers ber go, Gra fin go, Burg hau se no 
mies tuo se Vo kie ti jo je, pa sie kė net Zalc bur
gą Aust ri jo je, kė lė si Al pių kel tu vu į 1600 
met rų kal no vir šū nę, pa ty rė daug įspū džių 
lan ky da mi įvai rius tu ris ti nius ob jek tus, ben
drau da mi su bi čiu liais vo kie čiais.

Ant ro ji mo ki nių gru pė vy ko į Mal tą. 
Pri iman tis part ne ris „Trai ning to Mal ta“ 
or ga ni za vo mo ki nių iš Lie tu vos dar bo prak
ti ką ga my bi nė se įmo nė se. Trys mo ki niai iš 
RTVMC ir trys iš ŠPRC Mal to je at li ko tri jų 
sa vai čių prak ti ką. Jie dir bo su įvai rio mis 
stak lė mis – me ta lo pjo vi mo, lanks ty mo, 
grę ži mo, ga mi no de ta les, ku rias pas kui vi

ri no, kol pa ga mi no ga lu ti nius pro duk tus: 
me ta li nius spi ra li nius laip tus, tvo ras, sau lės 
ba te ri jų sto vus. Pa ga min tą pro duk ci ją mo
ki niai šli fa vo ir pri rei kus po li ra vo.

Lais va lai kiu mo ki niai ap si lan kė Sent Džu
lian so, Va le tos, Mos tos, Ra ba to mies tuo se 
ir di džiau sia me bei gra žiau sia me Mal tos 
smė lio paplūdimyje.

Abie jų dar bo gru pių mo ki nių pa sie ki mai 
prak ti kos me tu bu vo įver tin ti Eu ro pass 
mo bi lu mo do ku men tais ir pri iman čių 
part ne rių pa žy mė ji mais apie da ly va vi mą 
dar bo prak ti ko je. Šie do ku men tai pra vers 
mo ki niams, kai bai gę mo kyk lą ga lės bū si
miems darb da viams pa teik ti įro dy mus apie 
už sie ny je įgy tus dar bo įgū džius.

RTVMC vėl lai mė jo fi nan sa vi mą, skir tą 
mo bi lu mo pro jek tui įgy ven din ti, tad šiais 
moks lo me tais mū sų mo ki niai vėl at liks 
dar bo prak ti ką už sie ny je.

ju li ja ast raus kie nė
RTVMC pro jek tų va do vė

Visas straipsnis www.sac.smm.lt („Švietimo naujienos“ – Redakcijos paštas)
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ti, pažinti.Atėjęs tėvas specialistasgali
pateiktimokiniams įdomesnių žinių ar
vaizdinėsmedžiagos, atsakyti į sudėtin
gus klausimus.Tėvai tokiu būdu įgyja
patirtį, kuri leidžia jiemskitaip įvertinti
mokytojųdarbą,santykius tarpmokinių
klasėje,pažintivaikųmastymą,žiniųlygį
irdaugelįkitųmokyklosgyvenimoaspek
tų.Tokiapatirtiskeičia irpožiūrį įsavo
vaiką,leidžiakitaipįvertintijoelgesįbei
žinias.Vaikamstokiapatirtistampataip
patlabaivertinga.Jipadedalabiaupasi
tikėtisavimi,sustiprinapasididžiavimąį
mokykląatėjusiutėčiuarmama,skatina
vaikusgeriaumokytis,padedaišsilaisvinti
nuoįtampų.Tamtikraiatvejais,pasitarus
sumokyklospsichologuarsocialiniudar
buotoju,taigalibūtivienasišsprendimų
patyčių,destruktyvauselgesiosituacijose.
Vaikamsvisuometįnaudą,kaijiemato,
kadsuaugusiejimokasusitarti,pavaduoti
vienaskitą, vadovaujasi tomispačiomis
elgesio taisyklėmis ir tiesiogdaugben
drauja.Argikilsnorasnetinkamaielgtis,
jeižinai,kadtėvaiįmokykląužsukane
tikpertėvųsusirinkimus?

ne ri mo bū ta – ar Pa vyks 
su val dy ti au di to ri ją?

Kaipprisišaukti tėvus?Kaipatpažinti
galinčius ir norinčius pamokėles vesti
tėvus? Pradinių klasiųmokytoja Rūta
pasakoja,kadnuopirmųjųmokslometų
mėnesių stebėjusi, kaip išradingaiviena
jos auklėtinė puošiama iš vilnos nuvel
tais drabužėliais, papuošalais į plaukus. 
Paaiškėjo, kad visa tai daro josmama. 
Todėl susitikusi pakvietė šio amato pa
mokytiklasėsvaikusirpravestidarbelių
pamoką.
MamaErikasako,kadjailabaipatiko

šiidėjairpamokairuošėsiatsakingai:„Iš

vakaroabisudukraparepetavome–apsi
tarėme,kaipmokysime,kądarysime,kad
kiekvienasvaikasgalėtųkažkąnuvelti,– 
pasakojaErika.Taippatpasidomėjovėli
moistorija.Vienintelisgalvosskausmas– 
arpavykssutramdytiklasę:„Jukžinote,
kokiemažiejinenuoramos,–sakoErika,– 
ovėlimodarbaireikalaujakruopštumoir
susikaupimo.“
Nuo pat pirmųjų pamokosminučių

pirmokėliaikiboįdarbus,tiesa,vispasi
kviesdamivienąišnaujųjų„mokytojų“– 
ar viskas taip, kaip reikia, ar sluoksnis
vilnostinkamas,arpakankamaisušlapin
tasirt.t.Okaippedagogėsvaidmenyje
jautėsimama? „Labiausiai nerimavau,
ar spėsiupriekiekvieno. Jukvisi rėkia:
„Mokytoja,mokytoja!“Oašturiutikdvi
akis,dvikojas,–juokiasiErikaGintalie
nė.–Mantainaujapatirtis.Vaikailabai
smalsūs, visi nori išmokti, pabandyti.
Vieni stengėsipirmauti–greičiauviską
atlikti,kitineskubėjo,ramiau,kruopščiau
dirbo.Stebinoirtai,kadišpirmožvilgsnio
mergaitiškasužsiėmimas labai patiko ir
berniukams.Taimanbuvoatradimas,– 
įspūdžiais dalijasi tautodailininkė. –Aš
patipasisėmiauteigiamųemocijų.Buvo
žavumatyti užsidegusiusdarbuvaikus.
Jųkūrinėliaivisi skirtingi, išradingi.Po
pamokossumokytoja išdėliojomevisus
antpalangės,kadišdžiūtų,irdžiaugėmės.
Pamokatikraipavyko.Reikėtųpripažinti,
kadtokiaveiklakeičiamanosantykiussu
mokykla.Mokyklątarsilabiauprisijauki
ni,jautiesijojesavasirlaukiamas.“
Psichologijos specialistai lyg susitarę

teigia, kad vaikai geriau jaučiasimo
kykloje ir labiaunorimokytis,kai tėvai
nuoširdžiaidomisi,kaibendradarbiaujasu
mokytojais,sukitaisklasėstėvais.

Eg lė KUL VIE tIE NĖ

mo ky to jo duo nos ra gau ja tė vai,
mė gau ja si – vai kaiDaugvandens,vilnosirentuziazmo– 

tokiamamos vedamapirmokų pamoka
vykoVilniausMikalojausDaukšosmo
kykloje.Kaipjauminėta,svarbiausiatai,
kadpamokąvedėmama.Šiąbendradar
biavimo su tėvais formą,kaimokytojas
vienaipamokaiužleidžiasavovietąprie
lentos vienam iš tėvų,mokykloms įgy
vendintipasiūlėESprojekto„T–klasė“
vykdytojai. Ir sunerimu laukė, kaip tai
pavyks.Prieštaiatliktiapklausosduome
nysrodė,kadmaždaugpusėtėvųsutiktų
su pasiūlymu pravesti pamoką, tačiau
puikiaižinome,kadvienayrapasakyti,o
visaikaskita–padaryti.Šiandiengalima
konstatuoti,kadrezultataipranokolūkes
čius.Norsšimintistikraibuvopasitikta
atsargiai,sutamtikrunepasitikėjimu,visgi
tėvamsvietaprielentosirtinka,irpatinka.

vil nos vė li mo Pa mo ka 

Kaiįžengiameįklasę,vaikaiiškupri
nių traukiamediniuskilimėlius, semiasi
iškibirovandens,vyraujašurmulys.Di
džiulįspalvotąmaišąsuvilnomisatneša
tautodailininkėmamaErikaGintalienė.
Pamokąvesdviese–mamaErikairduk
ra–šiosklasėspirmokė–Lauksmė.Kla
sėsmokytojaRūtaFilončikienėužleidžia
mokytojosvietąirpatisėdasiįpaskutinį
suolą.Tiesa,viskąstebi,klausoirkartais
linksmaišypsosi:„Matau,kaipLauksmė,
įsijautusi įmokytojosvaidmenį, kartoja
mano intonacijas, žodžius, – seną tiesą,
kadvaikaimuskartojairmėgdžioja,–pri
pažįsta tikrojiklasėsšeimininkė.–Man
pačiailabaiįdomišipamoka,tiesa,norisi
įsiterpti,padėti.Jukvisadapamokasvedu
aš.Nors, turiu pripažinti, kaddvi „mo
kytojos“puikiaisusitvarko.“Mokinukai
renkasivilnosspalvą,peša,dėliojaantki
limėlių.MamaErikapasakojaapievilnos
vėlimotechnologiją,galimybes.Kiekvie
nasmokinysgaminspopaveikslėlį.Oštai
įklausimą–iškurgaunamavilna,vaikai
nėneabejodami šaukia: iš ožkos, avies,
lamos, šunio...Visi juokiasi, atsakymai
teisingi...Toliauantišdėliotųvilnoskom
pozicijųliejamasmuiluotasvanduo,labai
daugvandens.Laša,kapsinuostalo,tačiau
kūrybinisprocesastęsiamas,spalvoslie
jasi, vilnosveliasi.Kantrybės, ir viskas
busiššluostyta,nusausinta...Liksgražus
paveikslėlisirišmoktanaujatechnologija.

Pa tir tis, lei džian ti įver tin ti 
mo ky to jo dar bą

Tėvųdalyvavimas gerokai paįvairina
tradicines pamokas, neleidžia įsivyrauti
mokymosimotyvaciją slopinančiai ruti
nai,padedamokiniams įsiminti, supras
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Dviem sa ki niais

ben drau ja me ir ben dra dar biau ja me
Lietuvojenuo2004metųgyvuojapuikitradicija– 

kiekvienampirmokuiskiriamaŠvietimoirmokslo
ministerijosdovana–Lietuvospirmokopasas.Jau
antrimetaipirmokopasaspapildomasdviempus
lapiais,skirtaislietuviamsužsienyje.Šiuosepusla
piuoseyrainformacijaapielietuviųbendruomenes
užsienyje bei savaitgalinių lituanistiniųmokyklų
veikląirsvarbąugdantjaunimotautinęsavimonę.
Siekiant,kadjaunojikarta,gyvendamaužsienyje,

neatitrūktųnuoLietuvos,jaustųsąsajassuLietuvoje
pirmąsiasklasespradėjusiaislankytivaikais,jauan
trimetaipirmokopasusgalėjogautiirpradedantieji
lankyti lituanistinesmokyklasužsienyje.Daugiau
nei1300pirmokopasųkaipLietuvosdovanaiške
liavoįAirijos,JAV,Italijos,Norvegijos,Jungtinės
Karalystės,Australijos,Egipto,Rusijos,Vokietijos,
Latvijos,Baltarusijos,Lenkijos,Belgijos,Islandijos,
Suomijoslituanistinesirlietuviškasbendrojougdy
momokyklas.
Be to, šiemet pir

mą kartąMokslo ir
žinių šventės proga
Švietimo ir moks
loministerija užsie
nio lituanistinėms
mokykloms,kuriose
mokosi patys ma
žiausieji, dovanojo
staložaidimųrinkinius„FREPYžaismingoskalbos
ugdymo priemonės“.Tai spalvingas, žaismingas
kalbosugdymorinkinys,kuriuogaližaisti4–8metų
vaikučiaiindividualiaiarbagrupėmis.Žaisdamivai
kaitobulinstartį,plėsžodyną,mokysisgramatikos,
ugdysrišliąjąkalbąirskaitymoįgūdžius.Mokymo
priemonėbuvopristatytašiųmetųvasarąDruskinin
kuoseŠvietimoirmoksloministerijosrengiamame
užsieniolituanistiniųmokyklųmokytojųkvalifika
cijostobulinimoseminare.Mokytojaiįvertinošios
mokymo priemonėsžaidimo galimybes tobulinti
vaikųkalboskompetencijas,gerintijųmokymąsi.
„FREPY“mokslometų pradžioje, iškeliavę iš

Švietimoaprūpinimocentro,pasieksbeveik100litu
anistiniųmokyklųAirijoje,Armėnijoje,Australijoje,
Baltarusijoje,Belgijoje,Danijoje,Egipte,Estijoje,Is
landijoje,Italijoje,JungtinėjeKaralystėje,JAV,Jung
tiniuoseArabųEmyratuose,Kanadoje,Kazachstane,
Latvijoje,Lenkijoje,Norvegijoje,Prancūzijojeirkt.

Dai va ŽEM GU LIE NĖ
Už sie nio lie tu vių sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė

Paskutiniąjąvasarossavaitęministerijose
pasklidokeliosdešimtysmoksleivių.Įjau

šeštąkartąvykstantįprojektą„MoksleiviaiįVyriausybę“jaunimasatvykone
tikįdomiaipraleistilaiko,betirišgirstiatsakymųįjiemsrūpimusklausimus.
Švietimoirmoksloministerijąšiaismetaisšturmavodviskirtingosirlabai

smalsiosmerginos.LukaSmalinskaitė–PanevėžioJuozoBalčikoniogimnazijos
mokinė,kuriosgalvojeirširdyjedidžiausiąvietąkolkasužėmętechnologijų
mokslai.Merginaateityjeketinarinktisbiotechnologijoskryptiesstudijas.Vy
gantėMizgerytė–šiemetjaupirmakursė,baigusiKlaipėdosrajonoPriekulės
IevosSimonaitytėsgimnaziją.MerginastudijuosVilniausuniversiteteTarptau
tiniųsantykiųirpolitikosmokslųinstitute.

jau ni mas – at ei ties vil tis
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Rugsėjo 1oji priminė glaudžiusKauno
Milikonių vidurinėsmokyklos ryšius su
sportu. Įspūdžiai pirmokėlio, vedamo už
rankosRūtosMeilutytės,kuriikiišvykstant
įDidžiąjąBritanijąmokėsišiojemokykloje–
visamgyvenimui.Čempionei,unikaliaivisų
aukščiausio rango varžybų auksomedalių
laimėtojai,misijapalydėtimažuosius į pir
mąjąklasę tekokaip ,,abiturientei“ (šiemet
dvyliktokaistapojosbuvębendraklasiai).
PakalbintaMoksloiržiniųšventėsvedėjų,

žymi plaukikė prisiminė vaikystėje patirtą
priešmokyklinįnerimą,svarstėapiemėgsta
mųirprivalomųveiklųsuderinamumą.„Kar
taiskylakeblumų,norintsuderintisportąsu
mokymusi,tačiaudidelisnorasirvaliapadeda

kiekvienam,siekiančiamužsibrėžtųtikslų“,–teigėR.Meilutytė.
Renginiopabaigoje paleisti balionai nuskraidinone vienądidelęmažųjų

svajonę:būtišauniuvirtuvėsšefu,valdytilėktuvą,žaistiNBAarkitaipgarsinti
Lietuvąpasaulyje.

Ernesta RAZBADAUSKIENĖ
Kauno Milikonių vid. m-klos tarybos narė

mokslo ir žinių dieną – 
neįprasta distancija
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Ministro pasitarime su Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktoriumi 
Sauliumi Zybartu dalyvavo ir moksleivės


