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Šiais lai kais mo ki niai ne re tai bū na 
įsi ti ki nę, jog mo ky tis yra sun ku ir ne įdo
mu. Lap kri čio 6–7 die no mis Švie ti mo 
ir moks lo mi nis te ri jos kar tu su Ug dy mo 
plė to tės cen tru ir Lie tu vos pa ro dų ir kon
gre sų cen tru „Li tex po“ or ga ni zuo ja mo je 
švie ti mo pa ro do je „Mo kyk la 2015“ to
kie ste re o ti pai bus griau na mi. Taip pat 
at sklei si me, ko kia gar bin ga ir įdo mi yra 
mo ky to jo pro fe si ja, ko kie pui kūs, at si
da vę ir už si de gę ga li bū ti pe da go gai. Tai 
pa grin di nis me tų ren gi nys, skir tas vi sai 
Lie tu vos švie ti me da ly vau jan čiai ir jį 
ku rian čiai ben druo me nei. Čia su si tin ka, 
mo ko si ir ge rą ja pa tir ti mi da li ja si vals ty
bi nių švie ti mo cen trų, mo kyk lų va do vai, 
mo ky to jai ir mo ki niai, tė vai, ver slo įmo nių 
bei ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų at sto vai. 
Kaip ir kas met, pa ro do je bus pri sta to mos 
mo ky mo nau jo vės, ro do mos al ter na ty vios 
ir tra di ci nės ug dy mo me to di kos bei prie
mo nės, mo kyk lų įran ga, nau ji ug dy mo 
pro jek tai. 

Ren gi ny je bus tę sia ma „Mo kyk los 
be sie nų“ kon cep ci ja, ku ri sim bo li zuo ja 
kiek vie no ben druo me nės na rio, jo kū ry
biš ku mo, nuo mo nės ir ini cia ty vos svar bą 
šių die nų mo kyk lo je. To kio je mo kyk lo je 
kiek vie nas tu ri tei sę bū ti sa vi mi ir veik ti 
tai, kas la biau siai pa tin ka. Mo ky ma sis 
ne ap si ri bo ja pa mo kų lai ku ar mo kyk los 
pa sta tu – šis pro ce sas plė to ja si ir už jos 
ri bų: mies te, gam to je, na muo se, ke lio nėse, 
šei mos, drau gų ra te, in ter ne te ir ki to se 
me di jos prie mo nė se. Čia mo ko ma si ieš
kant, at ran dant, iš ran dant, ben drau jant ir 
ku riant. To kio je mo kyk lo je au ga lais va ir 
vi sa pu siš kai bran di as me ny bė.

Pa ro da „Mo kyk la 2015“ bus iš skir ti nė – 
ren gi niuo se da ly vaus kvies ti niai lek to riai 
iš Lie tu vos, In di jos ir ki tų už sie nio ša lių. 
Vyks kon fe ren ci jos, fo ru mai, su si ti ki mai, 
dis ku si jos ir de ba tai, in te rak ty vūs edu
ka ci niai už si ėmi mai bei kū ry bi nės dirb
tu vės mo ky to jams ir mo ki niams. Šie met  
pa ro do je pri sis ta tys virš 100 įmo nių ir 
švie ti mo įstai gų, su ku rio mis su si pa žin ti 
at vyks apie 20 000 lan ky to jų, o kad vis kas 
vyk tų sklan džiai, pa ro dos or ga ni za to riams 
pa dės be veik 100 jau nų jų sa va no rių. Lan
ky to jai tu rės dvi die nas pa ma ty ti dau giau 
nei 170 skir tin gų ren gi nių.

Pa ro da „Mo kyk la 2015“ 
įgau na pa grei tį! 

Pa ro do je Es ti jos Tar tu „Ah haa“ moks lo 
cen tras su rengs net še šis moks lo šou ant 
spe cia liai pa sta ty tos sce nos! Šis cen tras 
nė ra įpras tas mu zie jus, čia ga li ma ir bū ti
na lies ti eks po na tus – moks las, nuo ty kiai, 
ad re na li nas bei įgy tos ži nios jun gia si į 
har mo nin gą vi su mą. Lan ky to jai ga li pa
ke liau ti po že mės gel mes ir pa ty ri nė ti jų 
su dė tį, pa kil ti į kos mo są, ste bė ti, kaip iš 
kiau ši nio iš si ri ta tik ras viš čiu kas, su kur ti 
va rik lį, ste bė ti žvaigž des ir ki tas kos mo se 
sly pin čias pa slap tis, da ly vau ti įvai rio se 
moks li nė se dirb tu vė se.

„Ah haa“ moks lo cen tras kar tu su ke lio
nių or ga ni za to riu mi „InLT“ įstei gė spe cia
lų jį pri zą mo ky to jams. To dėl kvie čia me 
da ly vau ti kon kur se ir lai mė ti ke lio nę į šį 
moks lo cen trą. Dau giau in for ma ci jos ir 
kon kur so są ly gas ga li te ras ti in ter ne te – 
www.pa ro da mo kyk la.lt.

Mo ky to jo pro fe si jos pres ti žas: ko dėl 
šian dien bū ti mo ky to ju yra gar bin ga ir 
įdo mu? Pa ro do je vyks ren gi niai be si
ren kan tiems ar pa si rin ku siems mo ky to jo 
pro fe si ją. „Pres ti žo erd vė je“ bus nag ri
nė ja mos sa vi ver tės, emo ci jų hi gie nos, 
cha riz mos te mos, taip pat aiš kin si mės, 
kuo vai ko tei sių iš ma ny mas yra svar bus 
ge ram mo ky to jo pro fe si jos var dui. Pa
si sem ti įkvė pi mo ga lė si te iš švie suo lių, 
ku rie pa si da lys, ką jiems reiš kia mo ky to jo 
pro fe si ja, ko kas dien mo ko si iš mo ki nių 
ir ko kias ver ty bes sten gia si įskie py ti sa vo 
ug dy ti niams.

„At ra di mų la bo ra to ri jos“ – erd vė, ku
rio je moks lei viai kar tu su mo ky to jais 
da ly vaus prak ti nė se veik lo se, ban dys su
pras ti jung tis tarp gam tos, tech no lo gi jų, 
in ži ne ri jos, me nų ir ma te ma ti kos, jų prak
ti nį pri tai ko mu mą, reikš mę kas die niam 
gy ve ni mui bei is to ri jos pa ži ni mui. Tai 
STE AM (angl. Scien ce, Tech no lo gy, En
gi ne e ring, Arts, Mat he ma tics) ug dy mas, 
ku rio po pu lia ri ni mui ir plėt rai Lie tu vo je 
šiuo me tu ski ria ma itin daug dė me sio. 
„Jei no ri me pa žin ti pa sau ly je vyks tan čius 
reiš ki nius ir spręs ti ja me eg zis tuo jan čias 
pro ble mas, mums la bai rei kia gam tos 
moks lų, ma te ma ti kos, tech no lo gi jų, in
ži ne ri jos ži nių ir kū ry biš ku mo. Taip ga
lė tu me in teg ruo ti vi sus šiuos ele men tus 
į pa ži ni mo pro ce są ir jais pa si nau do tu me 

spręs da mi pro ble mas. Į tai ir orien tuo ja
si STE AM. Pa ro do je lan ky to jai ir pa tys 
ga lės trum pam pa virs ti moks li nin kais: 
STE AM la bo ra to ri jo se kon struos ro bo tus, 
kurs ho log ra fi nius at vaiz dus, su si pa žins 
su ne ri bo to mis van dens pa nau do ji mo 
ga li my bė mis. Su kur si me erd vę, ku rio je 
lan ky to jai prak tiš kai pri tai kys STE AM 
dis cip li nų ži nias“, – pa sa ko ja Ug dy mo 
plė to tės cen tro me to di nin kė, pa ro dos ku
ra to rė Jus ti na Sa jė. Kvie čia me iš anks to 
re gist ruo tis į „At ra di mų la bo ra to ri jas“ 
in ter ne te – https://so das.ug do me.lt/.

Pa ro do je plė to si me svar bias pi lie
tiš ku mo, ne for ma lio jo ug dy mo te mas, 
iš ryš kin si me kū ry biš ku mo stip ri ni mo 
mo kyk lo je svar bą. Z kar tos at sto vai pri
sta tys sa vo as me ni nes is to ri jas, nag ri nė
si me šios kar tos san ty kius su tė vais bei 
mo ky to jais, ben dra dar bia vi mo ga li my bes. 
Pa ro do je ga lė si te su da ly vau ti „Ug dy mo 
so do“ mo ky muo se, at si pūs ti „Mo ky to jų 
kam ba ry je“, „Pi lie tiš ku mo alė jo je“ ra si te 
įdo miuo sius mu zie jus, o „Spor to klu be“ 
ga lė si te pa mankš tin ti sme ge nis.

Kvie čia me ne tik my lin čius ir rū pes
tin gus tė vus, bet ir ak ty vius švie ti mo 
ben druo me nės na rius da ly vau ti kon fe ren
ci jo je „Tė vai – po ky čių jė ga ir ug dy mo 
part ne riai“, ku rio je kal bė si mės apie tė vų 
ben dra dar bia vi mo su mo kyk la ir tar pu
sa vio ben dra vi mo for mas, in dė lį ku riant 
at sva rą pa ty čių kul tū rai, ga li my bes ge riau 
pa žin ti vai kų ge bė ji mus, re a li zuo ti sa vo 
lū kes čius, nag ri nė si me po zi ty vios tė vys
tės ir tė vų lū kes čių dėl vai kų pa sie ki mų 
te mas. Kon fe ren ci jos me tu tė vai ma žo se 
gru pė se ga lės pa ben drau ti su pra ne šė jais, 
pa si da ly ti sa vo idė jo mis, pa tir ti mi. Ant
ro ji kon fe ren ci ja skir ta švie ti mo po li ti kos 
for muo to jams, švie ti mo įstai gų va do vams, 
ini cia ty viems mo ky to jams, moks lo bei 
ver slo at sto vams. Su ži no si te apie STE AM 
sam pra tą ir fi lo so fi ją, už sie nio STE AM 
tin klo kū ri mo pa tir tį ir mo kyk los, moks
lo ins ti tu ci jų ir ver slo ben dra dar bia vi mo 
ak tu a lu mą. Šio je kon fe ren ci jo je pra ne
ši mą skai tys lek to rius iš In di jos Sri ni 
Swa mi nat han. Kon fe ren ci jos rėmėjas –  
UAB „Biz nio ma ši nų kom pa ni ja“. 

Ugdymoplėtotėscentroinf.
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Įžvalgos

Už da ry mas – ne spren di mas 

Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja (ŠMM) 
ska ti na aukš to jo moks lo rai dą įgy ven
din da ma Vals ty bės pa žan gos stra te gi ją 
„Lie tu va 2030“ ir Vy riau sy bės pa tvir tin tą 
Vals ty bi nę stu di jų, moks li nių ty ri mų ir 
eks pe ri men ti nės (so cia li nės, kul tū ri nės) 
plėt ros 2013–2020 m. pro gra mą. Šiuo se 
stra te gi niuo se do ku men tuo se tie sio giai 
nėra nu ma ty ta  ma žin ti aukš tų jų mo kyk lų 
skai čių, ta čiau už si brėž ta ge rin ti aukš to jo 
moks lo ko ky bę. Aukš tą sias mo kyk las nuo 
sku bo tų spren di mų šiek tiek ap sau go aka
de mi nės au to no mi jos prin ci pas, bet erd vės 
re gu liuo ti si tu a ci ją, be abe jo, yra.

Vals ty bi nė je stu di jų, moks li nių ty ri mų 
ir eks pe ri men ti nės plėt ros pro gra mo je 
nu ma to mas itin di de lis stu den tų ma žė ji
mas ša lies aukš to sio se mo kyk lo se. Šia me 
do ku men te la biau iš ski ria mi re gu lia ci niai 
me cha niz mai: ska ti ni mas stu di juo ti sri
ty se, ku rio se trūks ta spe cia lis tų, įsto ji mo 
rei ka la vi mų di di ni mas, stu di jų pro gra mų 
ir vie tų skai čiaus ma ži ni mas ten, kur yra 
spe cia lis tų per tek lius. 

Šių me tų pri ėmi mas dar kar tą aiš kiai 
pa ro dė aukš to jo moks lo pro ble mas: že ma 
pri ėmi mo kar te lė, daug smul kių, ne pa
klau sių stu di jų pro gra mų ir tų pa čių dub
lia vi mas ke lio se aukš to sio se mo kyk lo se. 
To kia pa dė tis ne ten ki na nei pa čių uni ver si
te tų, nei vals ty bės in te re sų. Mes ne ga li me 
lik ti vi so to nuo ša ly je ar ei ti leng viau siu – 
uni ver si te tų už da ry mo – ke liu. Tu ri me 
vi si kar tu – ŠMM, rek to riai, aka de mi nė 
ben druo me nė – pa dė ti su ras ti tuos ne
stan dar ti nius, bet ra cio na lius spren di mus, 
kaip pa ge rin ti šią pa dė tį, už tik rin ti aukš tą 
stu di jų ko ky bę ir ap sau go ti ma žes nius 
uni ver si te tus nuo ve ge ta vi mo. Taip pat ir 
pa tys uni ver si te tai tu ri pra dė ti gal vo ti, kaip 
už si dirb ti iš moks lo, ben dra dar biau ti su 
ver slu. Jau yra pri im ti pir mie ji su si ta ri mai, 
tai ko mas lais ves nis per ėji mas iš ko le gi jų į 
uni ver si te tus, nu ma ty ta lanks tes nė ba ka
lau ro, ma gist ro stu di jų truk mė. Svar bu, 
kad pro gra mų pa siū la bū tų kuo įvai res nė 
ir ati tik tų rin kos poreikius.

iš ei tys yra

Vals ty bė sun kiai ga li įsi pa rei go ti iš lai
ky ti vi sas ne efek ty viai dir ban čias aukš
tą sias mo kyk las, ta čiau jų eg zis ta vi mas 

Švie ti mo ir moks lo mi nist rė Aud ro nė 
Pit rė nie nė apie aukš tą jį moks lą

ga li bū ti eko no miš kai pa grįs tas ne vien 
vals ty bės iž do są skai ta. Tai reiš kia, kad 
stu den tų skai čiaus ma žė ji mą ga li bū ti 
sie kia ma kom pen suo ti ieš kant ki tų bū dų. 
To kia kryp tis stra te gi niuo se do ku men
tuo se taip pat yra. Vi sų pir ma, stu di jų 
tarp tau tiš ku mo ska ti ni mas, ap rė pian tis ne 
tik stu den tų ir dės ty to jų mo bi lu mą, bet ir 
stu den tų iš už sie nio pri trau ki mą, stu di jų 
Lie tu vo je po pu lia ri ni mą pa sau ly je. Ne 
ma žiau svar bi ir vi daus rin ka. Nu ma ty ta 
ska tin ti stu di juo ti bran des nio am žiaus 
žmo nes. Nuo la ti nis mo ky ma sis jau yra 
bū ti ny bė dar bo rin ko je, to dėl aukš to sios 
mo kyk los ska ti na mos įsi trauk ti į ne for
ma lų jį su au gu sių jų švie ti mą. 

Ki ta ver tus, jau ni mo ma žė ji mas nė ra 
vie nin te lis ro dik lis. Daug rim tes nės šio 
pro ce so prie žas tys su si ju sios su pro gra mų 
ko ky be ir kon ku ren ci ja. Ma ži uni ver si te tai 
ne tu ri ga li my bės pa tek ti į aukš tas vie tas 
tarp tau ti niuo se rei tin guo se. O stra te gi
niuo se do ku men tuo se toks sie kis nu ma
ty tas. To dėl uni ver si te tų jun gi mas bū tų 
svar bi tar pi nė prie mo nė, sie kiant stip rin ti 
at ski rų mo kyk lų po ten cia lą. 

Rug sė jo pra džio je ma no ini cia ty va 
vy ku sia me su si ti ki me su vals ty bi nių uni
ver si te tų rek to riais kal bė jau, kad ŠMM 
ska tins ir pa lai kys uni ver si te tų tar pu sa vio 
ben dra dar bia vi mą, ak ty ves nį klas te rių 
kū ri mą. 

Bu vo su da ry ta dar bo gru pė „Dėl uni

ver si te tų stu di jų ir moks li nės veik los 
spe cia li za ci jos kryp čių įver ti ni mo“. Ją 
su da ro ŠMM, uni ver si te tų, moks li nin kų, 
stu den tų, darb da vių, Lie tu vos aukš tų jų 
mo kyk lų pro fe si nių są jun gų su si vie ni ji
mo at sto vai ir so cia li niai part ne riai. Iki 
2016 m. ko vo 1 d. ši gru pė įver tins vals
ty bi nių uni ver si te tų stu di jų ir moks li nės 
veik los spe cia li za ci jos kryp tis bei pa rengs 
siū ly mus, skir tus jų ko ky bės stip ri ni mui. 
Dar bo gru pė siū lys, kaip ska tin ti tar pins
ti tu ci nį uni ver si te tų ben dra dar bia vi mą ir 
kon sor ciu mų stei gi mą, ieš kos tin ka miau
sių bū dų kon so li duo ti aukš ta jam moks lui 
ski ria mus iš tek lius ir pri sta tys siū lo mas 
re ko men da ci jas. Taip pat teiks siū ly mus, 
kokius rei ka la vi mus tu rė tų ati tik ti aukš
tą jį iš si la vi ni mą tei kian tys uni ver si te tai ir 
kokių ga li mų kri te ri jų pri tai ky mas jiems 
pa dė tų kel ti stu di jų ir moks lo ko ky bę.

Dar bo gru pės veik los re zul ta tai bus 
pri sta to mi pa va sa rį (aukš to jo moks lo 
ko ky bi nio pro ver žio tiks lai ir prie mo nės, 
eko no mi nio jų įgy ven di ni mo pla no įver
ti ni mas). 

Uni ver si te tų stip ri ni mas leis tų ra cio
na liau pa nau do ti fi nan si nius iš tek lius, 
stu den tams at si ras tų di des nės pa si rin ki mo 
ga li my bės, bū tų su da ro mos pa lan kes nės 
są ly gos at lik ti moks li nius ty ri mus, di dė tų 
uni ver si te to pres ti žas tarp tau ti niu mas tu 
bei ga li my bės da ly vau ti pro jek tuo se tiek 
Lie tu vo je, tiek ir už sie ny je.
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apie klas te riUs

Vie nas iš ga li mų pro ble mų spren di mų 
bū dų – uni ver si te tų klas te rių kū ri mas. 
Vy tau to Di džio jo uni ver si te to (VDU) rek
to rius prof. Juo zas Au gu tis pri sta tė nau jo 
klas te rio idė ją. Pre li mi na rų ke ti ni mą ja me 
da ly vau ti yra iš sa kę VDU, Lie tu vos edu
ko lo gi jos, Šiau lių, Klai pė dos uni ver si te tai.

Šios aukš to sios mo kyk los tu ri vie no
dų stu di jų pro gra mų, to dėl svar bu ras ti 
bū dų jas su jung ti ir stu di jas or ga ni zuo ti 
kar tu. Mū sų už da vi nys – ne pri trauk ti 
dau giau stu den tų, o su teik ti ko ky biš ką 
iš si la vi ni mą, tiks lin giau pa nau do ti tu ri
mus re sur sus.

Pa sak prof. J. Au gu čio, pir miau sia 
klas te ris bū tų tai ko mas hu ma ni ta ri niams 
ir so cia li niams moks lams, jo na riai uni ver
si te tai siū ly tų jung ti nes stu di jų pro gra mas 
ir jas įgy ven din tų da li mis – ku rio je sri ty je 
ir ku ris uni ver si te tas tu ri aukš tes nę stu di jų 
kom pe ten ci ją. Pa vyz džiui, dviem pir mai
siais ba ka lau ro stu di jų pro gra mos me tais 
ben druo sius da ly kus bū si mie ji hu ma ni ta
rai stu di juo tų vie na me uni ver si te te, ki tus 
dve jus, kai įgy ja ma kon kre ti spe cia li za
ci ja, – ki ta me.

svars to ma naU ja įsta ty mo 
re dak ci ja

Sei mo ru dens se si jo je pra dė ta svars ty ti 
ŠMM pa reng ta Moks lo ir stu di jų įsta ty mo 
nau ja re dak ci ja. Įvardysiu5priežastis, 
ko dėl rei kia šio nau jo jo įsta ty mo.

Da bar ti nė Lie tu vos aukš to jo moks lo 
pa dė tis ne ten ki na nei pa čių aukš tų jų mo
kyk lų, nei vals ty bės in te re sų. Aki vaiz du, 
kad su si da riu si pa dė tis rei ka lau ja ryž tin gų 
spren di mų. Juos siū lo Sei mui pa teik tas 
nau ja sis Moks lo ir stu di jų įsta ty mas, kurį 
rei kia pri im ti to dėl, kad į aukš tą sias mo
kyk las at ei tų tik rai ge ban tys stu di juo ti 
as me nys. Ma žė jant abi tu rien tų skai čiui 
įsto ti į aukš tą sias mo kyk las kas met vis 
leng viau. Moks lo ir stu di jų ste bė se nos ir 
ana li zės cen tro (MOS TA) su rink ti duo me
nys ro do be veik dvi gu bą ba lų ato trū kį tarp 
įsto ju sių jų į vals ty bės fi nan suo ja mas ir į 
ne fi nan suo ja mas stu di jų vie tas. Į mo ka mas 
stu di jas įsto ja ir la bai ma žus kon kur si nius 
ba lus su rin kę abi tu rien tai. Vie na me uni
ver si te te į vals ty bės fi nan suo ja mas vie tas 
šie met pri im ti pir ma kur siai su ma žiau siu 
4,96 ba lu, o į vals ty bės ne fi nan suo ja
mas – su 0,34. Ar ga li vie no je au di to ri jo je 
ko ky biš kai stu di juo ti to kio skir tin go pa
si ren gi mo stu den tai? Pa si bai gus ben dra

jam pri ėmi mui aukš to sios mo kyk los dar 
25–30 proc. stu den tų pri ima į mo ka mas 
stu di jas. Ta čiau ši taip įsto ju sių jų kon kur
si nių ba lų in for ma ci jos ne skel bia. Nau ja
sis Moks lo ir stu di jų įsta ty mas įtvir tin tų 
pri ėmi mo ba lų kar te lę. Ji bū tų pri va lo ma 
vi siems sto jan tie siems – tiek į vals ty bės 
fi nan suo ja mas, tiek į mo ka mas stu di jų 
vie tas vi so se aukš to sio se mo kyk lo se.

Nau ja sis įsta ty mas už tik rins, kad spe
cia lis tai bū tų ren gia mi pa gal vals ty bės 
ir dar bo rin kos po rei kius. Dau gė ja pro
gra mų, į ku rias pri ima ma tik po ke le tą 
stu den tų (šie met net ket vir ta da lis vi sų 
pro gra mų su lau kė iki 10 pirmakursių). 
Ši taip bars ty da mi sa vo moks li nį po ten
cia lą ne pa reng si me nei ge rų spe cia lis tų, 
nei su kur si me kon ku ren cin gą moks lą. 
Vals ty bės fi nan suo ja mas stu di jų vie tas 
siū lo ma pla nuo ti smul kiau – ne tik pa gal 
stu di jų sri tis ir kryp čių gru pes, bet ir pa
gal at ski ras kryp tis, o me nų stu di jo se – ir 
pa gal pro gra mas. Tai leis tų veiks min giau 
pa skirs ty ti fi nan sa vi mą vals ty bei rei ka
lin gų spe cia ly bių pro gra moms ir su kur tų 
prie lai das iš gry nin ti at ski rų aukš tų jų 
mo kyk lų pro fi lius. Taip pat bū tų nu sta
to mas mi ni ma lus stu di jų vie tų skai čius 
vie no je pro gra mo je. Siū lo ma per ei ti prie 
stu di jų kryp ties (ne at ski rų, o vi sų to je 
kryp ty je vyk do mų pro gra mų) iš ori nio 
ver ti ni mo ir ak re di ta vi mo bei nu sta ty ti 
to kius prin ci pus, kad tu rė ti daug smul kių 
stu di jų pro gra mų bū tų ne ra cio na lu ir per 
bran gu. Tai gi aukš to sioms mo kyk loms 
at si ras tų dau giau pa ska tų ben dra dar biau ti, 
su da ry ti kon sor ciu mus, siū ly ti jung ti nes 
pro gra mas. 

Šį įsta ty mą bū ti na pri im ti tam, kad 
stu di jos su teik tų ne tik di plo mą, bet ir 
gy ve ni me pa nau do ja mų ži nių. MOS TA 
duo me ni mis, vi du ti niš kai tik penk ta da lis 
tei sės stu di jų kryp ties ab sol ven tų pa si
ren ka tei si nin ko pro fe si ją, 43 proc. tei sės 
ab sol ven tų dir ba že mes nio nei aukš to jo 
iš si la vi ni mo lyg mens rei ka lau jan tį dar bą. 
Moks lo ir stu di jų įsta ty me nu sta to ma, jog 
in for muo ti stu den tus apie kar je ros ga li my
bes yra privaloma.

Es mi nė įsta ty mo nau jo vė – vals ty bės 
su tar tys su aukš to sio mis mo kyk lo mis. 
Jo se bus api brėž ta, ko kių sri čių spe cia

lis tus ren gia kon kre ti aukš to ji mo kyk la, 
ko kios jos veik los kryp tys, ko kie stu den tų 
pri ėmi mo rei ka la vi mai. Nu ma ty ta, kad 
at si žvel giant į su tar čių vyk dy mo re zul
ta tus vals ty bi nei aukš ta jai mo kyk lai bus 
ski ria ma iki 5 proc. pa pil do mų lė šų iš jai 
pa skir tų vals ty bės biu dže to asig na vi mų. 
Pa pil do mo fi nan sa vi mo sky ri mas pa
ska tins mo kyk las ak ty viau siek ti su tar tų 
tiks lų. Glo ba lia me pa sau ly je di džiau sią 
pri dė ti nę ver tę eko no mi kai ne ša aukš tų
jų tech no lo gi jų ver slas. Šiuo me tu mū sų 
aukš to sios mo kyk los ir ver slas ben dra
dar biau ja ne už tek ti nai. Moks lo ir stu di
jų įsta ty me nu ma ty tos su tar tys ska tins  
iš gry nin ti per spek ty viau sias aukš tų jų mo
kyk lų moks li nės veik los kryp tis ir į jas 
kon cen truo tis. Remiantis nau jau siomis 
pa sau li nės aukš to jo moks lo plėt ros ten
den ci jomis sie kiama į dok to ran tū ros 
stu di jas tie sio giai įtrauk ti ži nioms im lų 
ver slą. To dėl nau ja me įsta ty me nu ma to ma 
ga li my bė moks lo ir stu di jų ins ti tu ci joms 
dok to ran tū ros stu di jas vyk dy ti kar tu su 
ver slo part ne riais.

Rug sė jo 21 d. bu vo įre gist ruo ta LR 
Moks lo ir stu di jų įsta ty mo pa tai sa, ku ria 
sie kia ma „ge rai be si mo kan čio pi lie čio“ 
są vo ką sie ti ne su pa žy mių vi dur kiu, o su 
stu di jų pro gra mos tiks lų įgy ven di ni mu. 
Siū lo ma ge rai be si mo kan čiais stu den tais 
lai ky ti tuos, ku rie yra įvyk dę aukš to sios 
mo kyk los stu di jų pla ne nu ma ty tus ei
na mo jo ži nių pa tik ri ni mo rei ka la vi mus, 
su rin kę ne ma žiau kaip 45 kre di tus per 
vie ne rius stu di jų me tus ir ne tu rin tys aka
de mi nių sko lų.

kad ga biaU sie ji rink tų si 
moks lą

Vy riau sy bė pri ta rė ŠMM siū ly mui kel ti 
dok to ran tų sti pen di jas. Nuo spa lio mė
ne sio jos padi dėjo ket vir ta da liu. Pir mų jų 
me tų dok to ran tų sti pen di ja šiuo me tu ne
sie kė net mi ni ma lios al gos. Kel da mi dok
to ran tų sti pen di jas no ri me su da ry ti są ly gas 
ga biems jau nuo liams rink tis moks li nin ko 
kar je rą. Vy riau sy bės nu ta ri mui įsi ga lio jus, 
pir mų jų me tų dok to ran tai gaus 394,25 
eu rų sti pen di ją, o vė les nių jų – 456 eu rus. 
Iki šiol dok to ran tų sti pen di jos sie kė ati
tin ka mai 315,4 ir 364,8 eu rus. 2015 m. 
dok to ran tų sti pen di jos kė li mas bus fi nan
suo ja mas iš ŠMM biu dže to asig na vi mų. 
2016 m. pa di din toms sti pen di joms Fi nan
sų mi nis te ri ja pa pil do mai nu ma to 2 mln. 
eu rų, o nuo 2017 m., at si žvel giant į ša lies 
fi nan si nes ga li my bes, dok to ran tų sti pen di
jas bus sie kia ma nuo sek liai kel ti iki ša lies 
vi du ti nio dar bo už mo kes čio ly gio.

siū lo ma ge rai be si mo kan čiais stu den tais lai ky ti tuos, 
ku rie yra įvyk dę aukš to sios mo kyk los stu di jų pla ne 

nu ma ty tus ei na mo jo ži nių pa tik ri ni mo rei ka la vi mus, 
su rin kę ne ma žiau kaip 45 kre di tus per vie ne rius 

stu di jų me tus ir ne tu rin tys aka de mi nių sko lų.

remiantis nau jau siomis pa sau li nės aukš to jo moks lo 
plėt ros ten den ci jomis sie kiama į dok to ran tū ros 

stu di jas tie sio giai įtrauk ti ži nioms im lų ver slą.
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Profesinismokymas

Ar mo ki niams rei kia pa gal bos ren kan tis spe
cia ly bę? Kaip ši pa gal ba tei kia ma?

Ikip ro fe si nis, pro fe si nis mo ky mas yra 
ben dro jo as me ny bės ug dy mo da lis, ja me 
da ly vau ja mo ky to jai, švie ti mo pa gal bos 
spe cia lis tai, mo kyk los bei ki tos mo ki nį 
ug dan čios ins ti tu ci jos. Svar bu, kad vi si 

pro fe si ja – ke lias į vi sa ver tį gy ve ni mą

šio pro ce so da ly viai glau džiai ben dra
dar biau tų. 

Mo ky to jo už da vi nys – for muo ti mo
ki nių, tu rin čių SUP, so cia li nius ir ben
dra vi mo įgū džius, pa lan kų mo kyk los 
ben druo me nės po žiū rį į jų ikip ro fe si nį 
ug dy mą. Švie ti mo pa gal bos spe cia lis tai 

In teg ra ci ja į dar bo rin ką, pro fe si jos tu rė ji mas yra jau no žmo gaus gy ve ni mo pa grin das. 
Net (o gal – ypač?) jei tas žmo gus tu ri spe cia lių jų ug dy mo(si) po rei kių (to liau – SUP). To
dėl la bai svar bu su teik ti to kiems jau nuo liams ga li my bę at ras ti šir džiai mie lą veik lą, ku ri 
teik tų nau dos tiek pa čiam mo ki niui, tiek vi suo me nei. Pro fe si nė je mo kyk lo je šie vai kai 
įgy ja ne tik ži nių bei įgū džių, bet ir mo ko si ben drau ti, ben dra dar biau ti, spręs ti kas die nes 
pro ble mas, t. y. jie tam pa vi sa ver čiais ben druo me nės na riais. 

Kal bi na me Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos (ŠMM) Mo ky mo si vi są gy ve ni mą de par ta
men to Pro fe si nio mo ky mo sky riaus vy riau si ą ją spe cia lis tę Jo lan tą ZA BIE TIE NĘ. 

Ku rio se pro fe si nė se mo kyk lo se mo ki niai, 
tu rin tys SUP, ga li įgy ti pro fe si ją šiais moks lo 
me tais?

Vi sų pir ma rei kia pa mi nė ti, kad pro fe si
nė se mo kyk lo se pa gal pro fe si nio mo ky mo 
pro gra mas, at si žvel giant į jo se nu sta ty tus 
rei ka la vi mus, ga li bū ti su da ro mos at ski
ros gru pės kur tie siems, ne pri gir din tiems 
as me nims, ak lie siems, sil pna re giams, įgi
ju siems pa grin di nį ar vi du ri nį iš si la vi ni mą 
ir tu rin tiems in te lek to su tri ki mų. SUP tu
rin tys as me nys ga li mo ky tis kar tu su ki tais 
mo ki niais, jei ati tin ka pro fe si nio mo ky mo 
pro gra mo se nu sta ty tus rei ka la vi mus. 

Vien tik pro gra mas, skir tas SUP tu
rin tiems jaunuoliams, vyk do Vil niaus 
tech no lo gi jų mo ky mo ir re a bi li ta ci jos 
cen tras, Rad vi liš kio tech no lo gi jų ir ver slo  
mo ky mo cen tro ba zi nis pa da li nys Rad vi
liš ky je, Kau no so cia li nių pa slau gų ir sta ty
bos ver slo dar buo to jų pro fe si nio ren gi mo 
cen tro sky rius, Ši lu tės že mės ūkio mo kyk
los Že mai čių Nau mies čio sky rius. Ki tos 
pro fe si nio mo ky mo įstai gos, pri iman čios 
SUP tu rin čius mo ki nius, yra Aly taus dai
lių jų ama tų mo kyk la, Aly taus pro fe si nio 
ren gi mo cen tras, VšĮ Alan tos tech no lo gi
jos ir ver slo mo kyk la, Bir žų tech no lo gi jų 
ir ver slo mo ky mo cen tras, Kau no mais to 
pra mo nės ir pre ky bos mo ky mo cen tras, 
Kė dai nių pro fe si nio ren gi mo cen tras, 

Klai pė dos siu vi mo ir pa slau gų ver slo 
mo kyk la, Kau no tai ko mo sios dai lės mo
kyk la, Ma ri jam po lės pro fe si nio ren gi mo 
cen tras, Ma žei kių po li tech ni kos mo kyk la, 
Rad vi liš kio tech no lo gi jų ir ver slo mo ky
mo cen tras, Šiau lių pro fe si nio ren gi mo 
cen tras, Ute nos re gio ni nis pro fe si nio 
mo ky mo cen tras, VšĮ Klai pė dos pro fe
si nio mo ky mo ir re a bi li ta ci jos cen tras,  
VšĮ Kre tin gos tech no lo gi jos ir ver slo 
mo kyk la, VšĮ Tel šių re gio ni nis pro fe si nio 
mo ky mo cen tras, Vil niaus pa slau gų ver slo 
dar buo to jų pro fe si nio ren gi mo cen tras, 
Vil niaus Ver kių spe cia lio ji mo kyk ladau
gia funk cis cen tras. Šiais me tais nu džiu
gi no Pa ne vė žio pre ky bos ir pa slau gų 
mo kyk la ir Jo niš kio že mės ūkio mo kyk la, 
ku rios pra ne šė, kad mo kys SUP tu rin čių 
as me nų gru pes.

Ką ga li te pa sa ky ti apie gru pių dy džių pro
ble mą?

2014–2015 m. m. 18oje pro fe si nio 
mo ky mo įstai gų, vyk dan čių pir mi nį pro
fe si nį mo ky mą, pa gal spe cia lių jų po rei kių 
as me nims skir tas pro gra mas mo kė si 1318 
mo ki nių, iš jų 529 bu vo pri im ti į I kur
są. Pa ly gi ni mui: prieš tre jus me tus, t. y. 
2011–2012 m. m., 13oje mo ky mo įstai gų 
pa gal pro gra mas, skir tas spe cia lių jų po
rei kių as me nims, mo kė si 994 mo ki niai. 

Šiais me tais bu vo pla nuo ta pri im ti 563 
mo ki nius. Re mian tis pre li mi na riais duo
me ni mis, pri im ta 504. Dau gu ma mo ki nių 
į šias pro gra mas at ei na bai gę in di vi du a 
 li zuo tą pa grin di nio ug dy mo pro gra mą. 
2014–2015 m. m. pa gal in di vi du a li zuo tą 
pro gra mą vi so je Lie tu vo je mo kė si 738 
mo ki niai 10ose (II gim na zi jos) kla sė se. 

Dvi mo ky mo įstai gos – Vil niaus pa slau
gų ver slo dar buo to jų pro fe si nio ren gi mo 
cen tras ir Vil niaus Ver kių spe cia lio ji mo
kyk ladau gia funk cis cen tras – šiais me tais 
ne su rin ko net pu sės gru pei nu sta ty to mo
ki nių skai čiaus, to dėl ne tu ri pir ma kur sių. 
Dau gu ma mo kyk lų, ku rios mo ko SUP 
tu rin čius mo ki nius, krei pė si į ŠMM pra
šy da mos leis ti mo ky ti ma žes nes gru pes. 
Mi nis te ri ja svars to ga li my bes pri tar ti jų 
pra šy mams. Ga lio jan tys tei sės ak tai nu sta
to, kad gru pė su da ro ma iš 20 SUP tu rin čių 
mo ki nių. Jau se no kai dis ku tuo ja ma, kad 
yra su dė tin ga ne tik su rink ti 20 in te lek to 
su tri ki mą tu rin čių mo ki nių gru pę, bet ir 
vie nam mo ky to jui juos mo ky ti. Vi lia mės, 
kad mo ki nių skai čius to kio se gru pė se bus 
ma ži na mas. 

Ko kios mo ki nių, tu rin čių SUP, pro fe si nio mo
ky mo(si) ir įsi dar bi ni mo at ei ties per spek ty vos? 

Pro fe si nio mo ky mo įstai gos, su pras da
mos, kad šiems as me nims pa tek ti į dar bo 
rin ką nė ra leng va, ieš ko ga li my bių pa dė ti 
kva li fi ka ci ją įgi ju siems mo ki niams įsi dar
bin ti. Jos ben dra dar biau ja su darb da viais, 
su da ro ben dra dar bia vi mo su tar tis, or ga ni
zuo ja įvai rius ren gi nius, siun čia mo ki nius į 
prak ti kas. Mū sų vi suo me nė dar nevi siš kai 
pa si ren gu si ne įga lių jų in teg ra ci jai, tad ir 
mo ky mo įstai goms, ir pa tiems mo ki niams 
bei jų ar ti mie siems rei kia dė ti la bai daug 
pa stan gų, sie kiant įsi tvir tin ti dar be ir vi
suo me nė je.

pa klau siau si – sta ty bi nin kai ir vi rė jai

Į klau si mus apie jau ni mo, tu rin čio SUP, pro fe si nio ug dy mo(si) ir įsi dar bi ni mo per spek
ty vas Lie tu vo je at sa kė Spe cia lio sios pe da go gi kos ir psi cho lo gi jos cen tro Spe cia lio sios 
pe da go gi kos sky riaus va do vės pa va duo to ja Li na PA LA ČIO NIE NĖ ir spe cia lio ji pe da
go gė Ire na STAN KU VIE NĖ.

pa ta ria pe da go gams ir pro fe si jos kon
sul tan tams, kaip di fe ren ci juo ti ir in di
vi du a li zuo ti pro fe si nį kon sul ta vi mą ir 
ko or di na vi mą, at si žvel giant į kiek vie no 
mo ki nio in di vi du a lias sa vy bes. Pro fe si jos 
kon sul tan tai pa ta ria, ku rios dar bo rin ko je 
pa klau sios spe cia ly bės tin ka SUP mo ki
niams. Į ikip ro fe si nes kon sul ta ci jas tu rė tų 
bū ti įtrau kia mi ir mo ki nių tė vai, ku rie taip 
pat for muo ja vai ko as me ni nes sa vy bes, 
bū ti nas dar bi nė je veik lo je, – sa va ran kiš
ku mą, at sa ko my bės jaus mą, darbš tu mą, 
pa rei gin gu mą, pa si ti kė ji mą sa vi mi. 

Dar bi nio ug dy mo sėk mę le mia spe cia
liai mo ki niams, tu rin tiems SUP, pri tai ky ta 
mo ky mo si ap lin ka, vaiz di nės prie mo nės, 
me to di nė me džia ga, tech no lo gi nė įran ga. 



7

Ypač svar bu su kur ti ge rą mik ro kli ma tą, 
puo se lė ti mo ky to jų ir mo ki nių san ty kius. 
Pro fe si jos kryp tin gu mui įta kos tu ri ir 
ben dro jo ug dy mo mo kyk lų ben dra dar bia
vi mas su pro fe si nio mo ky mo įstai go mis: 
at vi rų du rų die nos, pa žin ti nės eks kur si jos, 
ku rių me tu į pro fe si nes mo kyk las at ėję 
mo ki niai ge riau su si pa žįs ta su pro fe si
jai ke lia mais rei ka la vi mais, mo ky mo si 
ap lin ka. 

Sa vi val dy bės yra at sa kin gos už pro fe si
nio orien ta vi mo pa slau gų or ga ni za vi mą ir 
ko or di na vi mą sa vo te ri to ri jos mo kyk lo se. 
Me to di nę pa gal bą ir kon sul ta ci jas mo kyk
loms bei švie ti mo pa gal bos ins ti tu ci joms 
tei kia Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo 
švie ti mo cen tras. Ši įstai ga ša lies mas tu 
ko or di nuo ja ir vyk do pro fe si nio orien ta
vi mo ste bė se ną, ren gia pro fe si nio orien ta
vi mo per so na lo kva li fi ka ci jos to bu li ni mą, 
už tik ri na pro fe si nio kon sul ta vi mo prie mo
nių pri ei na mu mą. Švie ti mo in for ma ci nių 
tech no lo gi jų cen tras in for ma ci ją apie 
mo ky mo si ga li my bes skel bia in ter ne to 
sve tai nė je – www.ai kos.smm.lt. 

Ko kių spe cia ly bių ga li mo ky tis SUP tu rin tys 
mo ki niai? Ko kios pa klau siau sios?

Šiems mo ki niams pro fe si nė se mo kyk
lo se siū lo mos dai lių jų dir bi nių py nė jo, 
ap dai li nin ko (sta ty bi nin ko), dai lių jų rank 
 dar bių ga min to jo, leng vų dra bu žių siu
vė jo, ava ly nės tai sy to jo, bal dų ap mu šė jo, 
bal džiaus, sta liaus, šalt kal vio, vi rė jo, ma
sa žuo to jo, flo ris to, žel di nių tvar ky to jo ir 
ki tos spe cia ly bės.

Pa vyz džiui, mo ki niai, bai gę in di vi du a 
li zuo tas pa grin di nio ug dy mo pro gra
mas Šiau lių pro fe si nio ren gi mo cen tre 
(ŠPRC), daž niau siai ren ka si ap dai li nin ko 
(sta ty bi nin ko) ir vi rė jo pro fe si jas. Tarp 10 
kla sių bai gu sių  mokinių po pu lia riau sios 
yra sta liaus, flo ris to, au to mo bi lių sa lo nų 
ir minkš tų bal dų res tau ra to riaus, vi rė jo 
spe cia ly bės.

Spe cia lie ji po rei kiai yra la bai įvai rūs. Kaip 
pri tai ko ma pro fe si ja? 

Pro fe si jos prak ti nio mo ky mo, vyk do mo 
kar tu su te ori niu mo ky mu, mo ki nių (dėl 
įgim tų ir įgy tų su tri ki mų tu rin čių di de
lių ir la bai di de lių spe cia lių jų ug dy mo si 
po rei kių) gru pė ga li bū ti da li ja ma į du 
po gru pius, su da ro mus iš ne ma žiau kaip 
7 mo ki nių.

Ug dy mo tu ri nys tu ri bū ti pa kan ka mai 
su sie tas su dar bo rin kos rei ka la vi mais. 
Mo ky mo pro gra mų tu ri nys ir ly gis tu ri 
ati tik ti kiek vie no mo ki nio tik rą sias ga lias 
ir po rei kius bei ug dy ti in di vi du a lius ge
bė ji mus, ten kin ti spe cia liuo sius ug dy mo si 
po rei kius. Ben dro jo ug dy mo mo kyk lo je 
SUP tu rin tiems mo ki niams siū lo ma la vin ti 
me ni nius, ko mu ni ka ci nius, prak ti nius ge
bė ji mus, ug dy ti so cia li nę kom pe ten ci ją, 
for muo ti so cia li nius įgū džius, ku rie la bai 
svar būs gy ve nant ben druo me nė je. Šie vai
kai tu ri iš mok ti in teg ruo tis vi suo me nė je. 

Ikip ro fe si nio kon sul ta vi mo me tu svar bu 
at kreip ti dė me sį, kaip SUP tu rin tis mo ki
nys ver ti na sa ve dar bi nė je veik lo je, ko kie 
jo sa vit var kos, sa vi kon tro lės įgū džiai, 
sa va ran kiš ku mo ir ko mu ni ka ci niai ge bė
ji mai, kaip jis ge ba orien tuo tis si tu a ci jo je 
ir ją val dy ti. Mo kyk lo je svar bu or ga ni
zuo ti pro fe si nį veik li ni mą, t. y. veik las, 
ku rio se mo ki niams pa de da ma ak ty viai 
pa žin ti įvai rias už im tu mo sri tis, pro fe si jų 
ypa tu mus ir kt. Kon sul tuo jant mo ki nius, 
tu rin čius SUP, su da ro ma ga li my bė pa žin ti, 
įver tin ti ir ap tar ti in di vi du a lias kiek vie no 
sa vy bes, ga lin čias tu rė ti įta kos mo ky
mui si, spren džia mi klau si mai, su si ję su 
kar je ros pla na vi mu.

Per nai ŠPRC mo kė si 192 SUP tu rin tys 
mo ki niai, ku rių dau gu ma bu vo ug do ma 
tik pa gal pro fe si nio mo ky mo pro gra mas, 
li ku sie ji – pa gal jų ge bė ji mams pri tai ky
tas ben dro jo ug dy mo programas kar tu su 
pro fe si nio mo ky mo pro gra momis. 

Jau tre čius moks lo me tus cen tre mo ko si 
mo ki niai, tu rin tys ne ga lią dėl la bai žy
maus klau sos su tri ki mo (kur tu mo), ku rie 
pa si rin ko vi rė jo ir sta liaus spe cia ly bes 
kar tu su vi du ri nio ug dy mo pro gra mo mis. 
Da ly vau ti ug dy mo pro ce se šiems mo ki
niams pa de da 2 spe cia lie ji ir 4 so cia li niai 
pe da go gai, svei ka tos prie žiū ros spe cia lis
tas. Jie nu ma to ir įgy ven di na pa pil do mas 
pa gal bos prie mo nes. La bai svar bią pa gal
bą tei kia Šiau lių ap skri ties Ges tų kal bos 
ver tė jų cen tro dar buo to jai, ku rie pri si de da 
prie in kliu zi nio ug dy mo, vers da mi į ges
tų kal bą pa mo kas, kon sul ta ci jas. Ver ti mo 
pa slau gos už sa ko mos vi sai sa vai tei, at si
žvel giant į pa mo kų tvar ka raš tį, mo ki nių 
ir mo ky to jų pa gei da vi mus. Švie ti mo pa 
 gal ba in teg ruo ja ma į ug dy mo pro ce są.

Mo ki niai, tu rin tys ne ga lią dėl in te lek to 
su tri ki mo, pri ima mi mo ky tis pa gal spe
cia li ą sias ap dai li nin ko (sta ty bi nin ko), 
vi rė jo, odos ga mi nių ga min to jo, siu vi nių 
ga min to jo mo ky mo pro gra mas (mo ky mo
si truk mė – 3 m.). Šių pro gra mų tiks las – 
su teik ti pa si rink tos spe
cia ly bės ži nių ir įgū džių 
bei iš ug dy ti ben druo sius 
ge bė ji mus, jog mokiniai 
ga lė tų in teg ruo tis į dar bo 
rin ką ir sa va ran kiš kai 
dirb ti. Ug dy mo pro ce sas 
or ga ni zuo ja mas at si žvel
giant į kon kre čią si tu a
ci ją, kiek vie na me eta pe 
orien tuo ja ma si į mo ki nio 
ge bė ji mus, ug dy mo si 
ga li my bes, pa sie ki mus 
ir in di vi du a lią pa žan gą, 
o ne į „stan dar tą“. Su pa
p ras tin tos kom pe ten ci jų 
ri bos ir kom pe ten ci jų 
ver ti ni mas, be to, dau
giau va lan dų ski ria ma 
prak ti niam mo ky mui. 
Vai ko ge ro vės ko mi si jo
je, va do vau jan tis pe da

go gi nių psi cho lo gi nių tar ny bų re ko men da
ci jo mis, nu ma to ma kon kre ti švie ti mo pa
gal ba kiek vie nam mo ki niui in di vi du a liai. 
Ver ti nant mo ki nio įgy tas kom pe ten ci jas, 
ver ti ni mo truk mė, są ly gos ir už duo čių for
mos pri tai ko mos at si žvel giant į mo ki nio 
svei ka tos su tri ki mus.

Kaip įgi ju sia jam pro fe si ją pa de da ma in teg
ruo tis į dar bo rin ką?

Sėk min ga in teg ra ci ja yra vie nas svar
biau sių so cia li nės po li ti kos pri ori te tų tiek 
Lie tu vo je, tiek ki to se Eu ro pos ša ly se. 
Pro fe si nio mo ky mo plėt ros 2014–2016 m. 
veiks mų pla ne iš kel ti už da vi niai: op ti mi
zuo ti pro fe si nio mo ky mo įstai gų vyk do mų 
pro fe si nio mo ky mo pro gra mų pa siū lą ir 
ge rin ti jų ko ky bę, pla čiau nau do ti mo ky
mą dar bo vie to se (taip pat ir pa meist rys tės 
pro fe si nio mo ky mo or ga ni za vi mo for ma), 
ge rin ti mo ky mo si są ly gas so cia liai jaut rių 
gru pių mo ki niams. 

Per ėji mas iš ug dy mo įstai gos į dar bi
nės veik los sri tį yra la bai svar bus da ly kas 
vi siems jau nuo liams, ypač reikš min gas 
tu rin tiems SUP. Kas met dau gė ja ne įga
liuo sius įdar bi nan čių įmo nių, tai ro do mū
sų vi suo me nės bran dą bei vis stip rė jan čią 
darb da vių so cia li nę at sa ko my bę. 

ŠPRC ben dra dar biau ja su darb da viais, 
ku rie do mi si šios mo kyk los mo ki niais 
ir, rem da mie si mo ky to jų re ko men da
ci jo mis, juos įdar bi na. At lik ę prak ti ką 
jaunuoliai tu ri ga li my bę lik ti dirb ti to je 
įmo nė je. Įsi dar bi ni mo ir to les nio stu di ja
vi mo klau si mais mo ki nius, tu rin čius SUP,  
in di vi du a liai kon sul tuo ja Ug dy mo kar je rai 
cen tro spe cia lis tai, spe cia lie ji pe da go gai, 
gru pės va do vai ar pro fe si jos mo ky to jai. 
Bai gia mų jų kur sų mo ki niai, pa de da mi 
pro fe si jos mo ky to jų ir Ug dy mo kar je rai 
cen tro spe cia lis tų, mo ko si sklan džiai pa
reng ti pri sis ta ty mus darb da viams, ra šy ti 
gy ve ni mo ap ra šy mus, da ly vau ti po kal
biuo se ir tin ka mai sa ve pri sta ty ti.

Nukelta į „Švietimo panoramos“ 22 p.

Radviliškio technologijų ir 
verslo mokymo centro virėjo 
specialybės mokinės
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Profesinismokymas

Ko šie vai kai iš moks ta Jū sų mo kyk lo je?
S.K.: Spe cia lių jų po rei kių mo ki niams 

yra pri tai ky tos dvi – siu vė jo pa dė jė jo ir 
flo ris to pa dė jė jo – pro gra mos. Moks lai 
trun ka tre jus me tus. Jie mo ko si ne tik 
pro fe si jos da ly kų, bet ir pa pil do mų dis
cip li nų: kū no kul tū ros, psi cho lo gi jos, 
dar buo to jų sau gos, lie tu vių kal bos, eti
kos ir kt. Žo džiu, to bu lė ja vi sa pu siš kai. 
Ži no ma, vis kas jiems yra pa leng vin ta ir 
su pap ras tin ta. Pa vyz džiui, vai kai mo ko mi 
eko no mi kos pa grin dų, t. y. pa pras tų, bui
ty je rei ka lin gų da ly kų: tau py ti, skai čiuo ti 
pi ni gus, su kuriais ne visi į mo kyk lą at ėję 
jaunuoliai  mo ka elg tis, bi jo ei ti į val gyk
lą. To kių auk lė to jų, kaip G. Zuo kie nė, 
dė ka jie įgy ja šių bū ti nų įgū džių. Mes 
da ro me la bai ge rą dar bą: žmo gus tre jus 
me tus di dži ą ją die nos da lį pra lei džia šio
je mo kyk lo je, kur nie kas iš jo ne si juo kia, 
ger bia. Ma mos džiau gia si, kai vai kas yra 
nor ma lio je ap lin ko je, so cia li zuo ja si. Jis iš
moks ta ir tvar ky tis, ir pa si gaminti su muš
ti nį, ir man da giai elg tis. Šie vai kai vi sa da 
pa si svei ki na ir la bai ge rai lan ko pa mo kas. 

Kaip jau nuo liai mo ko mi spe cia ly bės? Kaip 
jiems se ka si pri tap ti?
G.Z.: Vi si yra la bai skir tin gi: iš skir tin

gų šei mų, su ne vie no dais spe cia liai siais 
po rei kiais. Vie ni la bai smal sūs, ak ty vūs, 
bet vis ką grei tai pa mirš tan tys ir vėl klau
sian tys. Ki ti – pa sy vūs. Vie nas kal ba 
ne aiš kiai, bet la bai gar siai, ki tiems tai 
ne pa tin ka. O gru pė je jie vi si yra kar tu. 

ge ra no riš ko je ben druo me nė je 
moks lai ne pra ilgs ta „Švie ti mo nau jie nos“ ap si lan kė Vil

niaus pa slau gų ver slo dar buo to jų pro
fe si nio ren gi mo cen tre (VPVDPRC), kur 
spe cia ly bę ga li įgy ti jau nuo liai, tu rin tys 
spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių. Apie jų 
mo ky mą pa pra šė me pa pa sa ko ti cen
tro di rek to rės pa va duo to jos ug dy mui 
Si gi tos KU TIE NĖS (to liau – S.  K.) ir flo
ris ti kos pro fe si jos mo ky to jos Ge no ve tos  
ZUO KIE NĖS (to liau – G. Z.).

Mo ky to jas tu ri at ras ti ben dra vi mo bū dą, 
pri ėji mą prie vi sų, per per trau ką su jais 
pa kal bė ti. Šie jau nuo liai – ge ri, įdo mūs, 
la bai pri si ri ša prie auk lė to jo. Vi są va sa rą 
su lauk da vau skam bu čių: ar pa ma ty si me 
jus Rug sė jo pir mą ją?

Mo ky mo pro gra mo je vis kas tu ri nuo lat 
kar to tis, nes jie sun kiau at si me na ir įsi gi
li na. Mo ky to jas tu ri bū ti la bai lanks tus, 
keis ti už duo tis, tech no lo gi jas, jas pri tai ky ti 
pa gal mo ki nių po rei kius. Pa vyz džiui, ar
tė jant ma my čių šven tei su siz gri bo me, kad 
ne vi si jas tu ri. Su gal vo jau iš ei tį: tiems, 
ku rie ne tu ri ma mų, bet tu ri sa vo vai kų, 
pa ruo šė me „Vai ku čių sta lą“, o tiems, 
ku rie tu ri šir dies drau gą, pa da rė me sta lą 
„Ka va dviem“. Vis kas pri klau so nuo si
tu a ci jos, nuo die nos, rei kia la bai jaus ti, 
skir ti tam daug lai ko. Jei vai kai aud rin gi, 
žiū rėk į ka len do rių, ko ge ro, pil na tis. 
Tuo met pra ve du pa mo ką gam to je: kal ba
mės apie me džius, de kla muo ja me ei les, 
ta da jie sa ko, kad tai bu vo pa ti ge riau sia 
pa mo ka. Mo ki niai la bai at si sklei džia, kai 
su sė da me ger ti ar ba tos. Ar ba tos gė ri mas 
kar tu – jiems tik ra šven tė. Rug sė jo pir mą ją 
val gė me py ra gą ir gė rė me ka pu či no ka
vą – iki šiol vi si kal ba, kaip tai bu vo nuo
sta bu. Da bar pla nuo ja me va žiuo ti val gy ti 
ban de lių su pie nu prie Šv. apaš ta lų Pet ro 
ir Po vi lo baž ny čios. 

Su ko kio mis pro ble mo mis su si du ria te? 
G.Z.: Ten ka spręs ti ne tik su moks lais 

su si ju sius klau si mus. Jie la bai no ri my

lė ti, drau gau ti, rei kia spręs ti ir gin čus, ir 
sau go ti nuo bė dų. Ap sau go ti jau ni mą nuo 
grei tų jų kre di tų pin klių – taip pat auk lė
to jos rū pes tis. Rei kia bud riai ste bė ti, kai 
jie dir ba su įran kiais (nors ir tu ri tik flo
ris ti nius pei liu kus). Sun ku mų su ke lia tai, 
jog tė vai daž nai moks lus trak tuo ja kaip 
bū re lį, o juk čia yra pro fe si jos pa mo kos, 
to dėl tu ri bū ti draus mė. Sten gia mės, kad 
mo ki niai be prie žas ties ne iš ei tų, ne si blaš
ky tų, ne pa kliū tų į pa vo jų. 

Kar tais ten ka ir pa ieš ką skelb ti. Pa vyz
džiui, ber niu kas iš Pa ne vė žio ra jo no at va
žia vo gyventi pas se ne lį, kuris jį ve žio jo į 
mū sų mo kyk lą iš Juod ši lių. Vai kas iš gir do, 
kad tai bran gu, to dėl su gal vo jo pa da ry ti 
staig me ną: po pa mo kų nu ta rė par ei ti pės
čio mis na mo. Aiš ku, jis pa kly do, ban dė 
pra šy ti tak si vai ruo to jo, kad par vež tų, 
šis at si sa kė. Ge rai, kad at si ra do mo te ris, 
ku ri pa ro dė, kaip nu va žiuo ti iki sto ties, ir 
va ka re per lie tų se ne lis jį su ra do sto vin tį 
po me džiu.

Šiuo me tu dau gu ma vai kų yra „ma
mi nu kai“, tik du gy ve na su mo čiu tė mis. 
Bet anks čiau tu rė jo me gru pę, kur iš 12 
auk lė ti nių 8 bu vo iš glo bos na mų. To kiais 
at ve jais pa ste bi me, kad su šiais vai kais 
tie siog nie kas dau giau ne dir bo, ne la vi
no... Jie il gi si sa vo ne ma ty tų ma mų, ypač 
ima do mė tis, kai per žen gia 20 me tų ri bą: 
kur jos gy ve na, jei gu ne bė ra gy vų – no ri 
su ras ti ka pą.

Kaip jiems se ka si pa bai gus moks lus?
G.Z.: Naš lai čiai la bai pri si ri ša prie mū

sų mo kyk los, prie mo ky to jų, net ir pa bai gę 
mus nuo lat lan ko. Pa lai ko me ry šį, rū pi na
mės, kaip jiems se ka si. Vieniems pa vyks ta 
ir į už sie nį iš va žiuo ti, kiti au gi na vai kus.

Flo ris to duo na yra sun ki, tad bu vę mū sų 
mo ki niai, tu rin tys spe cia lių jų ug dy mo si 
po rei kių, re tai su si ran da dar bą pa gal spe
cia ly bę. Ta čiau ran da ki to kį, pvz., va ly mo, 
pa ka vi mo įmo nė se, kur su kur ta ne ma žai 
dar bo vie tų to kiems jau nuo liams. Pa si
mo kęs vie nos ar ki tos spe cia ly bės, žmo
gus tam pa kul tū rin ges nis, dau giau vis ko 
iš moks ta. Aiš ku, daž niau siai ne ga li bū ti 

Floristikos mokytoja G. Zuokienė su mokinėmis
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vi siš kai sa va ran kiš kas. Ki ta ver tus, jiems, 
ga li ma sa ky ti, nė ra am žiaus skir tu mo 
bar je rų, to dėl spe cia lių jų po rei kių vai kai 
daug ben drau ja tar pu sa vy je – ir Vil niu je, 
ir vi so je Lie tu vo je: da ly vau ja ren gi niuo se, 
mu gė se, kon cer tuo se. 

Ko dėl cen tras nu spren dė ug dy ti spe cia lių jų 
po rei kių tu rin čius mo ki nius?
S.K.: To dėl, kad mū sų spe cia ly bės tin

ka vai kams su to kiu iš si vys ty mu, juk jų 
ne ga li ma mo ky ti, pvz., me ta lo ap dir bi mo. 
Jiems rei kia ra mios veik los. Mo kyk lo je 
tu ri me ir so cia li za ci jos cen trą ma žy liams, 
kur auk lės spe cia ly bės stu den tės pri žiū ri 
ki tų mo ki nių vai kus. Ta čiau šie met pa gal 
flo ris to pa dė jė jo pro gra mą mo ko si tik an
trakursiai ir tre čiakursiai. Nau jo kų gru pė 
ne su si rin ko, ga vo me tik 3 pra šy mus. Kur 
jie din go? 
G.Z.: Sma gu, džiu gu, kad da rai ge ra. 

Ir jų šei moms tai di de lė pa spir tis – vai kas 
to bu lė ja ki to je ap lin ko je. Šiai pro gra mai 
jau dau giau kaip 10 me tų, per vi są tą lai
ką ne pa si tai kė, kad koks svei ka sis bū tų 
pa si šai pęs, nu skriau dęs. Kai ša lia svei ko 
vai ko yra sil pnes nis, ug do ma užuo jau ta.  
To dėl mū sų ben druo me nė yra la bai ge
ra no riš ka. 

Se niau, kai dir bau ki ta me dar be, kas dien 
ei da vau po po rą va lan dų pa dir bė ti į die nos 
cen trą „Ma žo ji gu bo ja“. Kai ma no ko le gės 
im da vo skųs tis, kaip vis kas blo gai, aš joms 
sa ky da vau: nu ei ki te su ma ni mi į pa mo
ką, ta da jums toks gra žus ir švie sus taps  
gy ve ni mas, kad tik rai ne de juo si te dėl 
nie kų.

Kris ti na jau še še rius me tus 
mo ko si cen tre. Bai gu si flo ris to 
pa dė jė jo spe cia ly bę, mer gi na 
nu spren dė iš ban dy ti ir siu vi
mą: „Jau pas ku ti niai me tai. 

Ti kiuo si po bai gi mo pa vyks su si ras ti 
dar bą. Tiks bet koks, bet la biau siai 
no rė čiau dirb ti siu vė jo pa dė jė ja.“ 

Links muo lė Lu ka, flo ris tų kla sės 
ant ra kur sė, pri si pa žįs ta, kad mo ky tis 
ne leng va: „Jei gu nuo šir džiai, man 
flo ris ti ka ne la bai prie šir dies. La biau 
pa tin ka mu zi ka. Taip pat no rė čiau 
dau giau su ži no ti apie ke lio nes. Flo
ris ti kos mo ky tis sun ku.“

Kar tu su duk ra Vik to ri ja flo ris ti kos 
ant rus me tus mo ko si ma ma Li di ja. 
Mer gi na ser ga ce reb ri niu pa ra ly žiu
mi, o ma ma tu ri nuo lat bū ti ša lia, 
lai ky ti už ran kos, to dėl mo kyk la pri
ėmė mo ky tis jas abi. Anot mo ky to jos 
G. Zuo kie nės, per me tus Vik to ri ja la
bai iš drą sė jo, pa to bu lė jo: tą die ną, kai 
„Švie ti mo nau jie nos“ lan kė si cen tre, 
ji pir mą kart sa va ran kiš kai už li po į 
an trą aukš tą ir grį žo at gal. „Bai su yra 
sė dė ti ir nie ko ne veik ti nuo ry to iki 
va ka ro. O ji jau ga li veik ti. Mer gai tė 
jau čia es te ti ką, gra žiai kom po nuo ja. 
Kol ma ma ša lia, ji ga li daug pa da
ry ti“, – sa ko mo ky to ja. Li di ja la bai 
džiau gia si, kad duk ra pa kliu vo į šį 
cen trą: „Kai Vik to ri ja bai gė vi du ri nę 
mo kyk lą, no rė jo me mo ky tis Žir mū
nų spe cia lio jo je mo kyk lo je, bet ten 
mū sų ne pri ėmė. Tuo met su ži no jo me 
apie šį cen trą. Da bar esa me la bai pa
ten kin tos, kad pa te ko me bū tent čia. 
Mes abi da bar stu den tės.“

IngaKUČINSKIENĖ

kal ba 
mo ki niai

Klau sia te – 
at sa ko me
„prieš maž daug po rą me tų bu vo iš

leis tas nu ro dy mas: jei mo ki nys bai gė 
in di vi du a li zuo tą pro gra mą, jis ne be ga li 
mo ky tis 11–12 kla sė se. vai kai bai gia 
de šimt kla sių su prie ra šu „in di vi du a li
zuo ta pro gra ma“ ir ne be tu ri kur dė tis. 
at ei na pas mus, o mes ne tu ri me tei sės jų 
pri im ti. ber niu kai ga li ei ti į la bai lanks
čiai pri iman čią vil niaus ko mu na li nių 
pa slau gų mo kyk lą, bet mer gai tėms ten 
spe cia ly bių nė ra. ką tu rė tu me pa sa ky ti 
jų tė vams?“ – klau sia si gi ta ku tie nė, 
vil niaus pa slau gų ver slo dar buo to jų 
pro fe si nio ren gi mo cen tro di rek to rės 
pa va duo to ja.

Va do vau jan tis LR švie ti mo ir moks lo 
mi nist ro 2011  m. rug sė jo 30  d. įsa ky mo 
Nr. V-1795 „Dėl mo ki nių, tu rin čių spe cia lių jų 
ug dy mo si po rei kių, ug dy mo or ga ni za vi mo 
tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo“ 7.3. punk tu, 
su tri ku sio in te lek to mo ki nys tu ri bū ti ug do-
mas pa gal pra di nio ar pa grin di nio ug dy mo 
in di vi du a li zuo tas pro gra mas ir so cia li nių 
įgū džių ug dy mo pro gra mą. Pastaroji ga li 
bū ti įgy ven di na ma ben dro jo ug dy mo 
mo kyk lų kla sė se, skir to se mo ki niams, tu-
rin tiems spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių, ir 
šiems mo ki niams skir to se mo kyk lo se bei 
pro fe si nio mo ky mo įstai gų spe cia lio
sio se gru pė se. 

Va do vau jan tis LR Pro fe si nio mo ky mo 
įsta ty mo pa kei ti mo įsta ty mo (Žin., 2007,  
Nr. 43-1627) 16 straips nio 1 punk tu, spe-
cia lių jų ug dy mo si po rei kių mo ki niams, 
taip pat mo ki niams, bai gu siems in di vi du a- 
 li zuo tą pro gra mą, tei sės ak tų nu sta ty ta 
tvar ka su da ro mos są ly gos mo ky tis pa gal 
pro fe si nio mo ky mo pro gra mas ir įgy ti 
kva li fi ka ci ją. Re mian tis šio įsta ty mo 16 
straips nio 3 punk tu, pro fe si nio mo ky mo 
pro gra mas spe cia lių jų po rei kių as me nims 
(taip pat ir as me nims, bai gu siems in di vi-
du a li zuo tą pro gra mą – mū sų pa sta ba) ga li 
už sa ky ti Vy riau sy bės įga lio tos ins ti tu ci jos 
pro fe si nio mo ky mo įstai go se. Taip pat 
pa brė žia ma, kad pro fe si nio mo ky mo 
pro gra mas tu ri tei sę reng ti ir pro fe si nio 
mo ky mo tei kė jas.

Rei kia pri pa žin ti, kad pro fe si nio ug dy mo 
pro gra mų, pri tai ky tų mo ki nių, bai gu sių 
in di vi du a li zuo tą pa grin di nio ug dy mo pro-
gra mą, po rei kiams, la bai trūks ta. 

At sa ky mą pa ren gė Spe cia lio sios pe da go gi kos 
ir psi cho lo gi jos cen tro spe cia lis tai

Būsimieji floristai 
mokosi dekoruoti 
džiovintais augalais 
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Ir vis gi klau si mas iš lie ka: kasgi toji
pirmoji lietuvių – tik lietuvių – gim
nazija?

Re mian tis Lie tu vos moks lo aka de mi
jos Vrub lev skių bib lio te ko je sau go mais 
is to ri niais šal ti niais, pir mo ji vi sus da ly kus 
griež tai tik lie tu vių kal ba mo kiu si mo kyk
la bu vo įsteig ta 1915 m. rug sė jo 27 d., o 
spa lio 9 d. įvy ko pir ma sis pe da go gų po sė
dis. Ši mo kyk la bu vo pa va din ta Vil niaus 
lie tu vių gim na zi jos kur so pa mo ko mis. 
Da bar iš šios gim na zi jos yra iš au gu sios 
ke tu rios se na mies čio mo kyk los: Vil niaus 
Vy tau to Di džio jo gim na zi ja, Vil niaus 
Sa lo mė jos Nė ries gim na zi ja, Vil niaus 
An ta no Vie nuo lio pro gim na zi ja ir Vil
niaus Vy tės Ne mu nė lio pra di nė mo kyk la. 
Šian dien šios ug dy mo įstai gos mi ni sa vo 
mo kyk los šim to me tų ju bi lie jų.

Šimtasmetų–ilgaskelias,kurismo
kyklainebuvolabailengvas...

Iš pra džių da bar ti nės Lie tu vos te ri to ri
jo je ne bu vo nė vie nos griež tai lie tu viš kos 
mo kyk los, ta čiau tai ne reiš kia, kad tuo 
me tu švietimo įstaigų ap skri tai ne bu vo. 
At si žvel giant į po li ti nę ir so cia li nę si tu a  
ci ją vai kai ga lė jo lan ky ti ki tas tų lai kų 
val džios ins ti tu ci jų įsteig tas ir glo bo ja mas 
mo kyk las, ku rio se bu vo mo ko ma si lo ty nų, 
len kų, ru sų ir vo kie čių kal bo mis. Ne tru kus 
ėmė veik ti Lie tu vių drau gi jos nu ken tė ju
siems dėl ka ro šelp ti cen tro ko mi te tas, 
ku rio vie na me iš pir mų jų po sė džių lie
tu viš kos gim na zi jos vi zi ją ir įstei gi mo 
bū ti ny bę pri sta tė pats An ta nas Sme to na. 
Šis cen tro ko mi te tas pa sky rė pir mo sios 
lie tu vių gim na zi jos stei gė jus – dak ta rą 
Jo ną Ba sa na vi čių, My ko lą Bir žiš ką ir 
Po vi lą Gai de lio nį. Pir muo ju di rek to riu mi 
su ti ko tap ti M. Bir žiš ka. Lie tu vių gim na
zi jos pa vyz džiu ne tru kus pa se kė Kau no 
gim na zi ja, vė liau Pa ne vė žio, Šiau lių ir 
ki tos. Lie tu viš ku mo idė ja ėmė spar čiai 
plis ti vi so je ša ly je.

Pir mo ji lie tu vių gim na zi ja 
anks čiau ir da bar
Iš si la vi ni mas kiek vie nam šiuo lai ki niam 

žmo gui yra ne at sie ja ma gy ve ni mo da lis. 
Kaip pa sa ky tų Al ber tas Einš tei nas: „Iš si la
vi ni mas yra tai, kas lie ka, kai už mirš ta me 
vi sa, ko mus mo kė“, o Adol fas Dys ter ve gas 
pri dur tų, kad „tai ne ži nių kie kis, o di dis 
su vo ki mas ir to bu las pri tai ky mas to, ką 
iš ma nai“. Jei iš si la vi ni mas žmo gui toks 
svar bus, vie na reikš miš kai svar bi ir mo kyk
la, o ką jau kal bė ti apie pir mą ją.

1915 m. gruo dį gim na zi ją pra de da 
glo bo ti „Ry to“ drau gi ja. Nuo to lai ko ji 
bu vo va di na ma „Ry to“ drau gi jos Vil niaus 
lie tu vių gim na zi ja. Mo kyk lai spar čiai 
ple čian tis „Ry to“ drau gi ja ne su ge bė jo jos 
iš lai ky ti sa vo lė šo mis ir 1918 m. lap kri tį 
per da vė ją vy riau sy bei. Švie ti mo mi nis te
ri ja šią mo kyk lą pa va di no Iąją Vil niaus 
vy rų gim na zi ja ir per kė lė į tin ka mes nes 
pa tal pas, da bar ti nę Vil niaus mu zi kos aka
de mi ją. 1921 m. rug pjū čio 22 d. gim na zi ja 
pa va din ta Vy tau to Di džio jo var du. 

At ro dė, kad vis kas vyks ta sklan džiai ir 
vis di dė jan čiu pa grei čiu, ta čiau taip ne
bu vo... Jau po mė ne sio len kų oku pan tai 
įsi ver žė į tuo me ti nes gim na zi jos pa tal pas 
ir jė ga iš va rė pe da go gus bei mo ki nius į 
gat vę. Pra ėjus 15 die nų juos pri glau dė 
žy dų vi suo me nės vei kė jai sa vo re a li nė je 

gim na zi jo je. Po po ros mė ne sių M. Bir žiš
ka dėl ne pa lan kių dar bo są ly gų iš nuo mo jo 
ki tas pa tal pas ir, de ja, pats ne tru kus oku
pan tų bu vo iš trem tas, o į jo vie tą iš rink tas 
Mar ce li nas Šikš nys, gar sė jęs kaip ra šy to
jas, dra ma tur gas ir pe da go gas.

1931 m. Vy tau to Di džio jo gim na zi ja 
per si kė lė į erd vų Kon stan ti no Sta šio na mą, 
o po be veik de šimt me čio Lie tu vos Švie ti
mo mi nis te ri jos nu ro dy mu bu vo pa da lin ta 
į dvi da lis: ber niu kų gim na zi jai pa lik tas 
Vy tau to Di žio jo var das, o mer gai čių kla sių 
da lis ta po at ski ra Bi ru tės gim na zi ja, ku riai 
po 15 me tų, 1946 m., Sa lo mė jos Nė ries 
gi mi mo me ti nių pro ga bu vo su teik tas šios 
po etės var das.

 Ta čiau dar prieš tai pa sau lį siau bė ali
nan tys ka rai, ku rie spar čiai vis ką kei tė ir 
čia, Lie tu vo je. Hit le ri nin kai iš va rė Vy tau to 

Vilniaus lietuvių mergaičių gimnazija (centre sėdi mokytojas Stasys Matjošaitis, jam iš kairės Marija Šikšnytė). 
1920 m., Vilnius  
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Di džio jo gim na zi ją iš jos pa tal pų, tuo met 
šiai mo kyk lai te ko ieš ko ti prie globs čio 
ne to lie se vei ku sio je ama tų mo kyk lo je. 
1944 m. bol še vi kų val džia at ėmė gar bin gą 
Vy tau to Di džio jo gim na zi jos var dą. Mo
kyk la pa va di na ma Iąja ber niu kų gim na
zi ja. Ber niu kai pra dė jo mo ky tis po pie tų 
Vil niaus IIojo je mer gai čių gim na zi jo je, o 
be veik po dvie jų me tų Ioji ber niu kų gim
na zi ja bu vo grą žin ta į anks tes nes pa tal pas. 
1949 m. per tvar ky ta ir pa va din ta Vil niaus 
Iąja vi du ri ne mo kyk la.

Taip mo kyk la vei kė de šimt me tų. 
1957 m. Lie tu vos TSR švie ti mo mi nist ro 
įsa ky mu Vil niaus Iajai vi du ri nei mo kyk
lai su teik tas An ta no Vie nuo lio var das, 
o dar po šiek tiek dau giau nei 40 me tų 
An ta no Vie nuo lio ir Sa lo mė jos Nė ries 
vi du ri nėms mo kyk loms su teik ti gim na
zi jos sta tu sai.

2002 m. Vil niaus mies to sa vi val dy bės 
ta ry ba, vyk dy da ma švie ti mo re for mą, iš 
Sa lo mė jos Nė ries gim na zi jos pra di nių 
kla sių įstei gė Vy tės Ne mu nė lio pra di nę 
mo kyk lą.

2005 m. rug sė jo 1 d. Vil niaus An ta no 
Vie nuo lio gim na zi ja per tvar ky ta į Vil niaus 
An ta no Vie nuo lio pa grin di nę mo kyk lą ir 
Vil niaus Vy tau to Di džio jo gim na zi ją.

2015 m. Vil niaus An ta no Vie nuo lio 
pa grin di nei mo kyk lai su teik tas pro gim
na zi jos sta tu sas.

Tai gi, 100 me tų – il gas ke lias. Pir mo ji 
lie tu vių gim na zi ja gi mė, au go, ko vo jo, 
ieš ko jo, bė go, su grį žo, bren do, da li no si ir 
nie ka da ne pra ra do sa vo oru mo ir ta pa tu
mo. Apie to kią mokyklą by lo ja is to ri niai 
fak tai... Ko kia gi šian dien yra pir mo ji 
lie tu vių gim na zi ja ir ką ji vis gi reiš kia šių 
die nų mo ki niams ir mo ky to jams? At sa ky
mą į šį klau si mą ga na leng vai bū tų ga li ma 
su ras ti kiek vie no je iš šios gim na zi jos iš
au gu sio je mo kyk lo je. 

Visos keturios mo kyk los yra sa vi tos, 
au ten tiš kos, tu rinčios sa vo dva sią, kul tū
rą ir su si for ma vu sios ug dy mo ver ty bė mis 
pa grįs tą sa vo ta pa ty bę. Jos dar iki da bar 
puo se lė ja pir ma jai lie tu vių gim na zi jai 
svar bias ver ty bes – tau tiš ku mą, lie tu vy bę, 
gim tą ją kal bą, tau tos is to ri ją, pi lie tiš ku
mą, de mok ra ti ją, hu ma niš ku mą, pa gar bą 
žmo gui ir mei lę tė vy nei. Kiek vie no je iš 
jų dir ba pui kūs pe da go gai, ku rie yra ne 
tik sa vo sri čių pro fe sio na lai, ta čiau ir są
mo nin gi šių die nų mo kyk los for muo to jai. 
Kiek vie ną die ną dir ba mi pra smin gą dar bą 
ir or ga ni zuo da mi gau sy bę ug dy mo si veik
lų, jie ne nu kryps ta nuo mo kyk los šak nų 
ir pe da go go lai ky se nos, ku rią sa vo pa
vyz džiu pa brėž da vo gim na zi jos įkū rė jai, 
gar sūs mo ky to jai, šią mo kyk lą bai gę, o 
vė liau edu ko lo gi jos sri ties moks li nin kais 
ta pę mo ki niai. Šiandie n Vy tau to Di džio jo, 
Sa lo mė jos Nė ries gim na zi jas, An ta no Vie
nuo lio pro gim na zi ją ir Vy tės Ne mu nė lio 
pra di nę mo kyk lą lan ko be veik 3 tūkst. 

mo ki nių, ku rie yra smal sūs, ak ty vūs, kū
ry biš ki, grei tai be si mo kan tys ir ge riau sių 
ug dy mo si re zul ta tų sie kian tys Lie tu vos 
vai kai – mū sų ša lies at ei ties kū rė jai. Vi sos 
ke tu rios mo kyk los yra ir stip rios ben druo
me nės, į ku rių gy ve ni mą ak ty viai ir at sa
kin gai įsi trau kia ir tė vai: nuo spren di mų, 
su si ju sių su mo ki nių ug dy mu si, pri ėmi mo 
iki ben druo me nės šven čių or ga ni za vi mo 
ir da ly va vi mo jo se. Mo kyk los tu ri ir pla tų 
so cia li nių part ne rių tin klą, ben dra dar biau
ja ne tik tar pu sa vy je, bet ir ren gia ben drus 
pro jek tus su ki to mis ša lies ir už sie nio or
ga ni za ci jo mis. Šian dien šios mo kyk los yra 
vie nos iš tų, ku rios ro do pa vyz dį ki toms 
Lie tu vos ug dy mo įstai goms, da li ja si sa vo 
pa tir ti mi, idė jo mis, vi zi ja.

Sa ko ma, kad ge ra yra ta mo kyk la, ku
rio je kiek vie nas jos ben druo me nės na rys 
yra lau kia mas ir pa si jun ta lyg ant ruo se 
na muo se. Šis jaus mas, o gal būt bū se na, 
jun ta ma vi so se ke tu rio se mo kyk lo se. Tuo 
bu vo ga li ma įsi ti kin ti spa lio 5 d. Vil niaus 
Ro tu šės aikš tė je ir spa lio 9 d. „Sie mens“ 
are no je vy ku siuo se kon cer tuo se, ku riuo se 

pir mo sios lie tu vių gim na zi jos įkū ri mo ju
bi lie jų mi nė jo šių mo kyk lų esa mi ir bu vę 
mo ki niai, jų tė vai, mo ky to jai, so cia li niai 
part ne riai iš Lie tu vos ir už sie nio. Vil
niaus „Sie mens“ are no je su si rin ko apie 
8000 sve čių ir da ly vių, 2 da lių pro gra
mo je pa si ro dė 16 ko lek ty vų, tarp ku rių 
ir or kest ras „Vil nius Sin fo niet ta“, cho rai 
„Ąžuo liu kas“ ir „Lie pai tės“. Mo kyk las 
svei ki no Lie tu vos Res pub li kos Pre zi den tė 
Da lia Gry baus kai tė ir Mi nist ras Pir mi nin
kas Al gir das But ke vi čius, taip pat gar sūs 
ša lies at li kė jai: Vir gi li jus No rei ka, Eri ka 
Dže nings, An že la Ado mo vič ir kt. Daug 
gra žių žo džių, pro fe sio na lių pa si ro dy mų, 
o svar biau sia – pa ki lios nuo tai kos, ku ri at
si spin dė jo vi sų ren gi nio da ly vių vei duo se 
ir ku rią jie iš si ne šė į sa vo jau kius na mus.

Mi nė da mi pir mosios lie tu vių gim na
zi jos šimt me tį ta rė me tvir tą ir pa gar bų 
„ačiū“ tiems, ku rie įkū rė šią gim na zi ją, 
puo se lė jo, bran di no ir šį kil nų dar bą at
lie ka da bar.

RytisKOMIČIUS
Vil niaus Vy tau to Di džio jo g-jos mo ky to jas

Vasario 16-osios minėjimas Vytauto Didžiojo gimnazijos salėje. 1935 m.

Pirmosios lietuvių gimnazijos įkūrimo jubiliejaus minėjimas Rotušės aikštėje
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Anuo met esa te tei gęs, kad „tu rė tu me esa mą 
re a ly bę su vok ti kaip už da vi nį. Tai re a ly bė, ku rią 
tu ri me keis ti. Ne įtvir tin ti, o bū tent keis ti.“ Kaip 
gal vo ja te šian dien, ar tai pa vy ko?

Pa vy ko. Ta čiau tik iš da lies. Per ket vir tį 
am žiaus ge ro kai pa si kei tė ir mo kyk la, ir 
bu vu si po ko mu nis ti nė Lie tu vos tik ro vė. 
Tuo met bū ta vil čių, kad at kur tos vals ty bės 
iš min tin gai ku ria ma ir re mia ma mo kyk la 
ge bės drą siau ei ti vi suo me nės rai dos prie
ky je, brėž ti vi suo me nės at ei ties gai res ir 
ją keis ti. Pir mai siais ne pri klau so my bės 
me tais at ro dė svar bu stip rin ti mo kyk lą, 
kad ji po so vie ti nės pri klau so my bės de
šimt me čių su teik tų pa grin dus lais vam, 
sa va ran kiš kam žmo gui, lais vai ben druo
me nei. Pro jek tas „Švie ti mas Lie tu vos 
at ei čiai“ tam ir bu vo skir tas. Sie kė me 
su telk ti vi suo me nės kū ry bi nes pa jė gas 
to les nei švie ti mo kai tai, pra tęs ti tą dar bą, 
ku rį Są jū džio me tais dir bo dak ta rės Mei lės 
Luk šie nės su bur tas žmo nių ra tas, o at kū rus 
vals ty bę – at si nau ji nu si Kul tū ros ir švie
ti mo mi nis te ri ja. Nė ra abe jo nės, kad mo
kyk la, mo ky to jų ben druo me nė pri si dė jo 
prie de mok ra ti nių Lie tu vos per mai nų. Ar 
už tek ti nai? Ar per ne pri klau so my bės me
tus su ge bė jo lai ku re a guo ti į svar biau sius 
Lie tu vos vi suo me nei te ku sius iš šū kius ir 
su lau kė rei ka lin gos vals ty bės pa ra mos – 
jau ki tas, rim tes nių ty ri mų rei ka lau jan tis 
klau si mas.

Taip pat anuo met esa te sa kęs, kad „pro jek to 
idė ja gi mė ne kaž kur gat vė je, o pa čio je mi nis
te ri jo je“. Kas tai lė mė ir su vai di no svar biau sią 

AtvirosLietuvosfondui–25

„Esa mą re a ly bę – su vok ti kaip už da vi nį“
vaid me nį? Kiek tai pri klau sė nuo vi suo me ni nės 
po li ti nės si tu a ci jos 1992ai siais?

Kai 1993 m. iš ėjau iš Kul tū ros ir švie ti
mo mi nis te ri jos, ne tru kus su lau kiau pro
fe so rės Ire nos Vei sai tės, At vi ros Lie tu vos 
fon do val dy bos pir mi nin kės, kvie ti mo 
pri si dė ti prie fon do veik los ir su šios or
ga ni za ci jos pa ra ma tęs ti pra dė tus švie ti mo 
per tvar kos dar bus. Su ta rė me, kad fon dui 
pa reng si me švie ti mo pro jek tą. Bū tent tai 
ir pa da rė me su mi nis te ri jo je dir bu siais 
žmo nė mis: Eg le Pranc kū nie ne, Ma ri na 
Vil džiū nie ne bei ki tais. Taip at si ra do 
„Švie ti mas Lie tu vos at ei čiai“. Siū lė me šį 
pro jek tą grįs ti At vi ros Lie tu vos fon do ir 
mi nis te ri jos glau džiu ben dra dar bia vi mu – 
ir fon do val dy ba, ir tuo me ti nis kul tū ros ir 
švie ti mo mi nist ras Dai nius Trin kū nas tam 
pri ta rė. Pro jek to pro gra mų ko or di na to rė
mis ta po Eg lė ir Ma ri na, vė liau pri si jun gė 
ir Vir gi ni ja Bū die nė. Pro jek to ta ry bo je 
ir eks per tų ko mi si jo se dir bo ir žmo nės 
iš mi nis te ri jos: pro fe so rė Van da Za bors
kai tė, vi ce mi nist rė Ma ri ja Bar kaus kai tė, 
Arū nas Peš kai tis, Vy tau tas To lei kis, Ri ta 
Du ky nai tė, Kęs tu tis Ka mins kas bei ki ti, 
vė liau – vi ce mi nist ras Re mi gi jus Mo tu zas. 
Toks ben dra dar bia vi mas ir tar pu sa vio pa
si ti kė ji mas ir lė mė pro jek to sėk mę. „Švie
ti mas Lie tu vos at ei čiai“ bu vo tam tik ra 
al ter na ty va tuo me ti nio Sei mo dau gu mos 
nuo sta tai, jog Lie tu vo je rei kia iš sau go ti 
„ge rą ta ry bi nę mo kyk lą“. 

Ko kios ŠLA veik los bu vo sėk min giau sios?
Vi sos pro jek to pro gra mos tu rė jo sa

vo sėk mės is to ri jas. Ben dro jo la vi ni mo 
mo kyk loms bu vo pa reng ta dau gy bė ne 
tik nau jų, bet ir nau jo sti liaus va do vė lių, 
iš leis ti mo ky mo si šal ti niai, jais ap rū pin
tos mo kyk lų bib lio te kos. Šiais šal ti niais, 

pa žy mė tais pro jek to žen klu, nau do ja ma si 
iki šiol. Mo ky to jų ren gi mui, mo kyk lų 
va do vų ir mo ky to jų kva li fi ka ci jos to bu li
ni mui bu vo su teik ta nau jų po stū mių. Šios 
sri ties veik loms fon das ga lė jo pa si kvies ti 
ži no mus už sie nio moks li nin kus, eks per
tus, pa reng ti, iš vers ti, iš leis ti rei ka lin gų 
ug dy mo psi cho lo gi jos, fi lo so fi jos, me to di
kos, va dy bos kny gų, ku rių tuo me tu la bai 
trū ko. Pro jek to veik la pa ska ti no ži no mus 
Lie tu vos moks li nin kus ir me ni nin kus ra
šy ti va do vė lius mo ki niams, stu den tams, 
mo ky to jams. Bu vo pri si dė ta prie mo kyk lų 
kom piu te ri za vi mo ir elek tro ni nių ug dy mo 
prie mo nių ren gi mo. La bai svar bu, jog 
rem tos pa čių Lie tu vos mo kyk lų kū ry bi nės 
ini cia ty vos, jų pro gra mos ir pro jek tai. Šią 
veik lą vė liau sėk min gai pra tę sė „Švie ti mo 
kai tos fon das“. Pro jek tas su kū rė tam tik rus 
edu ka ci nės veik los ir ben dra dar bia vi mo 
mo de lius, ku rių da lį pe rė mė ki tos ben
druo me nės ir ins ti tu ci jos.

Ar re gi te šian die ni nia me švie ti me ŠLA veik los 
at gar sių?

Taip, pro jek to veik los pėd sa kų pa lik ta 
daug: ir jau mi nė ti va do vė liai, mo ky mo si, 
stu di jų šal ti niai, ir mo kyk lų šiuo lai ki nės 
va dy bos įgū džiai. Pro jek tas pa ska ti no 
daug pri va čių lei dyk lų at sig ręž ti į mo kyk
los po rei kius, im tis mo der nių va do vė lių 
ren gi mo ir lei dy bos. Pro jek to pa tir ti mi ir 
veik los mo de liais šian dien re mia si švie
ti mo erd vė je dir ban čios ki tos vi suo me
ni nės, pi lie ti nės ins ti tu ci jos, kar tais –  
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja, kur da ma 
ir įgy ven din da ma nau jas pro gra mas bei 
pro jek tus.

Dė ko ja me.
ZinaRIMGAILIENĖ

At vi ros Lie tu vos fon das – ne vy riau sy bi
nė ne pel no or ga ni za ci ja, ku rios pa grin di
nis tiks las – rem ti at vi ros, de mok ra ti nės, 
pi lie ti nės vi suo me nės kū ri mą si Lie tu vo je. 
Fon das įsteig tas 1990 m. spa lio 5 d. Pa
grin di nis šios or ga ni za ci jos švie ti mo 
pro gra mos prin ci pas bu vo al ter na ty vios 
švie ti mo sis te mos ieš ko ji mas. 1993  m. 
rug sė jį Fon das su tuo me ti ne Kul tū ros ir 
švie ti mo mi nis te ri ja pa si ra šė su si ta ri mą 
„Dėl pro jek to „Švie ti mas Lie tu vos at ei čiai“ 
(ŠLA) įgy ven di ni mo“.

„Švie ti mo nau jie nos“ kal bi na prieš
22ejus me tus Pro jek to ko or di na ci nės 

ta ry bos pir mi nin ku ta pu sį Da rių KUO Lį.

Baigiantis pirmajam Fondo veiklos dešimtmečiui:
E. Pranckūnienė, Daiva Penkauskienė, 
Jurga Baltronaitė-Balaišienė, V. Būdienė, 
Virginija Aleksejūnaitė, M. Vildžiūnienė
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At vi ros Lie tu vos fon do (ALF) dvi de
šimt pen kme tis pa mi nė tas dis ku si ja ,,Švie
ti mas Lie tu vos at ei čiai?“, ku rią su ren gė iš 
šio fon do iš au gu sios or ga ni za ci jos – Mo
kyk lų to bu li ni mo cen tras, Šiuo lai ki nių 
di dak ti kų cen tras bei Vil niaus uni ver si te to 
Švie ti mo stu di jų cen tras. Dis ku si ją ve dė 
Da rius Kuo lys, įžan gi nį pra ne ši mą skai tė 
Vil niaus uni ver si te to pro fe so rius Ri man
tas Žel vys.

„Pro gi niai pra ne ši mai ga li bū ti įvai rūs. 
Tur būt pa pras čiau sias bū das bū tų iš var
dy ti, kiek per At vi ros Lie tu vos fon do 
švie ti mo pro gra mų gy va vi mo lai ko tar pį 
pra ves ta se mi na rų, iš leis ta kny gų, įsteig
ta cen trų. Pa vyz džiui, „Vi ki pe di jo je“ 
ga li me per skai ty ti, kad iki 2008 m. ALF 
dė ka bu vo įvyk dy ta virš 40 stam bes nių 
ir smul kes nių pro gra mų, iš leis ta virš 350 
kny gų, skir ta virš 60 mi li jo nų JAV do le rių, 
su kur tos 26 duk te ri nės or ga ni za ci jos bei 
ne pri klau so mos pro gra mos <...>. Ta čiau 
aš pa si rin kau kiek ki to kį va rian tą – api
ben drin tai pa kal bė ti apie ALF švie ti mo 
pro gra mų pa li ki mą: ar kas nors Lie tu vos 
švie ti me bū tų klos tę si ki taip, jei gu ALF 
švie ti mo pro gra mų ne bū tų bu vę? Čia no
rė čiau iš skir ti tris pra smi nius žo džius. Pir
ma sis žo dis, ku ris at ei na į gal vą, yra „al ter

ALF švie ti mo pro gra mų pa li ki mas
na ty va“. ALF pa siū lė al ter na ty vą, su da rė 
ga li my bę for muo tis ki to kiems po žiū riams 
į švie ti mą, kuriems so vie ti nis švie ti mo 
mo de lis ne pa li ko erd vės. Jį pa kei tęs tau ti
nės mo kyk los mo de lis, pri pa žin ki me, taip 
pat. Su lig ALF at si ra di mu at si vė rė erd vė 
ir ki to kiems po žiū riams. <...>

Pir mie ji se mi na rai bu vo ve da mi taip, 
kaip mums ne bu vo įpras ta – už sie nio ir 
net gi už jū rio lek to riai, pa sa ko jan tys iki 
tol ne gir dė tus da ly kus. Be ne pir mą syk 
or ga ni zuo jant se mi na rus bu vo pa si rū pin ta 
ir da ly vių mai ti ni mu, ir lais va lai kiu; mo
ky to jai pa si ju to esą žmo nės, ku rie kaž kam 
rū pi. Ar ga lė jo ta nau jo ji se mi na rų kul tū ra 
mus ap lenk ti? Tur būt ne. Tik ga lė jo at ei ti 
ne taip grei tai ir ne kar tu su to kiais lek to
riais, kaip Fu la nas, Hop kin sas ar Fin kas. 
Šie met LEU į sa vo ju bi lie ji nę kon fe
ren ci ją kvie tė ir Sal ber gą, ir Hop kin są.  
Ne va žia vo. O į Fon do se mi na rus at va
žia vo.

ALF pro gra mos lė mė be ne di džiau
sią li te ra tū ri nį pro ver žį po so vie ti nio 
spaus din to žo džio mo no po lio. Dabar ši 
spaudinių banga nuslūgo. <...> Tačiau 
ALF kny gos bu vo pats pir ma sis ir be ne 
įsi min ti niau sias pro ver žis. Stu den tai ir 
šian dien te be si mo ko iš dau ge lio tuo me tu 

Šį dis ku si jos pa bai go je iš sa ky tą pa
ste bė ji mą iš da lies bū tų ga li ma lai ky ti 
ir jos api ben dri ni mu. Dis ku si jos ve dė jas 
D. Kuo lys kvie tė žvelg ti į at ei tį, ta čiau 
ne pa mirš ti, kuo šian die nos švie ti mui 
svar bi At vi ros Lie tu vos fon do pa tir tis ir 
in ves ti ci jos.

„Su si kū rus pro gra mai „Švie ti mas Lie
tu vos at ei čiai“ – at si ra do pi ni gų švie ti mui. 
Pi ni gų at si ra do! Da bar ti niu po žiū riu, ko
kie ten pi ni gai. Bet ta da tai bu vo iš ei tis“, –  
kal bė jo Vir gi ni ja Bū die nė. Ji tei gė, kad 
„glo ba lio sios ten den ci jos bu vo la bai svar
bios, no rė jo me ži no ti, kas vyks ta pa sau
ly je, mums rei kė jo at vi ru mo, pa vyz džių, 
di dak ti kų, mo de lių, ki to kio va dy bi nio 
pa ty ri mo, bet iš tik rų jų no rė jo me, kad ir 
mū sų vie ti niai au to riai ra šy tų va do vė lius, 
kur tų me to di kas, to dėl tiks les nis to, ką 
da rė me, pa va di ni mas yra lo ka li za ci ja. Pri
si me nu, kaip 400 au to rių da ly va vo pir ma
ja me va do vė lių kū ri mo kon kur se. Ži no ma, 
čia ga li ma juok tis, kad pro fe so riai ne tu rėjo 
ko val gy ti, bet...“ Pa sak V. Bū die nės,  
ga li ma ti kė tis nau jo są jū džio, tik rei kia 
idė jų.

Da ly vau ti dis ku si jo je pa kvies tas Arū nas 

Rei kė tų vie ni jan čio idė ji nio cen tro
Po vi liū nas pra kal bo apie so cia li nių, hu ma
ni ta ri nių moks lų pro ble mą ir nu ver ti ni mą. 
Jam ant ri no Vir gi ni jus Va len ti na vi čius, sa
kęs, kad „hu ma ni ta ri ką rei kia gin ti, nes šių 
moks lų nu ver ti ni mą ir gu ji mą iš aukš tų jų 
mo kyk lų, vi sų pir ma, pa lai ko pra mo ni nin
kų aso cia ci jos. O pa keis ti val džios nuo
mo nę yra vie nin te lis bū das – gin čy tis su 
ja.“ Čia Ra mu tė Bruz ge le vi čie nė at sa kė, 
kad kal bant apie so cia li nius, hu ma ni ta ri
nius moks lus – mes ei na me pa ra le liai su 
Eu ro pos do ku men tų idė jo mis. Anuo met 
įra šę ,,hu ma ni ta ri zuo ti Lie tu vos švie ti
mą“, eu ro pi nia me do ku men te ap tin ka me 
są vo ką „mo kyk los ir moks lų hu ma ni ta ri
za vi mas“. „Ap ti kau do ku men tų, ku riuo se 
įvar di ja ma, kad iš ves ti pa sau lį iš kri zės 
ga li di des nis dė me sys gam ta moks li niam ir 
tech no lo gi niam ug dy mui. Bet kas pa sau lį 
įstū mė į šią kri zę? Ar tik ne mi nė tų ver
ty bių ne bu vi mas, jų ne iš siug dy mas?“, – 
re to riš kai klau sė R. Bruz ge le vi čie nė. Ir 
nie kas ne pri eš ta ra vo V. Va len ti na vi čiaus 
pa ste bė ji mui, kad stra te gi nio ro man tiz mo 
lai kai jau pra ėjo.

Tie sa, R. Bruz ge le vi čie nė, bu vu si „am
ži no ji ALF pa ly do vė“, ku rią or ga ni za to riai 

iš leis tų kny gų (juo lab, kad tai švie ti mo 
kla si ka). ALF at vė rė du ris ir mū sų au to
riams, dau giau sia al ter na ty vių va do vė lių 
ir pro gra mų ren gė jams. Ne vel tui vie nu 
me tu ALF bu vo va di na mas „al ter na ty via 
švie ti mo mi nis te ri ja“. Fon das ska ti no vie
šą sias dis ku si jas apie švie ti mą. Tai yra tai, 
ko pa si gen da me šian dien. <...>

Ant ro ji aso cia ci ja, ku ri at ei na į gal vą 
pri si mi nus ALF, tai žo dis „part ne rys
tė“. Juk daug pro fe si nių part ne rių ar ba 
tie siog drau gų su si ra do me per įvai rias 
fon do veik las. Taip bu vo su kur ta svar bi 
pri dė ti nė ver tė, nes tuo me tu juk ne bu vo 
nei „Fa ce bo ok“, nei ki tų tin kla pių šian dien 
sutei kia mų ga li my bių su si ras ti ben dra min
čių. Be je, tuo me tu už megz ti tarp tau ti niai 
ry šiai tę sia si iki šiol, da ly vau ja ma part ne
rys tės tin kluo se.

Tre čia sis su ALF veik la su si jęs ter mi
nas – „tva ru mas“. Kiek tva ru mo pro ble ma 
ak tu a li švie ti mo sistemoje, mus pri ver tė 
su pras ti ir na cio na li nės švie ti mo re for mos 
pa tir tis, ypač įvai rūs eu ro pi niai pro jek tai. 
Dau ge lis ge rų idė jų bu vo įgy ven di na ma 
tol, kol bu vo vyk do mi iš Eu ro pos Są jun
gos lė šų fi nan suo ja mi pro jek tai. Ne bė ra 
fi nan sa vi mo, ne bė ra ir tęs ti nu mo. ALF ir 
šią pro ble mą pa vy ko daug maž iš spręs ti – 
stei giant įmo nes moks lo įstai go se (angl. 
spinoff). Ne vi si įsteig ti cen trai iš si lai kė, 
ta čiau dau ge lis vei kia. Ir tai, su ti ki me, yra 
ne taip jau daž nai pa si tai kan tis tva ru mo 
švie ti mo sistemoje pa vyz dys. 

vež da vo si į vi sus se mi na rus tam, kad ji 
ma ty tų, gir dė tų, fik suo tų ir ra šy tų, ra šy tų, 
ra šy tų, pa prieš ta ra vo dėl ŠLA pro gra mos 
al ter na ty vu mo. „Aš ma nau, kad tai, kas 
bu vo da ro ma, įro dy mas ir pa ro dy mas, 
ko kia Lie tu vos švie ti mo sis te ma ga li bū ti 
ir kaip yra pa sau ly je.“ O apie da bar tį ir 
at ei tį ji sa kė: „Da bar mū sų švie ti mas yra 
pa si me tęs ir iš si bars tęs, o At vi ros Lie tu vos 
fon das tu rė jo la bai ge rą struk tū rą, cen trą, 
ku ris vie ni jo ir idė jas, ir pi ni gus, palaikė 
ry šius su Švie ti mo mi nis te ri ja. O da bar – 
kiek pro jek tų, tiek cen trų. Jo kio tar pu sa vio 
ry šio, jo kio vie ni ji mo. Esa me iš lei dę la bai 
daug eu ro pi nių pi ni gų, bet jie ne pa da rė 
jo kių rim tes nių po ky čių. Ir da bar lei džia
mos kny gos, metodinė medžiaga (pagalba 
mokytojui). Bet kai pa si bai gia pro jek to 
fi nan sa vi mas, jo mis nie kas ne be si nau do ja. 
Kur din go ta mo ky to jų lieps ne lė, ku rią jie 
tu rė jo fon do me tais? Jei gu eu ro pi niai pro
jek tai dar grįš į Lie tu vą, rei kė tų pa gal vo ti 
apie vie ni jan tį idė ji nį cen trą, kad pi ni gai 
bū tų nau do ja mi tiks lin giau.“

Ire na Vei sai tė už tik ri no ga lin ti pa si ra šy ti 
po šiais tei gi niais. Pri si min da ma fon do 
pra džią ji kal bė jo: „Tai bu vo lai kas, ka da 
rei kė jo at ver ti du ris ir vi siems duo ti žo dį. 
Mes bu vo me di de li sa vo kraš to pa trio tai. 
O da bar... rei kia ly de rio.“

Te mą pa ren gė ZinaRIMGAILIENĖ



14

Ru de nė jant, kai pir mie ji rug sė jo lie tūs 
at gai vi no gels vė jan tį sos ti nės rū bą, su si
rin ko me Vil niaus len kų kul tū ros na muo se 
pri si min ti My ko lą Kle o pą Ogins kį. (Pa
na šu, ar ba da bar jau taip at ro do, JIS ir gi 
mė go ru dens spal vas, va rio rau do nio gi rias 
Bal ta ru si jos že mė se ir auk si nius Lie tu vos 
miš kus pa ke liui į Rie ta vą.) Ir šiam su si ė ji
mui bu vo gra ži pro ga – Lie tu vos mo ki nių 
ne for ma lio jo švie ti mo cen tro (LMNŠC) 
kar tu su Dai lės mo ky to jų aso cia ci ja ir 
Len ki jos ins ti tu tu Vil niu je or ga ni zuo to 
tarp tau ti nio vai kų ir jau ni mo me ni nės 
kū ry bos kon kur so „M. K. Ogins kis. Su
grą žin ki me lai ką“ pa baig tu vės – ge riau
sių dar bų au to rių pa ger bi mas ir pa ro dos 
ap žiū ra. Kon kur se da ly va vo 224 vai kai ir 
jau nuo liai iš Lie tu vos, Ru si jos fe de ra ci jos 
ir Bal ta ru si jos.

Iš kil min gos po pie tės pre liu das – 
M. K. Ogins kio mu zi ka, o vi sų pir ma – 
po lo ne zas „At si svei ki ni mas su tė vy ne“. 
Da bar jau ži no me, kaip My ko las Kle o pas 
il gė jo si Tė vy nės ir ko kiais vaiz di niais, 
gar sais, ko kio mis spal vo mis ji, Tė vy nė, 
lan ky da vo jį. O po pie tė pra si dė jo Vil niaus 
Ba lio Dva rio no de šimt me tės mu zi kos 
mo kyk los auk lė ti nių muzikavimu. Ši mo
kyk la, be je, ne pir mus me tus pra smin gai 
ben dra dar biau ja su Len ki jos ins ti tu tu Vil
niu je. Pra tęs da ma mu zi kos ir pri si mi ni mų 
te mą švie ti mo ir moks lo vi ce mi nist rė Na
tal ja Is to mi na kal bė jo, kad po lo ne zas jai 
pri mi nė mu zi ki nės dė žu tės, ku rią sau go jo 
mo čiu tė, me lo di ją. Ji dė ko jo kon kur so 

MykoloKleopoOginskiometams

pri si jau kin ta pra ei tis
su ma ny to jams. „M. K. Ogins kio kū ry ba 
gar si na Lie tu vos var dą ir mus vi sus pa da ro 
ypa tin gus. Kon kur sui pa teik ti dar bai la bai 
įvai rūs ir ku pi ni skir tin gų, bet ge rų emo
ci jų. Sėk mės tę siant tra di ci jas“, – lin kė jo 
vi ce mi nist rė.

ma te ria lU sis pa vel das pa de da 
pri si jaU kin ti pra ei tį

Na cio na li nės dai lės ga le ri jos In for
ma ci jos cen tro ku ra to rė, me no ty ri nin kė 
Eg lė Juo ce vi čiū tė pa ro dos ka ta lo go įžan
go je ra šė: „Ma nau, tiek is to ri jos mė gė jai, 
tiek pro fe sio na lai pri tar tų, kad is to ri nių 
vaiz di nių kū ri mas la bai pa de da jiems 
įsi jaus ti į pra ei tį, ją pri si jau kin ti, pa da
ry ti jos iš ma ny mą sa vai me su pran ta mą. 
Kon kur sas – tai ma ža, bet la bai sėk min ga 
to pra ei ties jau ki ni mo si pro ce so da le lė. 
No rė da mi da ly vau ti kon kur se, moks lei
viai tu rė jo su si pa žin ti su ku ni gaikš čio 
M. K. Ogins kio as me ny be, gy ve ni mu, 
kū ry ba, jo lai ko tar pio ma da ir po li ti ka. Su
si pa žin ti ne pa vir šu ti niš kai, bet taip gi liai, 
kad per skai ty tus žo džius iš vers tų į vaiz dų 
kal bą, ki lu siai idė jai iš reikš ti pa rink da mi 
tin ka mą siu že tą, for mą, spal vą, tech ni ką ir 
taip dai lės iš raiš kos prie mo nė mis su kur
da mi no ri mą nuo tai ką.

Be abe jo, kon kur so mi si ja svar bi ne tik 
to dėl, kad jau na jai kar tai pa de da per vaiz
dus pri si jau kin ti pra ei tį, bet ir to dėl, kad 
dėl ben dro is to ri nio pa vel do be si pe šan čias 
tau tas – lie tu vių, len kų ir bal ta ru sių – mo
ko ne su pap ras tin ti („Nie ko ne no riu gir dė

ti, M. K. Ogins kis bu vo lie tu vis / len kas / 
bal ta ru sis!“), o žiū rė ti į pra ei tį kaip į dau
gias luoks nį ir dau giap ras mį or ga niz mą 
(„Ką XVI II a. pa bai go je reiš kė bū ti Abie jų 
Tau tų Res pub li kos pa trio tu, di di ku, kom
po zi to riu mi, po etu, ka ri nin ku, trem ti niu, 
val di nin ku ir ko vo ti dėl lais vės, sie kiant 
iš si va duo ti iš Ru si jos im pe ri jos?“).

Kon kur so da ly vių dar bai at spin di tą 
mąs ty mo apie pra ei tį dau gias luoks niš ku
mą, nes kiek vie na me ma to me vis ki to kį 
siu že to, vaiz da vi mo bū do ir tech ni kos 
jun gi nį. Pa pras čiau sia pra dė ti nuo to, kas 
pir miau sia kren ta į akis – siu že tų įvai ro
vės. Dau ge ly je dar bų ma to me kruopš čiai 
nu pieš tus M. K. Ogins kio dva rus Za le sė je 
ir Rie ta ve bei jo pa vel dė tus Sluš kų rū mus. 
Ma te ria lu sis pa vel das tur būt sėk min giau
siai pa de da pri si jau kin ti pra ei tį – vaikš
čio da mi ap link dva rą ir įė ję į vi dų, ap žiū
ri nė da mi puoš nius fa sa dus, veid ro džius 
ar va zas, ga li me pa si jus ti tar si per si kė lę į 
pir mų jų dva ro šei mi nin kų lai kus, mė gin ti 
su pras ti jų sko nį, kas die nius ir šven ti nius 
džiaugs mus. Da ly vių dar buo se ma to me, 
jog prie dva rų esan tys pui kiai pri žiū rė ti 
par kai aki vaiz džiai pa gel bė da vo pri trū kus 
įkvė pi mo ar no rint pailsėti nuo įtemp tos 
kū ry bos.

Ki tai kon kur so da ly vių da liai la biau 
nei pa sta tai rū pė jo tai, kas juo se vy ko. 
Kon cer tai ir po bū viai – itin svar bi dva rų 
kul tū ros da lis, at spin din ti po bū vių ren gė jų 
ver ty bes <...>.

Dar ki tai kon kur so da ly vių da liai la biau 
nei pa sta tus ir šven tes rū pė jo per teik ti 
M. K. Ogins kio mu zi ki nės kū ry bos sa
vi tu mą ir įkvė pi mo pa ieš kas. Be abe jo, 
ne vie ną da ly vį įkvė pė žy miau sias jo 
kū ri nys – po lo ne zas „At si svei ki ni mas su 
tė vy ne“, su de ri nan tis skaus mo, vil ties ir 
il ge sio emo ci jas.

Ke li jau nie ji dai li nin kai su si ža vė jo 
M. K. Ogins kio ke lio nių ge og ra fi ja. Po 
1794 m. su ki li mo M. K. Ogins kis (tu rė jęs 
pa si trauk ti ir ga liau siai pra ra dęs vil tį iš si
va duo ti iš Ru si jos im pe ri jos oku pa ci jos) 
ke lia vo po vi są Eu ro pą – nuo Lon do no ir 
Ha gos iki Flo ren ci jos ir Kon stan ti no po
lio – pa ži no skir tin gas kul tū ras, par vež
da mas tas ži nias į sa vo kraš tą ir pa nau do
da mas jas kū ry bo je.

Ge riau si kon kur sui at siųs ti dar bai ste
bi na vaiz da vi mo bū dų ir tech ni kų įvai
ro ve. Ga li ma ras ti re a lis ti nių dar bų, taip 
pat me ta fo riš kų, ku riuo se api ben drin ti 
pei za žas, in ter je ras ar fi gū ros per tei kia 
M. K. Ogins kiui rū pė ju sias pro ble mas, 
ir, ži no ma, pla ka tiš kų, ryš kiai ir skam biai 
per tei kian čių M. K. Ogins kio dau gia kul
tū riš ku mą, pa trio tiš ku mą, kū ry bin gu mą. 
Gu a šas, ak va re lė, pieš tu kas, tu šas, pas te
lė, kom piu te ri nė gra fi ka ir ki tos, gal būt, 
net pa čių jau nų jų dai li nin kų su gal vo tos 
tech ni kos ne lei džia nuo bo džiau ti, nes 
kiek vie na pa siū lo vis ki tą emo ci ją, su ku
ria tu rė tu me žvelg ti į jau nų jų dai li nin kų 
kū ri nius.“

Apdovanojimus įteikia: vertinimo komisijos pirmininkė, VšĮ Vilniaus „Versmės“ katalikiškosios g-jos dailės 
mokytoja Daiva Varslavėnienė, N. Istomina, M. Kasner ir vertinimo komisijos narys, Dailės mokytojų asociacijos 
prezidentas, Vilniaus Vasilijaus Kačialovo g-jos dailės mokytojas metodininkas Rimantas Kisielius
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tai yra mū sų ben dras tUr tas

Len ki jos ins ti tu to Vil niu je di rek to rė 
Małgor za ta Kas ner (be je, rug sė jį bai gu si 
sa vo dar bą Lie tu vo je) kal bė jo: „Be ga lo 
džiu gu, kad M. K. Ogins kis taip pui kiai 
su bū rė vi sus šio kon kur so da ly vius. Len
ki jos ins ti tu tas Vil niu je ne pir mus me tus 
sėk min gai ben dra dar biau ja su LMNŠC, o 
šį kar tą ir su Dai lės mo ky to jų aso cia ci ja. 

La bai džiau gia mės ga vę ga li my bę pri si
dė ti prie šio nuo sta baus M. K. Ogins kio 
at mi ni mui skir to pro jek to.

Vi ce mi nist rė kal bė jo apie jaus mus, ku
riuos pa bu di na M. K. Ogins kio mu zi ka. 
Ma nau, kad UNES CO šiuos me tus pa
skel bė M. K. Ogins kio me tais no rė da ma 
pa ro dy ti as me nį ir as me ny bę, pri klau san
čią ke lioms tau toms – mū sų ben drą tur tą. 
Mie li mo ki niai, jū sų dar bai, jū sų mo ky to jų 

pa stan gos, tė vų ir ar ti mų jų pa lai ky mas 
ro do, kad mes pui kiai ga li me per skai ty ti 
šį dau gia kul tū rį, dau gia kal bį teks tą, į ku rį 
įra šy tas ir M. K. Ogins kis.“

Len kų kul tū ros na muo se eks po nuo ta 
60 me niš kiau sių dar bų. Vėliau pa ro da 
per si kė lė į Plun gės vie šo sios bib lio te kos 
Bokš to sa lę. Čia vei kė iki spa lio 17 d. 

ZinaRIMGAILIENĖ

Visus darbus ir lai mė to jų są ra šą ga li te ras ti in ter ne te – www.lmnsc.lt/lt/ogins kis.
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vai kai nor ve gi jo je anks ti 
tam pa sa va ran kiš ki 

Nor ve gi jo je, Ro go lan de, gy ve nan čiai 
Laimutei Skiudulei, sa ko, ei da vo per 
šir dį, kad lie tu viai vie nas ki to at žvil giu 
daž nai lai ky da vo si ga na at šiau riai. Ir kar tą 
prieš kon cer tą, į ku rį bu vo su si rin ku si lie
tu vių ben druo me nė, ji ne be iš tvė rė – už li po 
ant sce nos ir pa klau sė: „Ko dėl mes esa me 
prie šai vie nas ki tam?“ Ne tru kus atsirado 
žmo nės, kurie pa siū lė įkur ti lie tu vių ben
dri ją, o maž daug prieš tre jus me tus Lai
mu tė, mo kyk li nės psi cho lo gi jos ma gist rė, 
ben dri jos pus la py je ra do kvie ti mą pri si
jung ti prie mo kyk los įkū ri mo. „Tu riu ir 
pe da go gi nės, ir va dy bi nės pa tir ties, to dėl 
su ti kau. Su rin kau sa va no res ir su ren gė me 
„Vai kys tės šven tę“ – taip su ži no jo me, 
kiek ir ko kių vai kų yra apy lin kė se. O nuo 
rug sė jo jau su si rin ko me į pa tal pas, gau tas 
iš ko mu nos. Ka dan gi čia su si ren ka ma ži 
vai kai (iš vi so apie 35), to dėl pa va di no me 
cen tru, nes iki mo kyk lė lės ne pri au go
me“, – pa sa ko ja Lai mu tė. 

Di džiau sias jos džiaugs mas – ben dri jos 
pa lai ky mas, stip rus tė vų ko mi te tas ir ko
mu nos pa gal ba, nes lie tu viš ko Ro go lan do 
vai kų cen trui ne rei kia mo kė ti už pa tal pas. 
O di džiau sias iš šū kis jos mo ki niams – šeš
ta die niais po sun kios sa vai tės įveik ti il gą 
ke lią iki cen tro. At vy kę jie dvi va lan das 
mo ko si lie tu vių kal bos, pas kui vyks ta ki ti 
už si ė mi mai.

Nors tai po pu lis tiš ka, bet ne ga liu ne pa
klaus ti: ar lie tu vių šei mos ne ri mau ja dėl 
to, kad ga li pra ras ti sa vo vai kus? „Ne pa
žįs tu nė vie nos ma mos ar tė vo, iš ku rio 
bū tų at im tas vai kas. Mū sų apy lin kė se 
ne gir dė jau nie ko pa na šaus. Nor ve gi jo je 
vai kai au ga ge rai pri žiū ri mi ir lais vi, jie 
tu ri ne tik tei ses, bet ir pa rei gas. Dar že ly je 
ma žiu kai bū na lau ke bet ko kiu oru, pa brė
žiu – bet ko kiu! Daug mo ki nių į mo kyk lą 
at vyks ta dvi ra čiais, nors ir ly ja. Pa aug lės 
pa de da pri žiū rė ti jau nes nius vai kus, o tė
vų ga ra žai pri krau ti vi so kiau sių įran kių, 
ku riais ga li nau do tis ber niu kai. Jie anks ti 
tam pa sa va ran kiš ki, to dėl ir at sa kin gi – 
tė vai jų „ne au gi na“ iki 25 me tų, kaip 
esa me pri vers ti Lie tu vo je“, – pa sa ko ja  
L. Skiu du lė.

Švei ca ri jo je, ne to li Ciu ri cho, gy ve nan
čios DanguolėsKappich pa tir tis pa na ši: 
net ma ži vai kai į dar že lį nu ei na vie ni! 
Vie na ver tus, mo kyk los ir vai kų dar že liai 
yra ar ti na mų, jų daug, ki ta ver tus, Švei
ca ri jo je yra ga na sau gu.

Dan guo lė sek ma die ni nei mo kyk lė lei 

iš lik ti pa sau lio pi lie čiu ir lie tu viu 

„Pa gran du kas“ va do vau ja nuo per nai. „Iš 
pra džių kaip ma ma tre jus me tus ve džiau 
sa vo abu sū nus – da bar jie jau sep tyn me
čiai. Esu eko no mis tė, „į puo dą įme tė“ – 
tad kaps tau si... – juo kau ja Dan guo lė. – Į 
mo kyk lė lę su si ren ka 12–25 vai kai nuo 
pus an trų iki 7 me tų am žiaus. Tu ri me tik at
ei nan čią mu zi kos mo ky to ją. Ry te su si ren
ka me, mu zi kos mo ky to ja iš ju di na vai kus 
ir su au gu siuo sius, pa šo ka me, pa dai nuo ja
me, po to skai to me pa sa ką ar šiaip ko kia 
te ma kal ba me, žai džia me, da ro me įvai rius 
dar be lius. Prie mū sų, su au gu sių jų, vai kai 
kal ba lie tu viš kai, bet vos tik nu si su ki, jau 
pra by la vo kiš kai... Bet tos lie tu viš kos dai
ne lės jiems vis tiek įstrin ga.“

Ciu ri che daž niau siai gy ve na miš rios 
šei mos, la bai ma žai to kių, ku rio se abu 
tė vai bū tų lie tu viai. Mo kyk la yra lie tu
vių ben druo me nės da lis, gau na pa ra mą 
kny goms, bet sa vus rei ka lus spren džia 

pa tys. Iš ben druo me nės na rių mo ky mo 
prie mo nėms ima mas 10 fran kų, o iš ki tų –  
20 fran kų mo kes tis. Mo ky to jos (dau giau
sia ma mos) at ly gi ni mo ne gau na. „Ne no
ri me im ti di des nio mo kes čio, nes ta da 
tė vų nepri si pra šy si pa dė ti, tek tų sam dy ti  
mo ky to jus, o jų dar gi ir nė ra“, – sa ko 
Dan guo lė.

sUo mi ja lie tU vių kal bos 
mo ky to jams mo ka at ly gi ni mą

ReginaSiira Es po mies to ir Hel sin kio 
mo kyk lo se lie tu vių kal bos mo ky to ja dir ba 
ofi cia liai, gau na at ly gi ni mą iš Suo mi jos 
vals ty bės. „Pa gal Suo mi jos švie ti mo 
įsta ty mą kiek vie nas vai kas tu ri ga li my bę 
mo ky tis sa vo gim to sios kal bos. Nors tai 
ne pri va lo ma, bet to kia ga li my bė su tei
kia ma. Tam, kad bū tų ati da ry ta lie tu viš ka 
kla sė, tu ri su si rink ti tam tik ras skai čius 

Straipsnio pra džia aštuntajame „Švie ti mo nau jie nų“ numeryje.

R. Ka pi lio rie nė ir L. Skiu du lė
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mo ki nių. Pvz., Es po mies te – ma žiau siai 
še ši vai kai, Hel sin ky je – ke tu ri“, – pa sa
ko ja Re gi na. 

Es po mies te gim tų jų kal bų pa mo kos 
or ga ni zuo ja mos 39 kal bo mis, dir ba 62 
įvai rių ša lių mo ky to jai. Re gi na Lie tu vo
je dir bo lo go pe de, iš te kė jo už suo mio, 
po 8 me tų gy ve ni mo Vil niu je iš va žia vo 
į Suo mi ją. Hel sin ky je bai gė ke tur me tę 
ta py bos mo kyk lą, pra mo ko kal bą. No rė
da ma pa tek ti į lie tu vių kal bos mo ky to jos 
vie tą Es po mies te, at lai kė rim tą kon kur są, 
bet jai pa dė jo pe da go gės pa tir tis ir kal bos 
mo kė ji mas. „Pra džia bu vo la bai sun ki, 
sky rė si kom piu te ri nės tech no lo gi jos, el
ge sio tai syk lės, pa vyz džiui, ne ga li pa lies ti 
vai ko, jei gu jis ne no ri. Rei kė jo įsi sa vin ti 
la bai daug in for ma ci jos, per pras ti vi są tą 
biu rok ra ti ją, ku ri ten yra to bu la! Suo mi jo je 
vis kas yra la bai ap gal vo ta, nu ma ty ta to li 
į at ei tį“, – apie dar bo pra džią mo kyk lo je 
pa sa ko ja Re gi na.

Kaip mo ko ma lie tu vių kal bos? Iš 
pra džių pa ski ria ma mo ki niams pa to gi 
mo kyk la. Su di rek to riu mi pa si ra šo ma 
su tar tis, nu ro do mas kon kre tus ka bi ne tas, 
lai kas ir pan. Pa ski ria mas mo ky to jas, su 
ku riuo ga li ma ap tar ti rei ka lus, su tei kia mos 
vi sos kom piu te ri nės prie mo nės, elek tro
ni nis die ny nas, pri ėji mas prie duo me nų, 
nu ma to ma net vie ta spin te lė je, kur ga li
ma pa si dė ti prie mo nes, – vis kas at ski rai 
pa ruo šia ma tik lie tu viš kai kla sei. Be to, 
mo ky to jai tu ri sa vo ku ra to rius ko mu no je, 
jiems vyks ta pe da go gi kos, psi cho lo gi jos 
kur sai. Tė vai taip pat pa si ra šo su tar tį, jog 
na mie su vai kais kal bės lie tu viš kai. Jiems 
bū ti per pa mo kas ne lei džia ma, tačiau ren
gia mi mo ky mai, kaip iš lai ky ti kal bą: per 
sa vai tę bū ti nai bent pus an tros va lan dos 
rei kia skai ty ti su vai kais kny gas gim tą
ja kal ba, žiū rė ti fil mus ir pan. Lie tu vių 
kal bos pa mo kos Suo mi jo je su vo kia mos 
kaip gim to sios kal bos stip ri ni mas, ne ga
li ma mo ky ti vai kų, ku riems lie tu vių kal
ba ne bė ra gim to ji. „Vi sų pir ma, su ku riu 
at mos fe rą, kad jie ge rai jaus tų si ir no rė tų 
vėl at ei ti, o gra ma ti kos iš moks vėliau. Tad 
vai kams nuo lat kar to ju: jūs esa te pa tys 
nuo sta biau si. Re gi na, sa ko jie man, jei gu 
mes ku rią die ną ne pa si ro dy tu me, tu tur būt 
verk tum...“, – šyp so si mo ky to ja.

Mo ki niai lie tu viš ko se kla sė se ver ti na
mi rim tai: ko iš mo ko per pa mo kas, kaip 
pa ruo šė na mų dar bus, kaip su ge ba su si
kon cen truo ti, ko kia mo ty va ci ja, gim to sios 
kal bos pa jau ti mas ir pan. Nuo 5 kla sės 
ra šo mi pa žy miai. Vis kas tu ri bū ti pa teik ta 
suo mių kal ba. Bet Re gi na dar įver ti na ir 
lie tu viš kai – pas ku ti nę moks lo me tų die ną 
įtei kia di plo mą ar pa dė ką.

Nuo ru dens Es po mies te yra net 3 lie tu
viš kos kla sės (kiekvienoje apie 12 skir tin
go am žiaus vai kų). Be je, apie ga li my bę į ją 
už si re gist ruo ti pra ne ša kla sės mo ky to jas, 
ži nan tis, kad jo kla sė je mo ko si lie tu vių 
tau ty bės vai kų. Daug in for ma ci jos, skir tos 
emig ran tams, yra ir in ter ne te. 

Vai kai į mo ky to ją krei pia si tik var du. 
Re gi na pri si pa žįs ta: „Iš pra džių bu vo 
keis ta, bet da bar pri pra tau. Ir čia iš vai
kų jau čiu di des nę pa gar bą, ne gu kad 
Lie tu vo je kreip da vo si „jūs“. Suo mi jo je 
di džiuo juo si ga lė da ma pa sa ky ti, kad esu 
mo ky to ja. Įsto ti į pe da go gi nes stu di jas 
čia la bai sun ku, di de li kon kur sai. Apie 
20–25 proc. vy rų yra mo ky to jai. Pvz., 
Hel sin kio Eu ro pos mo kyk lo je, ku rio je taip 
pat dir bu, vie no je pra di nu kų kla sė je trys 
mo ky to jai yra vy rai.“

Pa na šiai kaip Suo mi jo je gim tų jų kal bų 
mo ky mas or ga ni zuo ja mas ir Šve di jo je. 
RugilėKapiliorienė yra ir vie na iš 30 
įvai rių tau ty bių gim tų jų kal bų mo ky to jų, 
ir Stok hol mo lie tu viš kos sek ma die ni nės 
„Sau lės“ mo kyk los va do vė. Vil niaus 
uni ver si te te ji bai gu si lie tu vių fi lo lo gi jos 
stu di jas ir pa ra le liai – tei sę My ko lo Ro
me rio uni ver si te te. Fi lo lo gės di plo mas 
taip ir bū tų gu lė jęs stal čiu je, nes nie ka da 
ji ne gal vo jo, kad dirbs mo ky to ja. Ta čiau, 
nu va žia vu si į Šve di ją, Ru gi lė, tarp tau ti nės 
tei sės ma gist rė be pa tir ties, tei si nin kės 
dar bo iš kar to ne ra do, bet už tat pra ver tė 
fi lo lo gi jos ži nios.

„Šve di jos vals ty bei esa me dė kin gi ir 
už tą va lan dą per sa vai tę. Va do vau ju ant
rus me tus, o mo kyk la ki tą pa va sa rį švęs  
20me tį. Da bar čia vei kia 6 kla sės, iš vi so 
yra apie 50 vai kų, dir ba 6 mo ky to jai. Tik 
an tri me tai kai tu ri me pa čių ma žiau sių jų 
(2–4 me tu kų) vai kų kla sę, kuri at si ra do 
iš po rei kio. Tė vai at si ves da vo sa vo ma
žiu kus ir bū da vo pri vers ti kaž kur lauk ti. 
Tu ri me pui kią pro fe sio na lią mo ky to ją 
Ie vą Če jaus kie nę. Kar tais tai vie ni, tai ki ti 
kal ba, kad ma žiems vai kams už im ti rei kia 
prie mo nių, ki li mų... Mums ne rei kia net 
spe cia lių pa tal pų. At va žiuo ja mo ky to ja Ie
va su la ga mi nu ir pa pras čiau sio je kla sė je, 
iš stum džius kė des, iš to la ga mi no gims ta 
ne įti kė ti nos pa mo kos ir pa sa kos“, – džiau
gia si Ru gi lė.



Se mi na ro pa bai go je, iš si da li nus pa žy
mė ji mus, nu si fo tog ra fa vus, iš si sa kius, 
kas ant šir dies dėl li tu a nis ti nių mo kyk lų 
bu vo už gu lę, džiu gų pa bai gos bruz de sį 
per trau kia Al vi ja iš Jung ti nės Ka ra lys
tės – ga na ryž tin gai pa si siū lo pa dek la
muo ti ke tu rio lik me tės mo ki nės ei lė raš tį. 
Iš girs ta me dai liai su ri muo tus ke tu rei lius 
apie pa ny ran čius į de be sis lėk tu vo spar
nus, tirps tan tį Lie tu vos pei za žą ir stai ga 
vi sas tas glū dė jęs il ge sys, pri si ri ši mas prie 
sa vo gan drų, nu svi di nan čio mė lio, va sa ros 
pa va ka rės, pa leng va grimz tan čios į švy lių 
spal vos rū ką, vi sa ta nos tal gi ja, iš kel ta 
iš pri si mi ni mų, tvyks te li ir bent da lies 
mo te riš kos au di to ri jos akyse su si tven kia 
ne pa to gios aša ros. Lie tu viai, pa sau lio pi
lie čiai, ogi vis kas dar yra ge rai su mu mis.

AlmaVIJEIKYTĖ

Ka li ning ra do re gio ni nė lie tu vių kal
bos mo ky to jų aso cia ci ja mi ni įkū ri mo 
20me tį. Tai ak ty vi, kū ry bin ga or ga ni
za ci ja, pa lai kan ti glau džius ry šius su 
Lie tu va.

Ka li ning ra do sri ty je lie tu vių kal bos 
ir et no kul tū ros pa mo kė lės daž niau siai 
vyks ta ru siš ko se mo kyk lo se kaip fa kul
ta ty vai ar bū re liai. Lie tu viš ka yra tik 
vie na – Ka li ning ra do (Ka ra liau čiaus) 
Liud vi ko Rė zos lie tu vių drau gi jos 
sek ma die ni nė mo kyk la. Vie ni mo ky
to jai va ži nė ja iš Lie tu vos, o ki ti yra 
te nykš čiai gy ven to jai. Dau gu ma jų – 
lie tu vių kil mės, ta čiau kai ku rie net ne
tu ri lie tu viš kų šak nų, tik mo ka lie tu vių  
kal bą.

Pa sak Alek so Bart ni ko, aso cia ci jai 
va do vau jan čio il gus me tus, mo ky to jų 
šia me kraš te trūks ta, nes lie tu vių kal
bos mo ky mo si po rei kiai ne ma žė ja. 
2014–2015 m. m. lie tu vių kal bos čia 
mo kė si dau giau nei 800 mo ki nių. Prie 
lie tu vių kal bos ir kul tū ros pa lai ky mo 
šia me kraš te pri si de da ir Lie tu va. Šiais 
moks lo me tais Ka li ning ra do sri ties 
mo kyk lo se pa gal su tar tis, su da ry tas su 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja (ŠMM), 
dir ba 19 mo ky to jų, ku rie mo ko lie tu vių 
kal bos ir ve da lie tu vių kal bos ir et no
kul tū ros fa kul ta ty vus. 

ŠMM pa rė mė aso cia ci jos sve tai nės 
www.li tu a ni ka.ru įkū ri mą. Mo ky to jai 
ak ty viai da ly vau ja Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri jos or ga ni zuo ja muo se se mi na
ruo se, pro jek tuo se, kon kur suo se. 

Į aso cia ci jos, prieš 20 me tų su vie ni
ju sios Ka li ning ra do kraš to mo kyk lo se 
lie tu vių kal bą ir et no kul tū rą dės tan čius 
mo ky to jus, veik lą šiuo me tu ak ty viai 
įsi trau kę 25 mo ky to jai ir me no ko lek
ty vų va do vai.  

Ka li ning ra do re gio ni nės lie tu vių 
kal bos mo ky to jų aso cia ci jos mi si ja – 
puo se lė ti tau ti nį ta pa tu mą Ma žo sios 
Lie tu vos že mė se, stip rin ti šio kraš to 
ry šius su Lie tu va. Aso cia ci ja pa de da 
su da ry ti ge riau sias są ly gas lie tu vių 
kal bos mo ky mui si, Lie tu vos is to ri jos 
ir kul tū ros pa ži ni mui, at sto vau ja Lie tu
vai Ka li ning ra do sri ties kul tū ri niuo se, 
švie tė jiš kuo se ren gi niuo se.

Parengta pa gal 
ŠMMKomunikacijosskyriausinf.

Lie tu vių kal bos 
mo ky to jų 
aso cia ci jai – 20
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Pra ėju sią lie pą Lie tu vos mo ky to jams 
ir ki tiems švie ti mo dar buo to jams bu vo 
or ga ni zuo tas se mi na rassta žuo tė stu di jų 
apie Ho lo kaus tą mo kyk lo je Yad Vas hem 
Je ru za lė je (Iz ra e lis). Tarp tau ti nis va sa ros 
se mi na ras „Mo ky mas apie Ho lo kaus tą“ 
jau or ga ni zuo ja mas dau giau nei de šimt 
me tų ir į jį kvie čia mi mo ky to jai, mo kyk
lų ad mi nist ra ci jų at sto vai, švie ti mo ir ki ti 
dar buo to jai. Vi si, ku rie or ga ni zuo ja pro
jek ti nę veik lą Lie tu vos žy dų is to ri jos ir ho
lo kaus to te mo mis bei ak ty viai da ly vau ja 
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 įgy ven di na mo je „Švie ti mo 
apie to ta li ta ri nių re ži mų nu si kal ti mus, 
nu si kal ti mų žmo niš ku mui pre ven ci ją ir to
le ran ci jos ug dy mo pro gra mo je“. Lie tu vo je 
vei kian ti mi nė to ji Tarp tau ti nė ko mi si ja 
yra su da riu si ben dra dar bia vi mo su tar tį 
su Yad Vas hem mo kyk la. Šie su si ta ri mai 
pa de da se mi na rų da ly viams su si pa žin ti su 
žy dų tau tos is to ri ja, kul tū ra, tra di ci jo mis, 
ho lo kaus to is to ri ja Eu ro po je ir Lie tu vo je, 
pa gi lin ti jau įgy tas ži nias bei su kaup ti nau
jos in for ma ci jos, me to di nės me džia gos.

Į se mi na rą vy ko 26 de le ga ci jos na riai iš 
vi sos Lie tu vos. Čia mus pa si ti ko karš čio 
ban ga (35–38 laips niai ši lu mos), ku ri ne
nu slū go vi sos sta žuo tės me tu. Ta čiau tai 
ne su truk dė vyk dy ti nu ma ty tos pro gra mos, 
o vi sur vei kian tys oro kon di cio nie riai pa
dė jo jaus tis pa to giai.

Yad Vas hem mo ky mo cen tras jau 
skai čiuo ja sep tin tą de šim tį (bu vo įkur tas 
1953 m. Kne se to nu ta ri mu ant At mi ni mo 
kal no, 84 met rai virš jū ros ly gio, ša lia 
Je ru za lės miš ko). Ja me nuo lat vyks ta už
si ė mi mai, eks kur si jos, se mi na rai, ku riuo se 
da ly vau ja as me nys iš Iz ra e lio ir dau ge lio 
ki tų pa sau lio vals ty bių.

Sta žuo tė je da ly va vę at sto vai iš Lie tu vos 
bu vo at rink ti po se mi na ro Vil niu je, ku
ria me jie (taip pat ir šių ei lu čių au to rius) 
pri sta tė kon kre čias žy dų tau tos is to ri jos 
as pek tų at ski ro se Lie tu vos vie to vė se ty ri
nė ji mų ir pro pa ga vi mo veik las. Se mi na ras 
Je ru za lė je vy ko ru sų kal ba (tik at ski ros 
pa skai tos bu vo or ga ni zuo tos an glų kal ba 

sta žuo tės 
iz ra e ly je 
as pek tai

su sin chro ni niu ver ti mu į ru sų). Tai nie ko 
ne ste bi no, nes šia me Ho lo kaus to mo ky mo 
cen tre dir ba daug iš ei vių iš bu vu sios So
vie tų Są jun gos. Lek to riai iš uni ver si te tų, 
mu zie jų, ar chy vų, mo kyk lų ir įvai rių 
cen trų taip pat pa skai tas skaitė ru sų kal ba. 
Eks kur si jų me tu mus ly dė jo gi dė Ro za 
Zla to pols ka ja, ne ma žą sa vo gy ve ni mo da lį 
pra lei du si Kry me. Jos iš sa mūs pa sa ko ji
mai apie Iz ra e lio vals ty bės is to ri ją at kū rė 
tūks tant me čių se nu mo vaiz di nius, nu kė lė 
mus į tą laik me tį, kai žy dai kū rė sa vo vals
ty bę, ko vo jo už jos iš li ki mą.

Se mi na ro me tu su ti ko me daug įdo mių 
lek to rių, ku rie su pa žin di no su Iz ra e lio 
is to ri ja, re li gi ja, tra di ci jo mis, pri sta tė 
nau jau sius ho lo kaus to te mų ty ri nė ji mus 
ir kt. Iš vi so bu vo or ga ni zuo ta dau giau 
kaip 30 pa skai tų, dis ku si jų, eks kur si jų. 
Už si ė mi mai vy ko kas dien nuo ry to iki 

Bendruomenių slėnis

Varšuvos geto aikštė
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18–19 va lan dos va ka ro. Ka dan gi lie pą 
Iz ra e ly je sau lė lei džia si apie 19.30 val., 
ga li ma sa ky ti, į vieš bu tį grįž da vo me jau 
tems tant. Pa skai tas ga lė jo me nuo lat pa į
vai rin ti eks kur si jo mis. Sta žuo tė je iš sa miai 
su si pa ži no me su Je ru za lės mies to is to ri ja, 
ap lan kė me vie tas, su si ju sias su krikš čio
ny bės at si ra di mu ir plė to ji mu, – Kris taus 
ka po baž ny čią, Aly vų kal ną ir kt. Ne pa
pras tą įspū dį pa li ko Je ru za lės se na mies tis 
su iš li ku sia se no vi ne mū ri ne mies to sie na, 
siau ro mis gat ve lė mis, na mais su skir tin gų 
kul tū rų ar chi tek tū ros ele men tais, gar si ą ja 
Rau dų sie na, be si ri bo jan čia su Pa les ti nos 
ara bų te ri to ri ja. 

Ap lan ky tas Ben druo me nių slė nis, ku
ria me la bi rin to for ma iš dės ty tuo se gra ni to 
lui tuo se iš kal ti mies tų, mies te lių, kai mų 
pa va di ni mai. Tų vie to vių, ku rio se Ant ro
jo pa sau li nio ka ro me tais bu vo nai ki na mi 
žy dų tau tos at sto vai. Čia ga li ma su ras ti 
vie to ves nuo Pran cū zi jos, Ny der lan dų iki 
Uk rai nos, Ru si jos. Aiš ku, iš kal ti ir Lie
tu vos vie to vių, su si ju sių su ho lo kaus tu 
mū sų vals ty bės te ri to ri jo je, pa va di ni mai. 
Iz ra e lio mu zie jus su ža vė jo su kaup tais 
pa sau li nio gar so dai li nin kų še dev rais, mil
ži niš ku se no vės Je ru za lės mies to ma ke tu 
bei šiuo lai ki nio me no kū ri niais.

Ne pa kar to ja mą įspū dį pa li ko Yad Vas
hem mu zie jaus eks po na tai. Čia su rink ta 
la bai daug me džia gos apie na cių nu si kal
ti mus prieš žy dų tau tą Ant ro jo pa sau li nio 
ka ro me tais dau gu mo je hit le ri nės Vo
kie ti jos oku puo tų ša lių. Šiur pą ke lian tys 
vaiz dai nuo trau ko se, do ku men tuo se, fil
muo to je me džia go je, žmo nių as me ni niai 
daik tai – tai ne by lūs įvyk dy tų nu si kal ti mų 
žmo ni jai liu di nin kai. 

Mo ky mo cen tro te ri to ri jo je yra įreng ta 

ir dau giau lan ky ti nų vie tų: Var šu vos ge to 
aikš tė, si na go ga, At mi ni mo sa lė, par ti za nų 
že mi nė, Vai kų me mo ria las, šiuo lai ki nio 
me no mu zie jaus eks po zi ci ja, įspū din gas 
Te odo ro Herc lio mu zie jus, ka pi nės, ku rio
se pa lai do ti žy mūs Iz ra e lio tau tos at sto vai, 
Pa sau lio tau tų tei suo lių alė ja, ar chy vas, 
ku ria me su kaup ta la bai daug me džia gos 
apie žy dų tau tos is to ri ją. Ar chy vo fon dais 
nuo lat nau do ja si mo ky mo cen tre be si lan
kan tys moks li nin kai iš dau ge lio pa sau lio 
ša lių. Mū sų gru pei taip pat bu vo su da ry ta 
ga li my bė ap si lan ky ti ar chy ve ir su si pa žin ti 
su jo dar bo sis te ma, do ku men tų iš da vi mo 
is to ri jos ty ri nė to jams tvar ka, su kaup tų do
ku men tų ap sau ga.

Kiek vie ną sa vai tę žy dai šven čia Ša
bą, ku ris pra si de da penk ta die nio va ka re 
ir tę sia si iki šeš ta die nio va ka ro. Šio mis 
die no mis jie ne dir ba. Tai gi ir pa skai tos 
mums ne bu vo or ga ni zuo ja mos – lei do mės 
į ke lio nę po Iz ra e lio vals ty bę. Ap lan kė me 
Ma sa do tvir to vę, ku rios griu vė siai me na 
iz ra e li tų ko vas su Ro mos im pe ri jos le gio
nais, pa bu vo jo me prie Ne gy vo sios jū ros, 
il sė jo mės prie Ga li lė jo jū ros, Jor da no upės 
iš ta ko se, ap lan ky tas Bib li jo je mi ni mas 
gim ta sis Ma ri jos Mag da lie tės Mag da los 
mies te lis, Go la no aukš tu mos, kos me ti kos 
ga my bos įmo nė „Aha va“. Va žiuo da mi 
pa sie niu, ga lė jo me ste bė ti Iz ra e lio kai
my ni nės vals ty bės Jor da ni jos te ri to ri ją, 
jos pa sie nio in fra struk tū rą, že mės ūkio ir 
pra mo nės sta ti nius. 

Gru pės ku ra to rė, Yad Vas hem mo ky mo 
cen tro dar buo to ja Noa Si gal nuo lat bu vo 
su gru pe, va do va vo ke le tui eks kur si jų, 
pri sta tė ir su pa žin di no su cen tro veik la. 
Sta žuo tės me tu pa skai tas skai tė lek to riai: 

Fre de ri kas Dra čins kis, Vla di mi ras Le vi
nas, Ma ša Pol lakRo zen berg, Ar ka di jus 
Zel ce ris ir ki ti. Jų dė ka mes ne ma žai 
iš mo ko me, su si pa ži no me su is to ri jos 
ty ri nė ji mais, nau jau sia dar ne pub li kuo ta 
me džia ga. Net ir pa tys kū rė me pa mo kų 
pla nus, kė lė me tiks lus, at rin ki nė jo me tin
ka mas pa mo koms vaiz di nes prie mo nes  
ir kt. Per vie ną už si ė mi mą tu rė jo me įsi
jaus ti į at ski rų žy dų li te ra tū ri nių kū ri nių 
per so na žų vaid me nį ir skir tin gų laik me čių 
re a li jas. Na cio na li nių žy dų šo kių va ka ro 
me tu te ko pa si mo ky ti jų liau dies šo kių, o 
per Ša bo šven tę dar ir žy dų gies mes trau
kė me kar tu, vai ši no mės jų na cio na li niais 
pa tie ka lais. 

Pas ku ti nę sta žuo tės die ną, prieš iš vyks
tant į Tel Avi vą skry džiui į Lie tu vą, Yad 
Vas hem cen tre įvy ko su si ti ki mas su Lie
tu vos Res pub li kos am ba sa dos Iz ra e ly je 
dar buo to jais, ku rie pri sta tė pa siun ti ny bės 
veik lą. Su si ti ki mą or ga ni za vo ir vi sus gru
pės rei ka lus sta žuo tė je tvar kė Tarp tau ti nės 
ko mi si jos švie ti mo pro gra mos ko or di na to
rė ir ne nuils tan čio ji gru pės va do vė In gri da 
Vil kie nė.

Sta žuo tė je pa tir tus įspū džius, įgy tą pa
tir tį pa nau do si me ug dy mo pro ce se, to liau 
plė si me aki ra tį rink da mi me džia gą apie 
žy dų gy ve ni mą at ski ro se Lie tu vos vie to
vė se. Iz ra e ly je su tik ti žmo nės pa ke rė jo sa
vo pa pras tu mu, ge ra no riš ku mu, nuo šir du
mu, darbš tu mu, pa sie ki mais ir ne pa pras tu 
sie kiu kruopš čiai ir iki smul kme nų at kur ti 
kiek vie ną žy dų tau tos is to ri jos pus la pį. To 
tik rai ga lė tu me iš jų pa si mo ky ti.

VirginijusJOKŠAS
Skuo do Bar tu vos prog-jos di rek to rius,

sta žuo tės Iz ra e ly je da ly vis

Lie tu vos žy dų ge no ci do au kų at mi ni mo die ną Šiau lių r. Meš
kui čių gim na zi jos mo ki niai ir ti ky bos bei is to ri jos mo ky to jos 
pri si jun gė prie 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 or ga ni zuo ja mos 
ak ci jos: pri si min ti ho lo kaus to tra ge di ją bei gim to jo je vie to vė je 
gy ve nu sius žy dų tau ty bės žmo nių var dus. Per ti ky bos pa mo kas 
gimnazistai su si pa ži no su ju daiz mo ti kė ji mo sim bo liais, žy dų 
tau tos pa pro čiais. Vie ną iš ju daiz mo sim bo lių ‒ Me no rą – nu
pie šė I gim na zi jos kla sės mo ki nė Auš ri nė An tu ly tė ir per da vė 
gim na zi jos mu zie jui. Is to ri jos pa mo ko se mo ki niai pri si mi nė 
tra giš kus ho lo kaus to pa da ri nius Eu ro po je ir Lie tu vo je. 

Rug sė jo 23 d. gim na zi jos mu zie ju je, pri si min da mi Meš kui
čiuo se gy ve nu sius žy dų tau ty bės žmo nes, mo ki niai iš ak me nu kų 
su dė lio jo žo dį „Pri si mink“. Ho lo kaus to tra ge di ja ir lai kas iš try nė 
Meš kui čių žy dų var dus iš at min ties, bet ši ak ci ja pri mi nė apie 
siau bin gus ge no ci do pa da ri nius, ku rie dau giau nie ka da ne tu rė tų 
pa si kar to ti.

DanutėNAVICKIENĖ
Ti ky bos mo ky to ja

RositaSERPAUSKIENĖ
Is to ri jos mo ky to ja 

Ho lo kaus to die nos mi nė ji mas
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ga ro ma ši na ir 
3d spaUs din tU vas

AlgirdasRagauskas, Švie ti mo ir moks
lo mi nis te ri jos Švie ti mo ap rū pi ni mo cen tro 
(ŠAC) Mo ky mo si iš tek lių sky riaus me to
di nin kas, mo ky to jams pa ren gė fil muo tos 
in for ma ci nės me džia gos. „Daug gir di me 
apie nau jau sias IT, – fil mų pri sta ty mo me tu 
tei gė me to di nin kas, – o glaus tos me džia gos, 
ku rio je bū tų aiš kiai pa ro dy ta ir pa aiš kin ta, 
„kas yra kas“, stin ga.“ ŠAC Mo ky mo si 
iš tek lių sky riaus spe cia lis tas pa rodė tris in
for ma ty vius fil mu kus – „3D spaus din tu vai“, 
„Pro jek ci jos“ ir „Ro bo ti ka“. Vaiz dus ly dė jo 
ra mi, ma lo ni mu zi ka. 

Ko kias pa slap tis mo ky to jui at sklei džia 
A. Ra gaus ko fil mu kai? 

Pa reng tą me džia gą da ly kiš kai ir įtai giai 
skai tė GiedrėDaugirdienė, ŠAC Pro jek tų 
ad mi nist ra vi mo sky riaus vy res nio ji spe cia
lis tė. „Švie ti mo nau jie nos“ se kė skai to vės 
„pėdomis“, stebėjo ro do mus vaiz dus ek ra ne 
ir pa tei kia pluoš te lį in for ma ci jos iš fil mu kų 
pri sta ty mo ren gi nio.  

IT pa ro do se ga li ma iš vys ti tri ma čius 
spaus din tu vus (su trum pin tai – 3D spaus din
tu vai). 3D spaus di ni mo tech no lo gi ja at si ra do 
XX a. pa bai go je. Pra ėjus dau giau kaip dviem 
de šimt me čiams to kie spaus din tu vai pra dė
ti pla čiai nau do ti ko mer ci niams tiks lams. 
Ti kė ti na, kad dar po de šimt me čio jie taps 
įpras ta na mų ūkio prie mo ne. Šie spaus din

į pa gal bą mo ky to jui
tu vai iš skait me ni nio mo de lio iš spaus di na 
vien ti sus, bet ko kių for mų ob jek tus. Spaus
di ni mui nau do ja ma įvai ri me džia ga – nuo 
šo ko la do iki me ta lo. Juo ga li ma spaus din ti 
ne tik pa sta tų ma ke tus, di no zau rų kau ko les, 
bet ir su dė tin gas krum plia ra čių sis te mas – be 
jo kių jun gia mų jų da lių. To dėl iš spaus din
tos kon struk ci jos yra tvir tos ir leng vos. 3D 
spaus di ni mo tech no lo gi ja, pa sak moks li
nin kų, to ly gi ga ro ma ši nos ar tran zis to riaus 
iš ra di mui. 

„Iš si aiš kin ki me vi są spaus di ni mo pro
ce są“, – siū lo Gied rė. (Spaus di ni mo es mę 
ir smul kme nas su ži no si te per žiū rė ję fil mu
ką – red. past.)

pa saU lis pri si mi nė 
lie tU vių kal bą

Šiuo lai ki nia me pa sau ly je vaiz di nės pro
jek ci jos pla čiai nau do ja mos sie kiant per teik
ti įvai riau sią in for ma ci ją. Da bar po pu lia rė ja 
pro jek to riai, ku rių švie sos šal ti nio ga ran ti nis 
vei ki mo lai kas vir ši ja 10 tūkst. va lan dų. 
Įdo mu tai, kad pro jek to rių ga min to jai pa
ga liau pri si mi nė, jog pa sau ly je eg zis tuo ja ir 
lie tu vių kal ba – integravo ją į projektorius. 
Kaip ir kur juos pa nau do ti, pri klau so nuo 
mo ky to jo kū ry bin gu mo. Šiuo me tu po pu
lia rė ja švie čian tys ek ra nai. Juo se ga li ma 
ro dy ti in teg ruo tas mo ko mą sias pro gra mas, 
iš ma niuo sius įren gi nius... 

Ro bo ti ka – tai moks las apie ro bo tus ar ba 
au to ma ti zuo tas ma ši nas. 

An droi das – tai į žmo gų pa na šus ro bo
tas. Ben dra vi mas su juo žmo nėms su tei kia 
pa si ti kė ji mo, lais vu mo ir, su pran ta ma, ska
ti na smal su mą. Nao ro bo tas pa de da mo ky ti 
vai kus, tu rin čius au tiz mo spek tro su tri ki mą. 
Au tis tus žmo nių vei das ir vei do iš raiš kos 
blaš ko, gąs di na, jie pra de da vis ko veng ti. 
Mie lo vei do ro bo tu kas su ku ria tei gia mą 
emo ci nį ry šį. Nao ro bo tas mo ko pa si svei kin
ti, pa mo juo ti, re a guo ti į žmo gaus emo ci jas, 
ap si ka bin ti...

mo der nU ir pa pras ta kaip le go

Ke le tas klau si mų au to riui.

Ar Jū sų fil muo tus siu že tus ga li ma va din ti mo ko
mai siais vaiz do fil mais? 

Pir miau sia juos va din čiau pa žin ti niais. 
Jie su pa žin di na su nau jau sio mis ir mo der
niau sio mis pas ta ruo ju me tu su kur to mis 
prie mo nė mis. Ar mo ko mie ji? Iš da lies – taip: 
pra ne ša ma apie eg zis tuo jan tį reiš ki nį, ku rį 
mo ky to jui iš ma ny ti yra bū ti na. Ne vien in
for muo ja, bet ir aiš ki na, kaip tos mo der nios 
prie mo nės vei kia, ko kia jų nau da mo kyk lai. 

Trum pai pa pa sa ko ki te, kaip ku ria te vaiz do fil
mu kus? Ar di de lė Jū sų kū ry bi nė gru pė?

Lan kau si pa ro do se, do miuo si nau jo vė mis. 
Su kau pęs tam tik rą kie kį me džia gos, ma žus 
vaiz de lius jun giu į vie ną ben drą siu že tą 
pa gal te ma ti ką. Kū ry bi nė gru pė iš tik rų jų 
tu rė tų bū ti di de lė: sce na ris tas, ope ra to rius, 
gar so re ži sie rius, mon tuo to jas ir t. t. Ta čiau 
vi sas šias veik las at lie ku vie nas. 

Ko kių pa žin ti nių fil mu kų mo ky to jai ga li ti kė tis 
šiais moks lo me tais?

Šiuo me tu dar že lių auk lė to joms, pra di nių 
kla sių mo ky to jams bai giu mon tuo ti vaiz dus 
apie stak ly tes, skir tas ma žiau siems. Jų pa
grin das tel pa ant A4 for ma to po pie riaus la po, 
yra sau gios, su ren ka mos le go prin ci pu. Jos ir 
pjau na, ir grę žia, ir šli fuo ja, ir te ki na, ta čiau 
dir bant šio mis prie mo nė mis be veik ne įma
no ma su si ža lo ti. Tai – nuo sta bus pa sie ki mas. 

Ačiū už po kal bį.
JuozasŽINELIS

In for ma ci nės tech no lo gi jos (IT), iš ma nie ji 
pro duk tai ne su lai ko mai ver žia si į šian die
nos gy ve ni mą ir tam pa ne at ski ria ma mū sų 
bū ties da li mi. Mo kyk los ben druo me nės pa
grin dą su da ro jau ni mas, ko ge ro, im liau sias 
nau jo vėms. Mo ki nių su ma nu mas ir ne tra di
ci nis mąs ty mas grei tai įvei kia tas kliū tis, ku
rios vy res nio am žiaus žmo nėms, tai gi ir kai 
ku riems mo ky to jams, nė ra „leng vas gro bis“.  

Fil mu kus ra si te šiuo ad re su – www.sac.smm.lt.


