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Egzaminai

Pa grin di niai ge og ra fi jos vals ty bi nio 
bran dos eg za mi no tiks lai yra: pa tik rin ti 
ir įver tin ti kiek vie no mo ki nio ge og ra fi jos 
ži nias, jų su pra ti mą, ge og ra fi nių pro ble mų 
su vo ki mą ir ge bė ji mą spręs ti prak ti nius 
už da vi nius; įver tin ti ge og ra fi nės in for
ma ci jos skai ty mo, ana li za vi mo, ver ti ni mo 
ir per tei ki mo ge bė ji mus; pa ly gin ti mo ki
nių pa sie ki mus ša lies mas tu, pa grįs tai ir  
pa ti ki mai, taip, kad jų įver ti ni mą bū tų 
ga li ma pa nau do ti at ran kai į aukš tą ją mo
kyk lą.

Vals ty bi nio bran dos eg za mi no už duo
ties klau si mai su da ro mi pa gal eg za mi no 
mat ri cą, ku rio je pa teik tos ge og ra fi jos 
da ly ko te mi nių sri čių ir tik ri na mų ge
bė ji mų pro por ci jos. Kai ku rie už duo ties 
klau si mai bus žy mi mi spe cia liu su tar ti
niu žen klu (B). Toks žen kli ni mas ro do, 
kad klau si mas skir tas mo ki niams, ku rie 
ge og ra fi jos mo kė si pa gal ben dro jo kur so  
pro gra mą. Ge og ra fi jos vals ty bi nio bran
dos eg za mi no pro gra mo je reg la men tuo
ta, kad mo ki niai, mo kę si pa gal ben dro jo 

Ge og ra fi jos vals ty bi nis bran dos 
eg za mi nas – pir mą kar tą

kur so pro gra mą, ga li su rink ti apie 50 proc. 
vi sos už duo ties taš kų. Klau si mai iš ben
dro jo kur so bus iš dės ty ti ne at si tik ti nai 
(pvz., iš dvie jų ar tri jų te mi nių sri čių), o iš 
vi sų ke tu rių te mi nių sri čių pa gal mat ri co je 
tiks liai nu ma ty tas pro por ci jas. Mo ki niai, 
mo kę si pa gal iš plės ti nio kur so pro gra mą, 
tu rės at lik ti vi sas už duo tis (pa žen klin tas 
ben dro jo kur so (B) ir ki tas iš plės ti nio 
kur so už duo tis).

Už duo ties tu ri nys apims ben dro jo ir 
iš plės ti nio ge og ra fi jos kur sų pa sie ki mus 
pa gal šias te mi nes sri tis ir pro por ci jas:

10 proc. iš ge og ra fi nio pa ži ni mo  •
(kar tog ra fi jos pa grin dai), iš jų 5 proc. 
ben dro jo kur so;

30 proc. gam ti nės ge og ra fi jos (Že •
mės vi daus san da ra ir pa vir šius; 
at mos fe ra, kli ma tas, orai; Pa sau lio 
van de ny nas ir sau su mos van de nys; 
ge og ra fi nė sfe ra ir jos dės nin gu mai), 
iš jų 15 proc. ben dro jo kur so;

40 proc. vi suo me ni nės ge og ra fi jos  •
(gy ven to jai ir gy ven vie tės; po li ti
nė ge og ra fi ja; pa sau lio ūkis), iš jų  
20 proc. ben dro jo kur so;

20 proc. re gio ni nės ir glo ba li nės ge •
og ra fi jos te mi nių sri čių (pa sau lio re
gio nai ir su bre gio nai; glo ba li za ci ja), 
iš jų 10 proc. ben dro jo kur so.

Svarbinaujovėyrata, kad mo ki nys, 
at sa kęs į ge og ra fi jos vals ty bi nio bran dos 
eg za mi no klau si mus at sa ky mų la pe, ga lės 
iš si neš ti sa vo už duo ties są siu vi nį (ver ti ni
mui tei kia mas tik at sa ky mų la pas). Jei gu 
mo ki nys įsi ti ki nęs at sa ky mo į klau si mą 
tei sin gu mu, jį tu rė tų ra šy ti tie siai į at sa ky
mų la pą – į už duo ties są siu vi nį jo įra šy ti 
ne bū ti na. 

Bran dos eg za mi no už duo tis ren gia ma 
lie tu vių kal ba, ta čiau su dė tin ges ni, re čiau 
var to ja mi da ly ki niai ter mi nai pa pil do mai 
pa tei kia mi len kų ir ru sų kal bo mis.

Bu vu sio ge og ra fi jos mo kyk li nio bran
dos eg za mi no struk tū ra ir bū si mo jo vals 

Geografijos valstybiniam brandos egzaminui ruoštis pradėta prieš keletą metų. Pa
reng ta ir 2010 m. sau sio 19 d. švie ti mo ir moks lo mi nist ro įsa ky mu Nr. V81 pa tvir tin ta 
Ge og ra fi jos vals ty bi nio bran dos eg za mi no pro gra ma; pa reng ta pa vyz di nė ge og ra fi jos 
vals ty bi nio bran dos eg za mi no už duo tis (ją ga li ma ras ti Na cio na li nio eg za mi nų cen tro 
tin kla la py je www.egzaminai.lt/184/ kar tu su at sa ky mų la pu, ku ria me mo ki niai tu rė tų 
pa teik ti at sa ky mus į už duo ty je su for mu luo tus klau si mus).

„Švie ti mo nau jie nos“ pra de da spaus din ti 
straips nių cik lą, skir tą Pa grin di nio ug dy mo 
pa sie ki mų pa tik ri ni mo ir bran dos eg za mi nų 
ak tu a li joms pri sta ty ti.

Ben dro jo ug dy mo ir pro fe si nės mo kyk
los įgy ven di na at nau jin tas pa grin di nio 
ug dy mo ir vi du ri nio ug dy mo ben drą sias 
pro gra mas, ku rio se ap ra šy ti mo ki nių 
mo ky mo si pa sie ki mai. Va do vau jan tis 
ben dro sio mis pro gra mo mis ren gia mos Pa
grin di nio ug dy mo pa sie ki mų pa tik ri ni mo 
ir bran dos eg za mi nų pro gra mos.

Kiek vie na me nu me ry je – apie eg za mi nus
2012 m. kiek vie nam, be bai gian čiam pa

grin di nio ug dy mo pro gra mą, kaip nu ma ty
ta Švie ti mo įsta ty me, Pa grin di nio ug dy mo 
pa sie ki mų pa tik ri ni mas yra pri va lo mas. 
Or ga ni zuo ja mas lie tu vių gim to sios kal
bos, lie tu vių vals ty bi nės kal bos, gim tų jų 
kal bų ir ma te ma ti kos pa sie ki mų pa tik ri ni
mai. Pa grin di nio ug dy mo pa sie ki mų pa
tik ri ni mo pro gra mas ga li ma ras ti in ter ne te 
ad re su www.egzaminai.lt/33/.

Pa grin di nio ug dy mo pa sie ki mų pa tik
ri ni mo or ga ni za vi mo ir vyk dy mo tvar kos 
ap ra še reg la men tuo ta, kad pa grin di nis 

iš si la vi ni mas įgy ja mas bai gus pa grin di nio 
ug dy mo pro gra mą ir pa si tik ri nus lie tu
vių kal bos (gim to sios) ar lie tu vių kal bos 
(vals ty bi nės) ir ma te ma ti kos pa sie ki mus, 
iš sky rus at ve jus, kai as muo švie ti mo ir 
moks lo mi nist ro nu sta ty tais at ve jais nuo 
pa sie ki mų pa tik ri ni mo yra at leis tas.

Pa sie ki mų pa tik ri ni mas vyks be di des
nių pa si kei ti mų.

2012 m. or ga ni zuo ja mi lie tu vių kal bos, 
mu zi kos, dai lės, mu zi ko lo gi jos, tech no
lo gi jų mo kyk li niai bran dos eg za mi nai 
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Kiek vie na me nu me ry je –  
apie eg za mi nus
Ge og ra fi jos vals ty bi nis  
bran dos eg za mi nas –  
pir mą kar tą

Numerio interviu

Kas ge riau sia  
kiek vie nam vai kui?

„Mo ky ma sis. Stu di jos. Kar je ra 2012“

At ei tis pra si de da šian dien
Ne pra žiop sok  
„Sėk mės sto te lės“!

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Nau jos ga li my bės  
dar že lių plėt rai – nau jos  
ga li my bės šei moms
Mes stip rūs sa vo  
skir tu mais

Jaunųjų idėjos

Vaiz do pa mo kos.lt

Lietuviška mokykla svetur 

Vi sų tiks las vie nas –  
iš sau go ti lie tu vy bę

Su si pa žin ki me: Sąjunga ir Sambūris

Bergž džio je dir vo je  
pa sė jus sėk lą...
Kiek vie no at ski rai ir  
vi sų kar tu...

Iš redakcijos pašto

bei lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros, už sie nio 
(an glų) kal bos, už sie nio (pran cū zų) kal
bos, už sie nio (ru sų) kal bos, už sie nio (vo
kie čių) kal bos, ma te ma ti kos, ge og ra fi jos, 
bio lo gi jos, is to ri jos, che mi jos, fi zi kos, 
in for ma ci nių tech no lo gi jų vals ty bi niai 
bran dos eg za mi nai. Eg za mi nų už duo tys 
ren gia mos va do vau jan tis da bar ga lio
jan čio mis bran dos eg za mi nų pro gra mo
mis, ku rias ga li ma ras ti in ter ne te ad re su  
www.egzaminai.lt/2/.

Šių me tų bran dos eg za mi nų tu ri nys iš
lie ka ne pa ki tęs. Vi sų vals ty bi nių bran dos 
eg za mi nų už duo čių pa tei ki mas bus vie no
das. Kan di da tai gaus už duo ties są siu vi nį 
ir at sa ky mų la pą. Pa si bai gus eg za mi nui 
už duo ties są siu vi nį bus ga li ma iš si neš ti. 
Anks čiau iš eg za mi no iš ėję kan di da tai 
už duo ties są siu vi nį pa liks vyk dy to jui, bet 

per va lan dą po eg za mi no pa bai gos pa
gei dau jan tie ji ga lės at si im ti jį iš da ly ko 
eg za mi no cen tro ad mi nist ra to riaus.

Di des ni bran dos eg za mi nų po ky čiai lau
kia 2013 m., to dėl pri sta ty mų cik le di des nį 
dė me sį nu ma to me skir ti at ei nan čių me tų 
bran dos eg za mi nams ir pla nuo ja miems 
ver ti ni mo bei tu ri nio po ky čiams.

2012 m. pir mą kar tą bus or ga ni zuo
ja mas ge og ra fi jos vals ty bi nis bran dos 
eg za mi nas, ku riam bu vo ruo šia ma si jau 
ke le rius me tus. To dėl pri sta ty mų cik lą 
pra de da me ge og ra fi jos bran dos eg za mi no 
pri sta ty mu.

In for ma ci ją pa tei kė ŠMM Pa grin di nio 
irviduriniougdymoskyrius

 ty bi nio bran dos eg za mi no už duo ties struk
tū ra iš lie ka ta pa ti. Ta čiau lai ky da mi vals
ty bi nį eg za mi ną mo ki niai ga lės su rink ti 
100 taš kų (anks čiau lai ky da mi mo kyk li nį 
eg za mi ną ga lė jo su rink ti 140 taš kų). Da lis 
klau si mų bus su dė tin ges nių, ati tin kan čių 
iš plės ti nio kur so pro gra mą.

Pirmąjąužduotiesdalį, t. y. 20–25 proc.  
taš kų, su da rys pa si ren ka mų jų at sa ky mų 

klau si mai, ku rie pa ro dys mo ki nių ži nias ir 
su pra ti mą bei jų tai ky mo ge bė ji mus. Šios 
da lies klau si mai bus pa teik ti iš vi sų ge og
ra fi jos te mi nių sri čių, tik ri na mas: są vo kų 
ir ter mi nų, te ori jų ir dės nin gu mų, pro ce sų 
ir reiš ki nių, svar biau sių ge og ra fi nių ob jek
tų, fak tų ži no ji mas bei su pra ti mas, tin ka
mas jų var to ji mas. Už kiek vie ną tei sin gą 
at sa ky mą į pa teik tą klau si mą ski ria ma po 
1 taš ką (žr. pa vyz džius).

1 pa vyz dys

B Ku ria rai de (A–D) pa žy mė tas taš kas yra 
la biau siai nu to lęs į piet ry čius?

Ko men ta ras

Pa si ren ka mo jo at sa ky mo klau si
mas iš ge og ra fi nio pa ži ni mo sri ties 
te mos: kar tog ra fi jos pa grin dai. 
Juo tik ri na ma, kaip mo ki niai ge ba 
nau do da mie si že mė la pio ma te ma
ti niu pa grin du nu sta ty ti pa sau lio 
(ho ri zon to) kryp tis. Šis klau si mas 
pa žy mė tas su tar ti niu žen klu (B), 
t.  y. skir tas mo ki niams, be si mo kan
tiems ben druo ju kur su.

2 pa vyz dys

Nu sta ty ki te, ku ria rai de (A–D) pa žy mė tos  
pa lan kiau sios che mi nio dū lė ji mo są ly gos.

Ko men ta ras

Pa si ren ka mo jo at sa ky mo klau si
mas iš gam ti nės ge og ra fi jos sri ties 
te mos: Že mės vi daus san da ra ir 
pa vir šius. Mo ki niai, nau do da mie si 
pa veiks le pa teik tais duo me ni mis 
apie vi du ti nę me ti nę oro tem pe ra
tū rą ir vi du ti nį me ti nį kri tu lių kie kį, 
tu ri nu sta ty ti che mi nio dū lė ji mo 
in ten sy vu mą. Šis klau si mas skir tas 
iš plės ti niu kur su be si mo kan tiems 
mo ki niams.

Nukelta į 4 psl.

Šiame numeryje:

6–7

8–9

2–5

12–13

14–15

16–18

19

10–11
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3 pa vyz dys 

Ku ri funk ci ja pri ski ria ma Šiau rės At
lan to su tar ties or ga ni za ci jai (NA TO)?
A   Įsipareigoti ginti laisvę, saugoti 
bendrą palikimą ir civilizaciją.
B   Ateinančioms kartoms išsaugoti 
pasaulio kultūros paveldą.
C   Padėti mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims siekti pažangos.
D   Pasiekti lyčių lygybę, daugiau 
teisių suteikti moterims.

Ko men ta ras

Pa si ren ka mo jo at sa ky mo klau si mas iš vi suo
me ni nės ge og ra fi jos te mi nės sri ties te mos: 
po li ti nė ge og ra fi ja. Šiuo klau si mu tik ri na mos 
ži nios ir su pra ti mas apie pa sau lio po li ti nes 
or ga ni za ci jas ir jų sie kius.
Klau si mas skir tas iš plės ti niu kur su be si mo
kan tiems mo ki niams.

At lie kantantrąjąužduotiesdalį apie 75–80 proc. už duo ties taš kų su da rys struk tū
ri niai klau si mai, ku rie tik rins mo ki nių aukš tes nio ly gio pa sie ki mus: ži nias ir ge bė ji mus 
jas tai ky ti, skai ty ti, ana li zuo ti bei ver tin ti ge og ra fi nę in for ma ci ją (teks tus, sta tis ti nius 
duo me nis, iliust ra ci jas, že mė la pius, kar tos che mas), žy mė ti že mė la piuo se ar kar tos che
mo se, ly gin ti skir tin gus šal ti nius, pa grįs ti pro ble mos spren di mą, pa teik ti ar gu men tų. 
Gre ta šių klau si mų ir kiek vie no smul kes nio klau si mo nu ro do mas jo ver ti ni mas taš kais 
(žr. pa vyz džius).

4 pa vyz dys

Me te o ro lo gi jos sto ty je iš ma tuo ta 
ben dro ji Sau lės spin du liuo tė su da ro  
160 MJ/m2. Koks Sau lės spin du liuo tės 
kie kis tu rė jo pa siek ti vir šu ti nę at mos
fe ros ri bą, jei gu ži no ma, kad skver
bian tis Sau lės spin du liams per Že mės 
at mos fe rą dėl su ger ties, sklai dos ir 
at spin dė ji mo jis su ma žė ja 55 proc.?

Ko men ta ras

Tai nau jo ti po už da vi nys, ku ris yra vie nas iš 
struk tū ri nių klau si mų. Šis už da vi nys yra iš 
gam ti nės ge og ra fi jos sri ties te mos: at mos fe
ra, kli ma tas, orai. Spręs da mi jį mo ki niai tu ri 
ati džiai per skai ty ti teks tą ir at lik ti arit me ti
nius skai čia vi mus. Už da vi nys skir tas iš plės ti
niu kur su be si mo kan tiems mo ki niams.
Tei sin gas at sa ky mas ver ti na mas 1 taš ku.

5 pa vyz dys

Nau do da mie si Ne mu no del tos frag men to 
kar tos che ma ir A šal ti niu at li ki te to liau 
pa teik tas už duo tis.

Ašaltinis

Po tvy niai Pa ma ry je, pri klau so mai nuo 
jų aukš čio, už lie ja ga na di de lę Ne mu no 
del tos te ri to ri ją. Čia van duo vie to mis 
iš si lie ja iki 56 km nuo va gos. Už lie ja mi 
ke liai ir pie vos. Žmo nių so dy boms ky la 
grės mė nuo van dens ir di džiu lių le do 
san grū dų.

www.ne mu no del ta.lt

B 1. Įvar dy ki te Ne mu no del to je  
su si for ma vu sią sa lą. Pa aiš kin ki te,  
kaip ji su si for ma vo? (2 taš kai)
B 2. Kar tos che mo je brūkš ne liais (///) 
pa žy mė ki te te ri to ri ją, ku rio je yra ak ty vi 
ban gų mū šos veik la. (1 taš kas) 
B 3. Nu sta ty ki te, ku ri iš rai dė mis 
(A–D) pa žy mė tų te ri to ri jų yra žmo gaus 
pa veik ta. (1 taš kas)
4. Nu ro dy ki te du gam tos iš tek lius,  
ku rie sa los gy ven to jams yra svar bus 
pra gy ve ni mo šal ti nis. (2 taš kai)
5. Nau do da mie si pa teik tu šal ti niu  
nu ro dy ki te so cia li nę pro ble mą, su  
ku ria su si du ria šios sa los gy ven to jai  
pa va sa rį. Kaip jie spren džia šią  
pro ble mą? (2 taš kai)

Ko men ta ras

Tai struk tū ri nis klau si mas iš gam ti nės 
ge og ra fi jos sri ties te mos: Že mės vi daus 
san da ra ir pa vir šius. At sa ky da mi mo
ki niai tu rė tų nau do tis kar tos che mo je ir 
šal ti ny je pa teik ta in for ma ci ja. Taip pat 
mo ki niai tu rė tų iš kel ti so cia li nę pro ble mą 
ir pa siū ly ti jos spren di mo bū dų.
Kiek vie nas da li nis klau si mas (po klau si
mis) ver ti na mas ati tin ka mu taš kų skai 
 čiu mi (nu ro dy ta prie kon kre taus klau si 
 mo). 1–3 da li niai klau si mai skir ti ben
druo ju kur su be si mo kan tiems mo ki
niams, li kę – iš plės ti niu kur su be si mo
kan tiems mo ki niams. 

6 pa vyz dys

Per skai ty ki te vals ty bės api bū di ni mą, 
at li ki te to liau pa teik tas už duo tis.

Ši vals ty bė yra Eu ro po je. Jo je vy rau ja 
ly gu mos, tik šiau rės va ka ruo se ir šiau
rė je – kal nuo tos vie to vės. Is to riš kai 
taip su si klos tė, kad ji yra kon sti tu ci nė 
mo nar chi ja, ku rio je ga lio ja va di na mo ji 
ne ra šy ta kon sti tu ci ja. Aukš čiau sias vals
ty bės va do vas – mo nar chas, for ma liai 
tu rin tis įsta ty mų lei džia mą ją, vyk do mą
ją, teis mi nę, ka ro va do val džią. Iki šiol 
ka ra lius ar ka ra lie nė yra Tau tų San
drau gos va do vas. Pa gal kon sti tu ci nius 
pa pro čius jis pri va lo elg tis taip, kaip jam 
pa ta ria Mi nist ras Pir mi nin kas. Ša lies 
įsta ty mus lei džia par la men tas. Jį su da ro 
aukš tes nie ji Lor dų rū mai ir že mes nie
ji Ben druo me nių rū mai. Ša ly je vyks ta 
lais vi rin ki mai, ne var žo ma po li ti nių ir 
vi suo me ni nių gru pių veik la.

Pa gal: Čes na vi čiaus D.,  
Ge ru lai čio V. Ben dro ji ge og ra fi ja. –  

K., Švie sa. 2007 m.

B 1. Pa ra šy ki te šios vals ty bės  
pa va di ni mą. (1 taš kas)
B 2. Ku riam Eu ro pos re gio nui  
pri ski ria ma ši vals ty bė? (1 taš kas)
B 3. Ko kiai gru pei pa gal po li ti nį 
re ži mą pri ski ria ma api bū din to ji  
vals ty bė? (1 taš kas)
B 4. Ko kia šios vals ty bės val dy mo 
for ma? (1 taš kas)
B 5. Įvar dy ki te Pie tų Eu ro pos  
vals ty bę, ku rios val dy mo for ma yra 
to kia pa ti. (1 taš kas)
6. Nu ro dy ki te du šios vals ty bės  
ge o po li ti nius pra na šu mus ly gi nant  
su Lie tu va. (2 taš kai)

Ko men ta ras

Tai struk tū ri nis klau si mas iš vi suo me
ni nės ge og ra fi jos sri ties te mos: po li ti nė 
ge og ra fi ja. 
Pir miau sia mo ki niai tu ri su si pa žin ti su 
pa teik ta in for ma ci ja teks te ir tik po to 
at sa ky ti į klau si mus. Kai ku rie da li niai 
klau si mai rei ka lau ja gi les nių da ly ko 
ži nių ir su pra ti mo, to dėl at sa kant į juos 
rei kė tų aiš kiai ir glaus tai reikš ti min tis. 
Kiek vie nas da li nis klau si mas ver ti na mas 
ati tin ka mu taš kų skai čiu mi (nu ro dy ta 
prie kon kre taus klau si mo).

Egzaminai
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B 1. Ku rios vals ty bės ben dra sis  
vi daus pro duk tas, ly gi nant 2000 m. ir 
2006 m., di dė jo spar čiau siai? (1 taš kas)
B 2. Ku rios vals ty bės gy ven to jų  
skai čius nu ro dy tu lai ko tar piu pa ki to  
la biau siai? (1 taš kas) 

Ko men ta ras

struk tū ri nis klau si mas iš vi suo me ni nės 
ge og ra fi jos sri ties te mos: pa sau lio ūkis. 
Nag ri nė da mi len te lė je pa teik tus duo
me nis mo ki niai tu ri ana li zuo ti, ly gin ti 
bei ver tin ti so cia li nius ir eko no mi nius 
ro dik lius. Klau si mas skir tas ben druo ju 
kur su be si mo kan tiems mo ki niams.

7 pa vyz dys

Ana li zuo da mi len te lės sta tis ti nius duo me nis at li ki te to liau pa teik tas už duo tis.

8 pa vyz dys

Nau do da mie si Pie tų Azi jos re gio no kar tos che ma ir diag ra ma at li ki te to liau pa teik tas 
už duo tis.

1. Įvar dy ki te skait me ni mis 1–3  
pa žy mė tų ša lių pa va di ni mus. (3 taš kai)
2. Nu sta ty ki te Pie tų Azi jos ge og ra fi nę 
pa dė tį. Nu ro dy ki te tris bū din gus  
bruo žus. (3 taš kai)
3. Api bū din ki te šio re gio no ša lių  
že mė nau dą. Nu ro dy ki te tris bruo žus.  
(3 taš kai)
4. Ku ri Eu ro pos ša lis bu vo ko lo ni za vu si 
šio re gio no di dži ą ją da lį? (1 taš kas)
5. Įvar dy ki te šio re gio no upę, ku rios 
slė niai yra tan kiai ap gy ven din ti ir ku ri 
drė ki na di de lius lau kų plo tus. Šios upės 
žio tys su da ro del tą. (1 taš kas)

Ko men ta ras

Struk tū ri nis klau si mas iš vi suo me ni
nės ge og ra fi jos sri ties te mos: pa sau lio 
re gio nai ir su bre gio nai. At sa ky da mi 
į klau si mus mo ki niai tu ri ana li zuo ti 
pa teik tą in for ma ci ją kar tos che mo je ir 
diag ra mo je. Mo ki niai tu ri iš ryš kin ti 
nag ri nė ja mo re gio no gam ti nius bei so
cia li nius sa vi tu mus, iš skir ti pro ble mas, 
da ry ti duo me ni mis pa grįs tas iš va das.

9 pa vyz dys 

Pa veiks le pa vaiz duo ti žmo gus ir bal ta sis 
lo kys, mąs tan tys apie ak tu a lias glo ba li
za ci jos pro ble mas.
At sa ky ki te į klau si mus.

B 1. Ko kia glo ba li pro ble ma  
ak tu a liau sia bal tie siems lo kiams?  
(1 taš kas)
B 2. Kaip kli ma to kai ta pa veiks  
au ga li ją ir gy vū ni ją? Pa tei ki te du  
tei gi nius. (2 taš kai)
B 3. Ko kios ūkio ša kos įmo nės  
iš me ta į orą dau giau sia šilt na mio  
reiš ki nį su ke lian čių du jų? (1 taš kas)
4. Kaip kli ma to kai ta su si ju si su  
au to mo bi liais? (1 taš kas)
5. Kaip Lie tu va pri si de da prie  
glo ba laus kli ma to at ši li mo ma ži ni mo? 
Pa tei ki te du pa vyz džius. (2 taš kai)

Ko men ta ras

struk tū ri nis klau si mas iš re gio ni nės ir 
glo ba li nės ge og ra fi jos sri ties te mos: 
glo ba li za ci ja. Nag ri nė da mi ka ri ka tū rą 
mo ki niai tu ri ge bė ti in ter pre tuo ti glo
ba li nes pro ble mas, ak tu a lias žmo gui 
(vi suo me nei) ir bal ta jam lo kiui (gam tai), 
bei pa aiš kin ti jų at si ra di mo prie žas tis, 
pa teik ti kon kre čių pa vyz džių. Iš plės ti
niu kur su be si mo kan tiems mo ki niams 
rei kia ver tin ti glo ba li nių pro ble mų pro
ce są, iš skir ti jo pri va lu mus ir trū ku mus, 
nu ro dy ti Lie tu vos vaid me nį spren džiant 
glo ba li nes pro ble mas.

Ge og ra fi jos vals ty bi nio bran dos eg za mi no ver ti ni mas – nor mi nis. Šis ver ti ni mas 
lei džia tar pu sa vy je pa ly gin ti skir tin gų mo ki nių ži nias ir ge bė ji mus bei su skirs ty ti 
juos pa gal pa sie ki mų ly gį.

Per vals ty bi nį eg za mi ną mo ki niams bus lei džia ma nau do tis teks ti nės at min ties 
ne tu rin čiais skai čiuo tu vais. Svar bu in for muo ti mo ki nius, kad pieš tu ku, o ne mė ly nai 
ra šan čiu ra šik liu (jį rei kia tu rė ti su sa vi mi) ar ne tvar kin gai, ne įskai to mai pa ra šy ti 
at sa ky mai ver ti na mi kaip ne tei sin gi, o ne tam skir to je vie to je pa ra šy ti at sa ky mai 
vi sai ne ver ti na mi.

Ren gian tis eg za mi nui ga li ma nau do tis vi so mis da bar ga lio jan čio mis mo ky mo 
prie mo nė mis.

ŠarūnasGERULAITIS
Ug dy mo plė to tės cen tro So cia li nių moks lų, do ri nio ug dy mo ir kū no kul tū ros po sky rio ve dė jas

Valstybė
2000 m. 2006 m.

Gyventojų 
skaičius, mln.

BVP mln., 
JAV dol.

Gyventojų 
skaičius, mln.

BVP mln., 
JAV dol.

Azerbaidžanas 7,7 11 396 7,9 58 100
Argentina 36,2 293 220 39,9 599 100
Indonezija 207,0 724 500 245,5 935 000

Egzaminai

PIETŲ AZIJOS REGIONO 
ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENOS

Pasėliai 50%Ganyklos 5%

Miškai 21%

Kita 24%
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Ko kias tris sa vo sce na ri jaus idė jas la biau siai 
no rė tu mė te ma ty ti įgy ven din tas?
MantasTimaitis:
Kom pe ten ci jų krep še lį, lais ves nes mo

kyk las, mo ky to jo dar bo stan dar tą. Šios 
idė jos iš pir mo žvilgs nio ga li pa si ro dy ti 
gan pa pras tos, ta čiau jas įgy ven di nus 
iš si spręs tų daug ki tų pro ble mų. Įve dus 
kom pe ten ci jų krep še lį iš es mės keis tų
si ver ti ni mo sis te ma, ži nių tik ri ni mas  
te stais tap tų ne be toks svar bus, for ma lu sis 
ir ne for ma lu sis ug dy mas la biau pri ar tė tų 
vie nas prie ki to. Mo kyk lų lais vė už tik rin
tų ino va ci jų, įvai res nių mo ky mo si for mų 
at si ra di mą, mo kyk los tap tų la biau at skai
tin gos ben druo me nei.

Jei gu bū tų su da ry tos są ly gos mo ky
to jui nuo lat mo ky tis, tik rin ti ir gau sin ti 
sa vo ži nias, jis ro dy tų pui kų pa vyz dį 
mo ki niams.

Kaip jūs ma no te, ar nuo la ti nis mo ki nių ži
nių tik ri ni mas te stais ne truk do sa va ran kiš kam 
mąs ty mui?
IndrėMateliūnaitė:
Siū lo me at si sa ky ti da bar esan čių vals ty

bi nių eg za mi nų, nes to kie, ko kie jie yra da
bar, ver ti na tik ži nias, o jos, de ja, at spin di 
la bai ma žą kom pe ten ci jų da lį. Mo kyk los 

Numerio interviu

bai gia mai siais me tais be si mo kan čia jam 
su ke lia mas di de lis stre sas, o re zul ta tai 
ne at spin di mo ky mo si pro ce se įgy tų ge
bė ji mų. Mo kyk los bai gi mo ver ti ni mas 
tu rė tų at si spin dė ti mo ki nio kom pe ten ci jų 
krep še ly je, ku ris pil do mas nuo pir mos 
iki bai gia mo sios kla sės. Kom pe ten ci jų 
krep še lis tu rė tų bū ti stan dar ti zuo tas na
cio na li niu mas tu, ta čiau kon kre čius mo
ky mo si ir ver ti ni mo me to dus pa si rink tų 
mo ky to jas. Kom pe ten ci jų krep še ly je 
ga lė tų bū ti įskai to mos tiek for ma liuo ju, 
tiek ir ne for ma liuo ju ar net sa vai mi niu 
bū du įgy tos kom pe ten ci jos.

Ką, jū sų ma ny mu, rei kė tų da ry ti, kad mo ky to
jas tap tų au to ri te tu ir mo ki niams, ir jų tė vams? 
Juk ki taip ga li mas cha o sas: tė vai sub jek ty vūs 
sa vo vai kų at žvil giu, mo ky to jai taip pat.
MindaugasKliokmanas:
Su dė tin gas klau si mas. Pir miau sia, ko 

ge ro, rei kė tų kal bė ti apie mū sų vi suo me
nė je eg zis tuo jan čią ele men ta rios pa gar bos 
greta esančiajam sto ką. Mo kyk la, mo
ky to jų, vai kų ir tė vų san ty kiai, de ja, nė ra 
jo kia iš im tis... Mo ky to jo pro fe si ja yra 
vie na iš la biau siai pa pli tu sių vi so je vals
ty bė je, to dėl ti kė tis kaž ko kios ypa tin gos 
pa gar bos a pri ori ne ver ta. Ta čiau sie kiant 

pa gar bių san ty kių, be abe jo, pir miau sia 
rei kia pra dė ti nuo sa vęs. De ja, ten ka pri pa
žin ti, jog pa čių mo ky to jų ben druo me nė je 
yra di de lių bė dų... Nai vu bū tų ti kė tis, kad 
mo ki nys gerbs mo ky to ją, ku ris ne ger bia 
sa vo ko le gų ar ba pats sa vęs.

Moks lei viams, ypač vy res niems, itin 
svar bios tam pa to kios mo ky to jo sa vy bės: 
da ly ki nis pro fe sio na lu mas bei tur tin ga 
gy ve ni miš ka pa tir tis. No rė čiau pa brėž ti 
bū tent pas ta rą ją sa vy bę. Be je, šio je vie to je 
ypač su dė tin ga jau niems mo ky to jams. Jie 
daž nai ne ga li pa si gir ti įspū din ga as me ni
ne pa tir ti mi, to dėl jos sto ką tu ri ban dy ti 
kom pen suo ti ki taip. Aiš ku, mo ky to jas, 
iš dir bęs mo kyk lo je 20 me tų, taip pat ne
bū ti nai yra su kau pęs di de lį ba ga žą, ku ris 
bū tų įdo mus ir pra smin gas jau na jai kar tai. 
To dėl, ma nau, svar bu, kad mo ky to jas ne
bū tų pa sken dęs sa vo įpras ti nė je ru ti no je, 
aug tų, siek tų nau jos pa tir ties, žvelg tų 
pla čiau, nau jai į tai, ką da ro, ko mo ko, kas 
vyks ta ap lin kui.
GabrielėCharaciejienė:
Ma ny čiau, kad rei kė tų la biau pa brėž ti 

ne tiek mo ky to jo au to ri te tą, kiek tai, kad 
kiek vie nas vai kas tu rė tų tap ti sa vo tiš ku 
au to ri te tu, t. y. reikia už tik rin ti pa gar bą ir 
dė me sį kiek vie nam vai kui. Jei gu mo ky
to jai bus vie nin te liai au to ri te tai, ma žiau 
ak cen tuo jant pa gar bą vai kams ir tė vams, 
tai taip pat ga li tap ti ne su si kal bė ji mo, 
kaip Jūs sa ko te, cha o so, prie žas ti mi. Ki ta 
ver tus, vi suo me nė bei tė vai taip pat tu ri 
pa si ti kė ti mo ky to ju ir jo pro fe sio na lu mu,  
tik taip įma no mas kon struk ty vus vi sų 
pu sių dia lo gas dėl sėk min go vai ko mo
ky mo si.

Daž nai per pa mo kas mo ki niai ne pa jė gia 
įsi sa vin ti mo ky to jo per tei kia mų ži nių. Jie ne
mo ka su kaup ti dė me sio, jiems ne lie ka lai ko 
pa klaus ti ir pan. Kiek dė me sio jū sų „ku ria mo je 
mo kyk lo je vai kams“ nu ma to ma skir ti tam, kad 
mo ki niai iš mok tų mo ky tis, mąs ty ti, ana li zuo ti 
ir api ben drin ti?
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Kas ge riau sia 
kiek vie nam 
vai kui?
Šie me tai, kaip tei gė švie ti mo ir moks

lo mi nist ras Gin ta ras Ste po na vi čius, 
yra su si ta ri mo to liau dir bant Vals ty bi nės 
švie ti mo stra te gi jos kū ri mo dar bus. Dar 
ne pri blė so įspū džiai iš Švie ti mo rai dos 
sce na ri jų kon kur so lai mė to jų ap do va no
ji mo ir jų pa čių sce na ri jų pri sta ty mo. Pri min si me, kad sce na ri jų au to riai tu rė jo pa teik ti 
pa trauk lią, pri tai ko mą švie ti mo at ei ties vi zi ją, sce na ri juo se tu rė jo bū ti nu ma ty tos ak
tu a lios rai dos kryp tys, pa teik ti siū ly mai, kaip tai bū tų įma no ma įgy ven din ti. Sce na ri jų 
kon kur sas pa li ko įspū dį, ska ti nan tį jų kū rė jų klaus ti ir klau si nė ti. Mums itin įdo mus pa si
ro dė pro gra mos „Ren kuo si mo ky ti!“ mo ky to jų gru pės sce na ri jus „Ku ria me mo kyk lą 
vai kams“. (Pro gra ma „Ren kuo si mo ky ti!“ ma lo niai ste bi na tuo, kad jau nie ji mo ky to jai 
ga na grei tai tam pa ne tik mo ki nių my li miau si, bet ir ge ban tys iš mo ky ti, ne sto ko jan tys 
drą sių mo ky mo idė jų ir ini cia ty vų. Pa ga liau tuo, kad jie ne bi jo bū ti jau ni).

Ke le tas klau si mų sce na ri jaus „Ku ria me mo kyk lą vai kams“ au to riams. O jų bu vo net 
aš tuo ni jau nie ji mo ky to jai: Eval das Biels kis (is to ri ja), Li na But ku tė (ge og ra fi ja), Gab rie lė 
Cha ra cie jie nė (an glų k.), Edi ta Gal kon tai tė (gam tos moks lai), Min dau gas Kliok ma nas 
(is to ri ja, ma te ma ti ka), Vy gan tas Kor ne je vas (ma te ma ti ka, in for ma ci nės tech no lo gi jos), 
In drė Ma te liū nai tė (eko no mi ka) ir Man tas Ti mai tis (eko no mi ka). (Eval das, Gab rie lė ir 
Man tas šiuo me tu mo kyk lo je ne dir ba).

V. Kornejevas, I. Mateliūnaitė, M. Timaitis, M. Kliokmanas ir G. Characiejienė 
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M.Timaitis:
Ne rei kia bū ti la bai ka te go riš kiems, juk 

kai ku rie su ge ba ir su si kaup ti, ir įsi sa vin
ti. Bet tu riu su tik ti, jog šios pro ble mos 
eg zis tuo ja. Mū sų stra te gi jo je siū lo ma 
ne ma žai prie mo nių, su si ju sių su mo ki nių 
mo ky mo si mo ky tis kom pe ten ci ja. Siū lo
me tai da ry ti pa si tel kiant ben druo me nės 
na rių pa vyz dį, su da rant kla ses, ku rio se 
mo ko si skir tin go am žiaus vai kai, įve dant 
kom pe ten ci jų krep še lį, ku ris kaip tik 
įpa rei go tų ieš ko ti įvai res nių mo ky mo si, 
ver ti ni mo ir įsi ver ti ni mo bū dų. O vi sų 
pir ma, jei gu no ri me, kad mo ki niai mąs
ty tų, ana li zuo tų, nustokimejiemsgrūsti
žinias, ge riau iš mo ky ki me juos pa čius 
ras ti, at si rink ti in for ma ci ją, ją ap do ro ti ir 
per teik ti ki tiems.
I.Mateliūnaitė:
Mū sų siū lo mos idė jos nė ra vi siš kai 

nau jos, kai ku rios jau įgy ven di na mos ir 
šian dien. Ta čiau rei kė tų kri tiš kai per mąs
ty ti nu si sto vė ju sias nor mas ir pa žiū rė ti, 
kiek jos iš tie sų yra nau din gos. Sa ky ki
me, mes kal ba me apie tai, kad pa mo ka 
tu rė tų iš si lais vin ti iš 45 mi nu čių rė mų, 
ga li bū ti il ges nės pa mo kos ar ba pa mo kos 
są vo ka su vis pa nai ki na ma ir pa kei čia ma 
nuo la ti nio mo ky mo si lai ku mo kyk lo je ar 
už jos ri bų. Ta čiau ga li lik ti ir 45 mi nu čių 
pa mo ka, jei mo kyk la ma to, kad tai ge
riau siai pa de da jos mo ki niams mo ky tis. 
Ap skri tai, ra šy da mi šį sce na ri jų la bai daug 
dis ku ta vo me apie tai, jog didžiausiasiš
šūkisperateinantįdešimtmetįmokyklų
bendruomenėmsbusišdrįstipasinaudo
titurimomislaisvėmis.
G.Characiejienė:
No rint, kad mo ki niai iš mok tų mo ky tis ir 

mąs ty ti, jie pa tys tu ri tap ti sa vo mo ky mo si 
šei mi nin kais, lais viau pa si rink ti mo ky mo
si kryp tį ir tem pą (mo ky to jui pa de dant). 
Iš ties ug dy mo tu ri nio in di vi du a li za vi mas 
ir di fe ren ci ja vi mas tu rė tų tap ti la bai stip ria 
mo ky mo si or ga ni za vi mo aši mi.

Jū sų sce na ri ju je kal ba ma apie lai min go žmo
gaus ug dy mą. Lai min gas žmo gus yra lais vas, 
mąs tan tis, kū ry bin gas, ta čiau mo kyk la dar vis 
te be at ro do kon ser va ty vi. Kon ser va ty vių pa žiū
rų mo ky to jas ga li slo pin ti kū ry bin gą as me ny bę. 
Kaip jūs ma no te, ką rei kė tų da ry ti, kad vai kas 
mo kyk lo je ga lė tų re a li zuo ti ir vys ty ti tuos ga
bu mus, ku riuos tu ri, o ne bū tų trau muo ja mas 
rei ka lau jant iš jo lai ky tis tik tam tik rų nu sta ty tų 
mo ky mo tai syk lių?
M.Kliokmanas:
Mū sų sce na ri ju je daug kal ba ma apie 

mo kyk lų sa vi val du mo prin ci pą. Lei dus 
vi sai mo kyk los ben druo me nei (mo ki nių 
tė vams, mo ki niams, mo ky to jams, ad mi
nist ra ci jai) su si tar ti dėl ben dro gy ve ni mo 
ir dar bo prin ci pų bei tai syk lių si tu a ci ja 
tu rė tų keis tis. Šio je vie to je svar biau sia 

pa čios ben druo me nės vi di nis ir tik ras su
ta ri mas dėl ben drų tiks lų bei bū dų, kaip 
tai pa siek ti. Tuo met vi sos tai syk lės ir 
tvar kos, pa de dan čios siek ti tų tiks lų, tap
tų ne trau muo jan čiu ar ki taip ken kian čiu 
veiks niu, bet po zi ty viu, ben dru su si ta ri mu, 
ku rio lai ky tis su in te re suo tos vi sos pu sės. 
Jei gu nė ra ben dro su ta ri mo, o tai syk lės 
tie siog eg zis tuo ja pa čios dėl sa vęs, ti kė
ti na, jog mo ki niai tai la bai grei tai pa jus ir 
re a guos sa vaip. Lau žy ti to kias tai syk les 
ky la iš ties di džiu lė pa gun da, be je, ne tik 
mo ki niams.
G.Characiejienė:
No rė čiau pa pil dy ti, kad kal bė da mi 

apie lai min gą vai ką tu ri me ome ny je ne 
tik jo kū ry biš ku mo iš lais vi ni mą, bet ir 
žmo giš kuo sius ry šius. Pa teik to je da bar
ti nės si tu a ci jos ana li zė je yra duo me nys 
apie so cia li nius vai ko lai mei truk dan čius 
as pek tus. Vai kas ga li jaus tis lai min gas ir 
kon ser va ty vio je (ge rą ja pras me) mo kyk lo
je. Ypač tu rė da mi ome ny je tai, kad at ei ty je 
dau gės tech no lo gi jų, skir tų mo ky mui si, 
ne iš ven gia mai plė sis vir tu a laus, nuo to li
nio mo ky mo si ga li my bės, ma no me, jog 
mo kyk la tu rė tų bran gin ti „gy vą“ ben dra vi
mą, mo kin ti vai kus ben drau ti ir už megz ti 
tva rius žmo giš kuo sius ry šius, kar tu su da
ry ti są ly gas mo ky to jams skir ti in di vi du a lų 
dė me sį kiek vie nam vai kui, pa dė ti jam 
su pras ti ir at ras ti sa ve kaip žmo gų, įsi lie ti 
ir at si skleis ti ben druo me nė je.

Kaip jūs įsi vaiz duo ja te per ėji mą nuo stan
dar ti nio mo ki nių mo ky mo prie in di vi du a ly bių 
ug dy mo? Nuo ko, jū sų ma ny mu, rei kė tų pra dė ti 
kei čiant įsi se nė ju sią mo ky mo sis te mą? Ką ne del
siant bū ti na ko re guo ti?
M.Timaitis:
Vi sų pir ma rei kia pri pa žin ti ir su tar ti, 

jog yra įvai rių mo ky mo ir mo ky mo si bū
dų, o stan dar ti nis mo ky mas tin ka mas ne 
vi siems. Jei gu tą pri pa žįs ta me, tai ir bus 
pir mas žings nis. Ki tas – ras ti, su kur ti, 
įvar dy ti tuos ki tus mo ky mo bū dus ir juos 
ati tin ka mai tai ky ti. Bet vi sų svar biau sia 
yra įsi klau sy ti ir su pras ti kiek vie no mo
ki nio po rei kius.

Kaip pe da go gai ga lė tų pa dė ti tiems mo ki
niams, ku rie na muo se ne tu ri pa lan kios ap lin kos? 
Ar tai bū tų in di vi du a lūs po kal biai? O gal ki tas 
bū das ža din ti vai ko ak ty vu mą, no rą iš si verž ti iš 
jam įpras tos ap lin kos?
G.Characiejienė:
Daž nai gir di me, kad rei ka la vi mai mo

kyk loms nuo lat au ga, kad mo kyk los pri
si i ma vis dau giau funk ci jų ir at sa ko my bės 
už vai ko auk lė ji mą. Jei tai pri pa žįs ta me, 
tu ri me ir pri pa žin ti, kad tu rė tų bū ti di di na
mos mo kyk lų pa jė gos pa dė ti kiek vie nam 
vai kui, ne pri klau so mai nuo jo so cia li nės 
pa dė ties. Sce na ri ju je mi ni me ga li my bes 

kur ti vi sos die nos mo kyk las su vi sa ver čiu 
už im tu mu, ga li my bę ma žin ti pe da go gų 
kon tak ti nių va lan dų skai čių ir iš plės ti ki tų 
mo ky to jo veik lų ga li my bes (ben dra dar
bia vi mą su ki tais mo ky to jais, lai ką ben
dra vi mui su vai kais ir tė vais), la biau sie ti 
for ma lų jį ir ne for ma lų jį ug dy mą.

Ar pri ta ria te, kad vai ko au gi mą, jo kū ry bin gu
mą ska ti na kon ku ren ci ja, rei tin ga vi mas?
M.Kliokmanas:
Ma ny čiau, jog kon ku ren ci ja ir rei tin

ga vi mas vai kams iki ko kių 14 me tų yra 
la biau ža lin gas ne gu nau din gas. Bū tent 
dėl šios prie žas ties siū lo me at si sa ky ti 
mo ki nių pa sie ki mų ver ti ni mo pa žy miais. 
Ver ti ni mas, kaip grįž ta ma sis ry šys mo ki
niui apie jo pa sie ki mus bei to bu lin ti nas 
vie tas, be abe jo, tu ri iš lik ti, ta čiau pats 
prin ci pas tu ri keis tis nuo „su dė lio ji mo į 
len ty nė les“ pa gal ba lus prie as me ni nės 
pa žan gos ver ti ni mo.

Šiuo at ve ju, ma nau, blo giau sia, kas 
ga li nu tik ti – jog mo ki niai, pa ty rę pir mas 
ne sėk mes mo ky mo si pra džio je ir ga vę 
ne igia mus įver ti ni mus, o dėl jų at si dū rę 
„aut sai de rių“ po zi ci jo je, ga li su si for muo ti 
ne igia mas nuo sta tas vie no ar ki to da ly ko 
at žvil giu. Tos nuo sta tos už kirs mo ki niui 
vi sus ke lius grįž ti prie to da ly ko vė liau, 
iš nau jo. Jei gu mo ki nys 6–7 kla sė je įti kės, 
kad ne su ge ba, ne ga li mo kė ti ma te ma ti kos 
ar che mi jos, ko ge ro, tai nie ka da ir ne
įvyks, bet dėl to kal ti bus ne jo as me ni niai 
in te lek ti niai ar ki to kie ge bė ji mai, o bū tent 
kaž ka da su si for ma vę klai din gi įsi ti ki ni
mai, nuo sta tos.

Tei gia mas pa ska ti ni mas, pa gy ri mas, 
be abe jo, yra vie nas iš ge riau sių bū dų 
mo ty vuo ti.
G.Characiejienė:
Kon ku ren ci ja – vie nas iš pa žan gos 

va rik lių, ta čiau mokantis geriausia
konkurencijayrasupačiusavimi. Be 
to, kon ku ren ci ją mo kan tis rei kia nau do ti 
at sar giai, nes vai kai tu ri iš mok ti ne tik 
kon ku ruo ti, bet ir ben dra dar biau ti, pa dė ti 
vie nas ki tam mo ky tis.

Siū lo me, kad da bar esan čių vals ty bi nių 
eg za mi nų bū tų at si sa ko ma, nes juo se ver ti
na mos iš es mės tik ži nios. Ne pro por cin gai 
daug krū vio ten ka pas ku ti niams me tams, 
ir gau ti re zul ta tai ne at spin di įgy tų ge bė
ji mų. 

Sa vo sce na ri ju je taip pat kal ba me ir 
apie kon ku ren ci ją tarp mo kyk lų: ma no me, 
kad ji šiuo me tu yra per di de lė. Mo kyk
los stam bė ja ir di dė ja, ati tols ta nuo ben
druo me nės. Da bar ti nis mo ki nio krep še lis 
ver čia jas bū ti di des nes, kon ku ruo ti dėl 
mo ki nių skai čiaus ir ko vo ti dėl iš li ki mo, 
bet ne teik ti ko ky biš kes nį mo ky mą si. Mo
kyk lų fi nan sa vi mo sis te ma ga lė tų ska tin ti 
jas kon ku ruo ti dėl ge res nės ko ky bės, bet 
ne dėl iš li ki mo. To dėl rei kia to bu lin ti mo
ki nio krep še lio sky ri mo tvar ką ar net keis ti 
pa tį krep še lį.

EglėKULVIETIENĖ

Vi sus kon kur sui pa teik tus sce na ri jus ga li te ras ti 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos in ter ne to sve tai nė je www.smm.lt/stra te gi ja/iss.htm.
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Tai de šim to sios pa ro dos „Mokymasis.
Studijos.Karjera2012“, ku ri bu vo ypa
tin ga sa vo nau jo vė mis ir ap lin ky bė mis, 
šū kis, pa si rink tas Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri jos. Pir mą kar tą per de šim tį me
tų pa ro dos lai kas su ta po su di džiai siais 
va sa rio spei gais. Pir mą kar tą pa ro dai bu vo 
skir ta ši tiek erd vės ir net įreng ta po il sio 
zo na lan ky to jams, ir, ko ge ro, pir mą kar
tą pa ro do je bu vo ga li ma su si pa žin ti su 
stu di jo mis vi suo se že my nuo se, iš sky rus 
Azi ją. Da ly va vo 120 mo ky mo įs tai gų ir 
ins ti tu ci jų iš 14 ša lių, 20 Lie tu vos uni ver
si te tų, 21 ko le gi ja, 16 pro fe si nio mo ky mo 
cen trų ir ama tų mo kyk lų, 7 kal bų kur sus 
ren gian čios or ga ni za ci jos ir kt. Su reng ta 
70 įvai rių ren gi nių: se mi na rų, pri sta ty mų 
ir dis ku si jų.

Švie ti mo ir moks lo vi ce mi nist rė Nerija
Putinaitė žur na lis tams sa kė, kad mi nis te
ri ja, pa si rink da ma šū kį „At ei tis pra si de da 
šian dien“, no ri at kreip ti vi sų abi tu rien tų, 
ap si lan kiu sių ir ne ap si lan kiu sių pa ro do
je, dė me sį į tai, kad aukšta ja me moks le 
dau ge lis da ly kų, ku rių mes ti kė jo mės at ei  
ty je, jau vyks ta šian dien. Tai in ten sy vus 
stu di jų pro gra mų at nau ji ni mas, dės ty to jų 
kva li fi ka ci jos to bu li ni mas, nau jai įren gia
mos au di to ri jos. Ir bū si ma sis stu den tas, 
ieško da mas in for ma ci jos, tu rė tų ieško ti 
tų at ei ties kris ta lų, ku rių šian dien jau yra 
Lie tu vo je. „Mes ra gi na me ge rai pa svars
ty ti ren kan tis stu di jas tiek Lie tu vo je, tiek 
užsie ny je, mes sakome, kad šian dien stu
di juo jant Lie tu vo je at si ve ria la bai daug 
ga li my bių: išvažiuo ti į užsie nį vie nam  
ar dviem se mest rams, gau sė ja jung ti nių 
stu di jų pro gra mų su užsie nio uni ver si te
tais. Stu den tai, ieškan tys ki tos šalies pa tir
ties, tu rė tų ieško ti to Lie tu vo je“, – ra gi no  
N. Pu ti nai tė.

Pir mą ją pa ro dos die ną švie ti mo ir moks
lo mi nist ras GintarasSteponavičius su
si ti ko su abi tu rien tais, mo ky to jais, tė vais, 
at sa kė į jų klau si mus. Mi nist ras kal bė jo 
apie be si kei čian čią stu di jų fi lo so fi ją ir 
bū ti ny bę ren kan tis spe cia ly bę pa si do mė ti, 
kaip ji ati tiks lū kes čius.

At si nau ji nęs Švie ti mo ir moks lo mi nis
te ri jos sten das sie kė su teik ti kuo dau giau 
in for ma ci jos bei nu ro dy ti abi tu rien tams, 

„Mo ky ma sis. Stu di jos. Kar je ra 2012“

At ei tis  
pra si de da 
šian dien

kur ir kaip jos ieš ko ti. Vie to je gau sy bės 
lanks ti nu kų šie met bu vo ga li ma ste bė ti 
in for ma ci nius fil mu kus. Mi nis te ri ja taip 
pat ini ci ja vo kon fe ren ci ją „At ei tis pra si de
da šian dien“ bei me chat ro ni kos var žy bas, 
ku rio se da ly vaus pro fe si nių mo kyk lų ir 
ko le gi jų ko man dos.

Vie na iš ryškiau sių pa ro dos nau jie nų –  
ES ini cia ty vos „Judusjaunimas“ sten
das, ku ria me bu vo ga li ma su si pažin ti su 
ES ju du mo pro gra mo mis moks lei viams, 
stu den tams, sa va no riams ir no rin tie siems 
pra dė ti sa vo ver slą. Čia bu vo ga li ma pa
si kon sul tuo ti ir gau ti in for ma ci jos apie 
įvai rias stažuo tes, ga li my bes gau ti dar bą 
ES šaly se, tarp tau ti nius jau ni mo mo ky mo
si mai nus ir sa va no rys tę.

Eu ro pos Ko mi si jos at sto vy bės Lie tu vo je 
Spau dos ir in for ma ci jos sky riaus va do vas 
GiedriusSudikas, pri sta ty da mas nau jo vę, 
žur na lis tams pa sa ko jo, kad esant šian
die ni nei eko no mi nei si tu a ci jai jau ni mo 
įsi dar bi ni mo ga li my bės te bė ra su dė tin gos, 
tačiau jų da bar kur kas dau giau. Ir nors 
ne dau ge liui sričių ES šiuo me tu di di na
mas fi nan sa vi mas, jau ni mo pro gra moms 
jį nu ma ty ta di din ti net dviem treč da liais. 
Nau juo ju pe ri odu, 2014–2020 m., fi nan
si nė pa ra ma tu rė tų siek ti 19 mlrd. eu rų, o 
da ly vau jan čių jų tarp tau ti niuo se mai nuo se 
bū tų dvi gu bai dau giau. Jei gu Lie tu vo je 

per pra ėju sius me tus 
įvai rio se eu ro pi nė se 
pro gra mo se da ly
va vo dau giau kaip 
vie nuo li ka tūks tan
čių jau nų žmo nių, 
tai sie kia my bė – 
kad da ly vių bū tų 
dvi gu bai dau giau. 
Tiks las – kad iki 
2020 m. kiek vie nas 
jau nas žmo gus per 
sa vo stu di jas ar ki tą 
veik lą ga lė tų at lik ti 
ar ba prak ti ką, ar ba 
sta žuo tę ki to je ES 
vals ty bė je. Ty ri mai 
pa tvir ti na, kad tai 

pa de da iš plės ti aki ra tį ir di di na įsi dar bi
ni mo ga li my bes.

Sten de „Ju dus jau ni mas“ pri sta ty tos 
ke lios pro gra mos. Pro gra ma „Veik lus jau
ni mas“ su pažin di no su ne for ma lio jo ug dy
mo veik la, ga li my be da ly vau ti įvai rio se 
tarp tau ti nė se jau ni mo mai nų pro gra mo se. 
Sa va no rys tės ga li my bes pa ro do je bu vo ga
li ma ap tar ti su Eu ro pos sa va no rių tar ny bos 
at sto vais. Pro gra ma „Eras mus jau nie siems 
ver sli nin kams“ pri sta tė ga li my bes pra de
dan tiems ver sli nin kams pa dir bė ti vie no je 
iš Eu ro pos šalių kar tu su ne di de lių įmo nių 
sa vi nin ku. „Eu ro desk Lie tu va“ su pažin di
no su nau ją ja stu di jų Eu ro po je duo me nų 
ba ze ir pa tei kė svar biau sios prak ti nės 
in for ma ci jos. O kol kas ne no rin tie siems 
stu di juo ti siū ly tos įvai rios al ter na ty vos – 

dar bo, sa va no riškos 
veik los vi sa me pa
sau ly je. „Ver slu mo 
ska ti ni mo fon das“ 
pri sta tė įvai rias ver s 
lo ga li my bes jau
ni mui – pa trauk lią 
pa ra mą pra de dan tie
siems ver slą ir kt.

Šie met mo kyk las 
tu rė tų baig ti 36 755  
abi tu rien tai. Kar tu 
su pro fe si nių mo
kyk lų ab sol ven tais 
jų bus 45 680. Per
nai ben dro jo ug dy 
 mo ir pro fe si nes mo 

 kyk las bai gė dau giau kaip 51 tūkst. ab sol
ven tų. To dėl šie met vals ty bės fi nan suo ja
mų vie tų, ly gi nant su pra ėju siais me tais, 
maž daug 1700 bus ma žiau, ta čiau ne ma
žiau kaip pu sė sto jan čių jų gaus vals ty bės 
fi nan sa vi mą. Dau giau sia – maž daug po 
pus šeš to tūks tan čio – krep še lių nu ma ty ta 
skir ti so cia li nių ir tech no lo gi nių moks lų 
spe cia ly bių stu den tams.

Pa ro dos or ga ni za to riai: Lie tu vos pa ro dų ir
kon gre sų cen tras „Li tex po“, LR švie ti mo ir moks lo
mi nis te ri ja.

Mūsųinf.

Švietimo ir mokslo ministerijos stendas buvo patrauklus naujomis galimybėmis
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Stende „Judus jaunimas“ pristatytos programos patraukė abiturientų dėmesį
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Tad trum pam stab te lė ki me „Sėk mės 
sto te lė je“ ir įsi gy ki me pir mą jį bi lie tą sa vęs 
at ra di mo link...

Ryš ki as me ny bė – nuo aus ka rų 
ga my bos iki re po mu zi kos – 
Gab rie lius Liau dans kas-Sva ras
Vi sų tė vai no ri, kad mes įgy tu me aukš

tą jį iš si la vi ni mą, vė liau dirb tu me ge rai 
ap mo ka mą dar bą, su kur tu me gra žią šei mą  
ir t. t. Bet ar jie tik rai ge riau ži no, ko
norimemes? Juk ge riau siai tai ži no ti ir 
su pras ti tu rė tu me pa tys. Ir, jeigubaigę
mokyklądarnežinote, kąnorite stu
dijuoti –nestokiteniekur. Gy ve ni mas 
su tei kia dau gy bę ki tų ga li my bių: įsi dar
bin ti, ke liau ti, sa va no riau ti ir t. t. Ma no 
pa vyz dys ro do, kaip ga li ma pra ras ti net 
ke le tą me tų. Mo kyk lo je bu vau maiš ti nin
kas, to dėl jas vis kei čiau – „ne su tap da vo 
po žiū riai“, ta čiau šian dien esu dė kin gas 
„Sie tu vos“ mo kyk los di rek to riui, ku ris 
su ma ni mi kal bė jo si. Tai mo kyk la, ku rią 
bai giau... Ma no ma ma, kaip ir dau ge lio 
ki tų, no rė jo, kad aš bū čiau ŽMO GUS, 
to dėl sto jau mo ky tis. Iš si rin kau tei sės 
stu di jas Vil niaus uni ver si te te, nes ten bu
vo di džiau sias kon kur sas, ir ma niau, jog 
ne įsto siu. Bet... Aš bu vau, ko ge ro, vie nin
te lis žmo gus, ku ris, iš vy dęs sa vo pa var dę 
są ra šuo se, neap si džiau gė... Mo kiau si ten 
3 me tus, kol su pra tau, jog uni ver si te tas iš 
ma nęs mė gi na pa da ry ti tei si nin ką. Ta da 
stu di jas me čiau. Vė liau įsto jau ir bai giau 
so cia li nius moks lus Vil niaus pe da go gi nia
me uni ver si te te. Įgy tos ži nios pra ver čia 
ben drau jant su so cia li nė mis gru pė mis. 
Ta čiau šį spren di mą pri ėmiau to dėl, kad 
pats no rė jau.

Dar kar tą pa brė žiu, jog itin svarbu,
kad jūspatysatrastumėte,konorite,
irmokytumėtės iš savopatirties, nes
visadaviskąturimeištverti„savokai
liu“. Aš ma nau, kad ma no tėvaisuprato,
jogjųpožiūrioįvaikusesmėturibūti
vaikųlaimė.

Ir dar no riu jums pa lin kė ti dvie jų da ly 
 kų – kadsuaugusiųjųpasaulisjūsųnie
kadaneatstumtų ir kad vi sa da suvisais
viskuo dalytumėtės: žiniomis, laiku,
daiktais, pinigais... Pa ti kė ki te ma ni mi, 
taigrįžtasukaupu.

Kū ry biš kas ver sli nin kas 
Sau lius Jo vai šas

Ieškantdarbo svarbiau
sia,kaddarbdavys iš jūsų
akiųmatytų,jogjūstikrai
norite.Jeigusave teisingai
„parduosite“, jiepaims.Ir
niekada nedarykite išva
dų iškeliųvariantų.Jeigu
nepasisekėvakar,pasiseks
rytoj.

Vie ną iš „Idė jų in ku ba to riu je“ 
vy ku sių su si ti ki mų or ga ni za vo 
žur na las „Kuo bū ti“. Jų ini cia ty va
va lan dą sa vo lai ko jau ni mui 
pa sky rė lek to rius, ver slo 
kon sul tan tas Da rius Či bo nis
Pa gal tai, kaip žmo nės su pran ta sėk mę, 

juos galimadalyti įdvistovyklas. Pir
ma gru pė žmo nių šven tai ti ki, jog sėkmė
nuojųnepriklauso. Ją nu le mia li ki mas 
ir kt. An tra ka te go ri ja žmo nių – tie, ku rie 
ma no, kad egzistuoja sėkmėsdėsniai: 
pir ma sis – aiškumo (žmo nės, tu rin tys 
aiš kius tiks lus, pa sieks dau giau nei ki
ti); ant ra sis – koncentracijos („Žmo nės 
tam pa tuo, apie ką il ges nį lai ką gal vo ja.“ 
Bra ja nas Trei sis (Brian Tra cy)). Ma no 
pa ta ri mas – venkitegalvotiapietai,ko
nenorite,irdaugiaumąstykiteapietai,
konorite; tre čia sis – 24valandųdėsnis. 
Vi si tu ri me vie no dai lai ko – vie ną pa rą, 
bet vie ni pa da ro me ma žiau, ki ti – dau giau. 
Čia vėl gi yra dvi gru pės žmo nių: vienilai
kąinvestuoja, kitišvaisto. Ta čiau, jei gu 
ne tu ri aiš kių tiks lų, koks skir tu mas, kaip 
jį leis ti? Juk net ne ži nai, ku ri veik la yra 
lai ko in ves ta vi mas, o ku ri – švais ty mas. 
Siū lau at lik ti pra ti mą: pa im ti po pie riaus 
la pą, tu ši nu ką ir pa ra šy ti ra ši nė lį „Kaip
turėtųatrodytimanogyvenimaspo20
metų“, są ly ga – rašyti idealiąversiją. 
Tai nė ra la bai pa pras ta, nes į gal vą nuo lat 
len da šios die nos re a li jos, to dėl kar to ki te 
sau sa ki nį: „Jeigužinočiau,kad tikrai
pavyks...“ To kį ra ši nė lį ga li ma ra šy ti ir 
me tus, bet jis tu rė tų pa dė ti pa si rink ti, kur 
sto ti, ką dirb ti ir pan. To dėl, jei gu ne nu
spren dė te, kaip no ri te gy ven ti po 20 me tų, 
ir ne ži no te, ku ri pro fe si ja jums tai ga li 
už tik rin ti, ge riau me tus pra leis ki te to bu lin
da mie si ir ne sto ki te nie kur... Pa žįs tu daug 
žmo nių JAV, jie ne da ro tra ge di jos, jei gu 
vai kai, bai gę mo kyk las, nie kur ne sto ja. 
Vi siš kai nor ma lu, kad jau na as me ny bė 
dar ne ži no, ką no ri veik ti gy ve ni me. Jie 
ge riau ke liau ja, nes tai pa de da su pras ti, 
kuo no ri bū ti.

Pri si min ki te, jog patysgeriausi–rei
kalingi visur, vidutinių nereikia nie
kam... Laimingi žmonėsdirbadarbą,
kurisjiemspatinka.

Skir tin gi žmo nės, nu ė ję skir tin gus gy
ve ni mo ke lius, sa vo pa vyz džiu ska ti no 
jau nuo lius su ras ti sa vą jį... Jie ne pa sa kė 
sėk mės re cep to, ta čiau iš var di jo be ne vi sus 
ga li mus jo in gre dien tus...

Mūsųinf.

Di de lė da lis žmo nių net ne įsi vaiz duo ja, 
ką jie no ri dirb ti. O svarbiausia–apsi
brėžti tai,kąnoriveikti. Pra dė ti rei kė tų 
nuo po pie riaus la po ir ja me su ra šy ti vis ką, 
kąnorėtumėtedirbti. Po to skai ty ki te, 
ką su ra šė te. Ti kiu, jog dau ge lis po zi ci jų 
at kris. Taip su si for muo si te tei sin gą sa vęs 
su vo ki mą. Ant ras klau si mas – kąašgaliu? 
Pa pra šy ki te drau gų, kad jie pa ra šy tų, ką, jų 
ma ny mu, jūs ga li te ge riau siai. Jei gu drau gai 
sa kys, kad „jums ne vis kas ge rai“, jog pra šo
te to kių da ly kų, pa ža dė ki te apie juos taip pat 
pa ra šy ti. Po šių dvie jų pro ce dū rų jūs tu rė si te 
du po pie riaus la pus. Vienameišjų–„ko
noriu?“,kitame–„kągaliu?“Dau ge liui 
iš jū sų rū pi dar vie nas svar bus klau si mas, 
„kurstoti,kadbūtumeinaudingasdarbo
rinkoje?“ Ir vėl gi svar biau sia sto ti ten, kur 
no ri. Jeiguįstositeten,kurnenorėjote,yra
didelė tikimybė, jogbūsiteprastiarba
vidutiniški specialistai,odarbdaviams
reikiagerųdarbuotojų. Pri vers ti sa ve 
da ry ti tai, ko ne no ri, yra kur kas sun kiau, 
nei su ras ti tai, ką no ri da ry ti. Vi sa me pa
sau ly je rei kia ge rų spe cia lis tų. Kal ba ma, jog  
tei si nin kų Lie tu vo je yra per daug, bet aš sa
kau, kad ge rų tei si nin kų per daug ne bū na, 
o „bet ko kių“ kiek tik no ri. „Betkokių“
atsirado todėl,kad jie įstojo ten,kur
jiemsliepė.

Tre čias žings nis – pa si da ry ti rin kos ana
li zę, kammanęsreikia? Ir, svar biau sia, 
nesustoti,netjeigunepasiseka. Jū sų CV 
tu ri bū ti vi sur, vi so se dar bo skel bi mų in
ter ne to sve tai nė se. Tik rai ver ta – di des nė 
ti ki my bė, kad jus pa ste bės...

Vie na iš ryš kiau sių pa ro
dos „Mo ky ma sis. Stu di jos. 
Kar je ra 2012“ nau jie nų, su
kvie tu si itin daug smal saus 
jau ni mo – „Idėjųinkubato
rius“. Vie ni at ėjo pa ma ty ti 
ži no mų vi suo me nės vei kė
jų – au to ri te tų, ki ti, ve da mi 
vi di nio jaus mo – jog bū tent 
čia ga li gau ti tą vie nin te lį 
at sa ky mą į klau si mą – „Ko kį ke lią rink tis?“ Dau giau sia įkve pian čių su si ti ki mų suor ga
ni za vo „Sėkmėsmokykla“. Įstai gos di rek to rius NerijusBuivydas sa kė: „Ma nau, kad 
ša lia ma te ma ti kos bei ki tų da ly kų mo ky mo mo kyk lo je vis dau giau dė me sio de rė tų skir ti 
kū ry biš ku mui, nes tai mus ska ti na to bu lė ti, aug ti, o vi są vi suo me nę – pro gre suo ti...“

Ne pra žiop sok  
„Sėk mės sto te lės“!

Renatos Česnavičienės nuotr.
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Šiuo me tu Lie tu vo je veikiadaugiau
kaip 600darželių, iš jų – 35nevals
tybiniai. Dau giau nei 200 ben dro jo 
ug dy mo mo kyk lų įsteig tos iki mo kyk li
nio ir prieš mo kyk li nio ug dy mo gru pės. 
Ikimokykliniougdymo įstaigas lanko
daugiaukaip57proc.vaikų, ta čiau li gi 
šiol mies tuo se gy ve nan tys vai kai tu ri kur 
kas dau giau ga li my bių lan ky ti lop še lį ar 
dar že lį, o pri rei kus – lai ku su lauk ti spe
cia lis tų (spe cia lio jo pe da go go, lo go pe do, 
psi cho lo go ar kt.) pa gal bos nei jų ben dra
am žiai, gy ve nan tys kai me, ypač skur dą 
pa ti rian čio se šei mo se. Dar vis gir di me, 
kad stin ga dar že lių did mies čiuo se, ypač 
nau juo se mik ro ra jo nuo se, kad šei mos 
ne ga li ša lia na mų ras ti pa trauk lios ug dy
mo įstai gos ir yra pri vers tos ve žio ti sa vo 
at ža las į ato kias vie to ves, kad įstai gų 
dar bo lai kas ne pa to gus šei mai, dir ban čiai 
ant ro je die nos pu sė je ar sa vait ga liais, kad 
ug dy mas, nors ir vyks ta vi są dar bo die ną, 
ne su tei kia vai kui ga li my bių pa si rink ti 
veik lų, plė to jan čių jo in di vi du a liuo sius 
ge bė ji mus, o kaimiškosevietovėsetokių
įstaigųišvisonėra.

Pa gal at sa ko my bių pa si da li ji mą iki
mo kyk li nis ir prieš mo kyk li nis ug dy mas 
Lie tu vo je yra pri skir tas sa vi val dy bių glo
bai (sa va ran kiš ka sa vi val dy bių funk ci ja). 
Ta čiau ma tant di džiu lius skir tu mus tarp 
at ski rų sa vi val dy bių, mies to ir kai mo, tarp 
ga li my bių so cia li nės ri zi kos ir at sa kin gų 
šei mų vai kams lan ky ti dar že lį ir gau ti 
ko ky biš ką ug dy mą Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri ja (ŠMM) de da pa stan gas šiuos 
skir tu mus ma žin ti nu sta ty da ma plėt ros 
pri ori te tus ir pri trauk da ma pa pil do mas 
in ves ti ci jas į šį švie ti mo sek to rių.

pRo JeK tAS AtVeRIA NAuJAS 
GALImybeS

Sa vi val dy bėms ir vi siems, kam rū pi iki
mo kyk li nis ar prieš mo kyk li nis ug dy mas, 
pra ne ša me ge rą ži nią –šiųmetųsausio 
5d.startavonacionalinisESstruktūrinių
fondųirvalstybėsbiudžetolėšomisfi

Nau jos ga li my bės dar že lių plėt rai – 
nau jos ga li my bės šei moms

nansuojamoprojekto „Ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ 
II etapas. Pro jek tas bus įgy ven din tas 
per 3 me tus. Jam skir ta dau giau kaip  
18 mln. Lt. Pro jek tą vyk dys Švie ti mo 
ap rū pi ni mo cen tras. Pro jek to va do vė – 
Vi gi li ja Gu daus ky tė, part ne rės – vi sos 
sa vi val dy bės.

Projektotikslas – di din ti iki mo kyk li nio 
ug dy mo pri ei na mu mą ir įvai ro vę, ypač 
kai mo gy ve na mo sio se vie to vė se, ma žin ti 
so cia li nę at skir tį ir skir tu mus tarp sa vi val
dy bių, už tik rin ti lanks čias bei ko ky biš kas 
iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk li nio ug dy mo 
pa slau gas bei rei kia mą švie ti mo pa gal bą 
at si žvel giant į in di vi du a lius vai kų ug dy
mo si po rei kius.

San ty ki nai vi sos pro jek to veik los su
skirs ty tos į tris grupes.

Pir mo ji skir ta pri ei na mu mo plėt rai ir 
or ga ni za vi mo įvai ro vei di din ti. Įgy ven
di nant šios gru pės veik las bus vyk do mos 
vie šos kon sul ta ci jos sa vi val dy bė se, ta
ria ma si su sa vi val dy bių ad mi nist ra ci ja, 
ver sli nin kais, pri va čiais as me ni mis, 
pe da go gais, kaip pa si nau do jant tiks li ne 
fi nan si ne pa ra ma, ku ri bus ski ria ma kas 
pus me tį už lan kan čių vai kų pa di dė ji mą 
pri tai kius mo ki nio krep še lio me to di ką, 
steig ti nau jas iki mo kyk li nio ug dy mo 
įstai gas. Kaip pa si reng ti ver slo pla ną, do
ku men tus įstai gai įsteig ti, ug dy mo pro g 
ra mą, įver tin ti pa sta to ir pa tal pų būk lę 
vai kų svei ka tos sau gos as pek tu ir kt. Bus 
pa pil do mai ski ria mos mo ki nio krep še lio 
lė šos, tei kia mos in di vi du a lios tei si nin ko, 
eko no mis to ir pe da go go kon sul ta ci jos. 
Taip pat kon kur so bū du bus ska ti na mos 
sa vi val dy bių ir ne vals ty bi nių iki mo kyk
li nio ug dy mo įstai gų ini cia ty vos kitaip 
or ga ni zuo ti įstai gos veik lą. Bus fi nan siš
kai re mia mi nau ji iki mo kyk li nio ug dy mo 
or ga ni za vi mo mo de liai, ati tin kan tys vai kų 
ir jų tė vų po rei kius. Pa vyz džiui, dar že liai 
ga lės nu sta ty ti lanks tes nį ir tė vams pa to

ges nį dar bo lai ką, or ga ni zuo ti 4 va lan dų, 
sa vait ga lio, po pie ti nes gru pes.Visa tai
sudarys palankesnes sąlygas šeimai
derintitėvystėsirdarbopareigas. Ypač 
daug dė me sio bus ski ria ma iki mo kyk li nio 
ir prieš mo kyk li nio ug dy mo bei švie ti mo 
pa gal bos plėt rai kai mo vie to vė se. Vai kus 
au gi nan čios šei mos ga lės nau do tis pla taus 
spek tro pa slau go mis, o vai kai – lan ky ti 
iki mo kyk li nę gru pę ir lai ku gau ti rei kia mą 
spe cia lis tų pa gal bą. Įvai rios so cia li nės, 
svei ka tos prie žiū ros pa slau gos ir ug dy mo 
pro gra mos bei švie ti mo pa gal bos spe cia
lis tų kon sul ta ci jos vai kams ir jų tė vams 
bus ska ti na mos teik ti uni ver sa liuo se dau
gia funk ciuo se cen truo se. O to se vie to vė se, 
kur gy ve na la bai ma žai žmo nių, psi cho
lo go, spe cia lio jo pe da go go, lo go pe do ir 
ki tų spe cia lis tų kon sul ta ci jos bus ska ti
na mos or ga ni zuo ti se niū ni jos pa skir to se 
pa tal po se pa gal nu sta ty tą gra fi ką. Taigi,
vaikųdarželiai bus skatinami dirbti
tėvamspatogesniu laiku, atsižvelgti į
šeimųporeikiusirpasiūlytiįvairesnių
ugdymomodelių.
Antroji kryp tis – pa gal ba ug dy mo 

įstai goms kur ti ug dy mo tu ri nį ir siek ti 
aukš tes nės ug dy mo ko ky bės. Pro jek te nu
ma ty ta at nau jin ti prieš mo kyk li nio ug dy mo 
ben drą ją pro gra mą, pa reng ti me to di nes 
re ko men da ci jas iki mo kyk li nio ug dy mo 
pro gra mų ren gė jams. Įgy ven di nant iki mo
kyk li nio ug dy mo pro gra mą pe da go gams 
vis dar ky la sun ku mų nu sta tant vai ko 
pa sie ki mų lyg me nį, in di vi du a li zuo jant 
ug dy mą ir sie jant jį su re a liais kiek vie no 
vai ko ug dy mo si po rei kiais. To dėl pla nuo
ja ma pa reng ti Iki mo kyk li nio am žiaus vai
kų pa sie ki mų ap ra šą. Taip pat or ga ni zuo ti 
lei di nių vie šus pri sta ty mus, su kur ti me to
di nį fil mą, or ga ni zuo ti pe da go gų ir va do vų 
sta žuo tes, mo ky mus, ku rie pa dė tų plės ti 
aki ra tį ir ug dy ti nau jas kom pe ten ci jas.

Pro jek te nau jas kom pe ten ci jas įgis ir jas 
pa to bu lins 3380 as me nų.
Trečiojipro jek to veik lų kryp tis – fi nan

siš kai ir me to diš kai rem ti tar pins ti tu ci nio 
ben dra dar bia vi mo stip ri ni mą, plė to ti kom

Per pas ku ti niuo sius de šim tį me tų Lie tu vo je pa dau gė jo vai kų nuo 4 me tų iki pri va lo mo 
mo ky mo si pra džios, lan kan čių iki mo kyk li nio ug dy mo įstai gas. 2009 m. pa ly gi nus su 2003 m.  
ES ša ly se šis ke tur me čių da ly va vi mas iki mo kyk li nia me ug dy me pa di dė jo 4,6 pro cen ti nio 
punk to, o Lie tu vo je – 10,7 pro cen ti nio punk to, ta čiau Lie tu vos ro dik lis šio je sri ty je yra dar 12,1 
pro cen ti nio punk to ma žes nis nei ES ša lių vi dur kis ir 15,5 pro cen ti nio punk to ma žes nis už ES 
sie kį. Lie tu vo je ypač ma žai vai kų iki 2–3 me tų lan ko iki mo kyk li nio ug dy mo įstai gas, kai mo 
vie to vė se tai te sie kia vos 5 proc.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Renatos Česnavičienės nuotr.
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plek siš kai tei kia mą švie ti mo pa gal bą ir kt. 
Šios pro jek to da lies įgy ven di ni mas la biau
siai skir tas so cia li nės ri zi kos šei mo se au
gan tiems ir so cia li nę at skir tį pa ti rian tiems 
vai kams bei jų tė vams. Sa vi val dy bės bus 
ska ti na mos to bu lin ti įvai rių ins ti tu ci jų –  
švie ti mo, so cia li nės pa ra mos, svei ka tos 
prie žiū ros – spe cia lis tų ben dra dar bia
vi mą. Nu ma ty ta or ga ni zuo ti mo ky mus 
auk lė to jams, prieš mo kyk li nio ug dy mo ir 
so cia li niams pe da go gams. Jie įgis ži nių ir 
įgū džių, pa dė sian čių veiks min giau dirb ti 
su so cia li nės ri zi kos ir so cia li nės at skir ties 
są ly go mis gy ve nan čiais vai kais, ku riems, 
įgy ven di nant Švie ti mo įsta ty mo pa kei ti mo 
įsta ty mą, bus nu sta ty tas pri va lo mas iki
mo kyk li nis ir prieš mo kyk li nis ug dy mas. 
Tar pins ti tu ci nis ben dra dar bia vi mas sa vi
val dy bė je yra pa kan ka mai nau jas reiš ki
nys, to dėl kon kur so bū du 24 mė ne sius bus 
fi nan suo ja ma tar pins ti tu ci nio ben dra dar
bia vi mo ko or di na to riaus sa vi val dy bė je 
veik la, tei kia ma kon sul ta ci nė pa gal ba 
su da rant tar pins ti tu ci nes ko man das, in di
vi du a lų pa gal bos ir pa ra mos vai kui bei jo 
tė vams veiks mų pla ną ir pan.

Pro jek to „Iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk
li nio ug dy mo plėt ra“ II eta pas su da rys ga
li my bes sa vi val dy bių ad mi nist ra ci jų spe
cia lis tams, įstai gų va do vams, pe da go gams 
pro jek to I eta pe įgy tas kom pe ten ci jas ir 
ge bė ji mus pri tai ky ti prak ti ko je. Pri me na
me, kad 2009–2011 m. vy ku sio pro jek to 
„Iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk li nio ug
dy mo plėt ra“ I eta po re zul ta tai pri ei na mi 
vi siems. Juos ga li te ras ti in ter ne te ad re su 
www.upc.smm.lt.

Taip pat kvie čia me vi sus ak ty viai lan
ky tis pro jek to su kur ta me spe cia li zuo ta me 
por ta le www.ikimokyklinis.lt. Čia bus 
ple čia mos ga li my bės gau ti ne tik in for
ma ci ją apie nau jau sias vai kų ug dy mo ten
den ci jas, me to di nę li te ra tū rą, vei kian čias 
ug dy mo įstai gas, bet ir kva li fi kuo tus at sa
ky mus į jums rū pin čius klau si mus, taip pat 
da ly tis sa vo pa tir ti mi fo ru muo se, dis ku si jų 
klu buo se, keis tis me to di niais dar bais. Ug
dy mo įstai gas siek si me pa ska tin ti pla čiau 
pa si nau do ti por ta lo ga li my bė mis vie ši
nant in for ma ci ją apie įstai go se vyk do mas  
pro gra mas, ki tas tei kia mas pa slau gas vai
kams ir jų tė ve liams.

Ti ki mės, kad 2014 m. Lie tu vo je veiks 
ne ma žiau kaip 50 ne vals ty bi nių vai kų 
dar že lių, ne ma žiau nei 20 proc. sa vi val
dy bių dar že lių sa vo veik lą or ga ni zuos 
iš ra din giau, siū lys įvai res nes pro gra mas, 
o švie ti mo pa gal bos, so cia li nės pa ra mos, 
svei ka tos prie žiū ros ir ki tos vai kui bei tė
vams rei ka lin gos pa slau gos bus tei kia mos 
kom plek siš kai ir kuo ar čiau gy ve na mo sios 
vie tos.

GražinaŠEIBOKIENĖ
ŠMM Iki mo kyk li nio ir pra di nio ug dy mo  

sky riaus ve dė ja 

Dau giau in for ma ci jos apie pro jek tą ieš ko ki te in ter ne te šiais 
ad re sais: www.sac.smm.lt; www.iki mo kyk li nis.lt.

Kei čian tis lai ko tar piui vis dau giau ir vis 
įvai res nių kom pe ten ci jų rei kia šiuo lai ki
niams iki mo kyk li nės ir prieš mo kyk li nės 
įstai gos va do vams. Vie na iš prie mo nių 
no rint įgy ti jų yra įvai rūs mo ky mai. De ja, 
ma žo ka to kių, kur bū tų ga li ma gau ti ne tik 
te oriš kai pa grįs tų pa ta ri mų, bet ir prak ti nės 
pa tir ties, ku rie bū tų su pran ta mi, pa pras ti –  
teik tų re a lią nau dą.

Ma nau, džiau gia si tie 600 vadovų, pa
kvies tų, drįs čiau sa ky ti, į ne įpras tus, ne
tra di ci nius mo ky mus, ku riuos ve dė„Ly 
deriųekspertųgrupė“. Ir jie bu vo skir ti 
bū tent iki mo kyk li nių įstai gų va do vams. 
(Pa pras tai dau gu ma ki tų mo ky mų siū lo ma 
švie ti mo įstai gų va do vams ben drai).

Mo ky mai bu vo pui kūs ke lio mis pra s 
mė mis: tu ri niu, for ma ir su tik tais žmo
nė mis.

Čia bu vo siū lo ma pa keis ti po žiū rį į nu
si sto vė ju sius va dy bos ste re o ti pus – siek ta 
pa to bu lin ti spe cia lis tų va dy bi nes kom pe
ten ci jas ir su si tar ti dėl pa grin di nių va dy
bos prin ci pų tai ky mo iki mo kyk li nia me ir 
prieš mo kyk li nia me ug dy me.

Šian dien va do va vi mo są vo ka daž nai 
ta pa ti na ma su ly de ria vi mu. Šie mo ky mai 
pa kei tė ma no po žiū rį. Lyderystė–taine
titulas,nepareigos,nepadėtis,opro
cesas, ku rio re zul ta tas – ug dy mo ko ky bė 
mo kyk los, mies to, ša lies lyg me niu. Šie 
va dy bi niai mo ky mai iš si sky rė iš ki tų tuo, 
kad bu vo pa rem ti mo ra lios ly de rys tės 
prin ci pais: sa vęs ir ki to žmo gaus pa ži
ni mu bei su pra ti mu, pri ėmi mu, pa gar ba, 
to le ran ci ja, pa si ti kė ji mu.

Pa sau lio pa ži ni mas pra si de da nuo sa vęs 
pa ži ni mo. Ma tyt, dėl to šie mo ky mai bu
vo skir ti pa žin ti sa ve ir ki tus. Kiek vie nas 
ko lek ty vas yra gy vas, nuo lat kin tan tis 
or ga niz mas. Ge rų re zul ta tų pa sie kia tos 
or ga ni za ci jos, ku rios yra har mo nin gos 
ir lei džia at si skleis ti ge roms dar buo to jų 
sa vy bėms bei su tei kia ga li my bių iš nau
do ti esa mą po ten cia lą. Mo ky muo se bu vo 
at lie ka mi įvai rūs tes tai, pa de dan tys nu sa
ky ti as me ny bės ti pus ir bruo žus. Dar bas 
gru pė se lei do pa žin ti ne įpras tus el ge sio 
mo de lius ar stra te gi jas. Su pra tau, kad, 
nors kiek vie nas žmo gus yra skir tin gas, 

mes stip rūs 
sa vo skir tu mais
Ke le tas pa ste bė ji mų iš Anykš čių vai kų lop še lio-dar že lio „Eg lu tė“ di rek to rės pa va duo to jos
ug dy mui Re na tos Lat vė nie nės pra ne ši mo pro jek to „Iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk li nio
ug dy mo plėt ra“ I eta po bai gia mo jo je kon fe ren ci jo je.

bet dėl to jis ne tam pa ge res nis ar blo ges
nis. Kiekvienasyrakitoks.Šissuvoki
masmanlabaipadedašiandieniniame
dar be. Ži no da ma ir pa žin da ma sa vo bei 
ko le gų el ge sio sti lių, su pras da ma po žiū rių 
skir tu mus su vo kiu, ko dėl žmo nės dar be 
nau do ja skir tin gus el ge sio mo ty vus, pri
ima vie no kius ar ki to kius spren di mus. Šios 
ži nios man pa de da dar be siek ti kryp tin go 
ben dra vi mo ir ben dra dar bia vi mo. Juk 
tik ro ji to le ran ci ja – pri si im ti kiek vie no 
žmo gaus pa sau lio mo de lį.

Vi sa me pa sau ly je, taip pat ir Lie tu vo je, 
mo ky to jams, mo ki niams, tė vams ten ka 
iš gy ven ti įvai rių iš šū kių: kai tą, tem pą. 
Daž nai per sku bė ji mą pe da go gams dar
bas pra de da ne be teik ti džiaugs mo, virs ta 
ru ti na, pra ran da ma mo ty va ci ja. Va do vų 
už duo tis – ras ti rak tą, kaip pa da ry ti, kad 
žmo gus dirb tų ne tik už at ly gi ni mą, bet 
ir dėl to, kad dar bas tei kia ma lo nu mą ir 
yra pra smin gas. To pa da ry ti ne įma no
ma ne pa žįs tant sa vęs ir dar buo to jo kaip  
as me ny bės. To dėl va do vai ne tu ri ma ny
ti, kad švais to lai ką, jei sten gia si pa žin ti 
žmo gų.

Va do va vi mo pro ce se mo ty va ci ja už ima 
svar bią vie tą. Ta čiau pir miau sia va do vui 
tu rė tų rū pė ti ne tai, kaip mo ty vuo ti sa vo 
pa val di nius, bet ar jis pats yra mo ty vuo tas, 
nes daž nai dar buo to jų mo ty va ci ja pri klau
so nuo pa ties va do vo mo ty va ci jos. Ki taip 
ta riant, kad dirb tų dar buo to jai, pir miau sia 
sa vo pa rei gas nuo šir džiai tu ri at lik ti pats 
va do vas.

Svar bi yra ir orien ta ci ja lai ke, o ypač 
mū sų ša ly je, nes dau ge lis gy ve na ar ba 
pra ei ty je, ar ba at ei ty je. O da bar ties kaip 
ir nė ra. Ar ba bi jo ma ją pri pa žin ti. To dėl 
kon flik tų spren di mo bū dai yra nu kreip ti 
ne į šian die ną. Žmo nėms sun ku kal bė ti 
ir su si kal bė ti tar pu sa vy je, klau sy tis ir iš
girs ti vie niems ki tus. Su ge bė ji mas spręs ti  
kon flik tus yra vie nas iš svar biau sių va dy
bi nių su ge bė ji mų. Kon flik tų prie žas tys – 
skir tin gos ver ty bės, su vo ki mas, in te re sai, 
psi cho lo gi niai po rei kiai, ne tei sin gi ver ti ni
mai, ben dra vi mo kul tū ros sto ka. Lek to riai 
se mi na re pa tei kė įvai riau sių si tu a ci jų, 
ku rios mo kė iš klau sy ti ko le gas, iš girs ti 
ug dy ti nių tė vus, ste bė ti sa ve iš ša lies.
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Jaunųjų idėjos

Vaiz do pa mo kos.lt
Tai ad re sas in ter ne te. Ir gy vas op ti miz mas, ku rio mums taip 

daž nai pri stin ga. Ir įkū ny ta idė ja, pa tvir ti nan ti, kad į švie ti mą 
at ei na jau ni, ne re a lūs žmo nės, įver ti nę jo kai tos pras mę Lie tu vos 
at ei čiai, nors šian dien tai gal ir skam ba šiek tiek ne įti kė ti nai.

Da bar ti nia me pa sau ly je švie ti mas įgyja nau jų for mų, gau sė
ja mo ky mo si bū dų įvai ro vė. Vie nas iš jų yra mo kyk lų ug dy mo 
pro gra mų vaiz do įra šai in ter ne te.

po KAL bIS „ŠVIe tI mo NAu JIe Nų“ Re DAK cI Jo Je

Ja me da ly va vo in for ma ci nių tech no lo gi jų mo ky to jas iš „Ren kuo si mo ky ti!“ pro g 
ra mos MindaugasBREIVA ir in for ma ci nių tech no lo gi jų spe cia lis tas Gintaras 
LUKOŠEVIČIUS– jie abu – Vaizdopamokų.ltkū rė jų ko man da.

Ka da, kaip ir nuo ko vi sa tai pra si dė jo?
M.:Na, mes su si ti ko me su Gin ta ru, ir aš 

pra dė jau pa sa ko ti apie sa vo idė jas. 
G.: Aš pa sa kiau taip, jė ga.
M.: Dirb da mas mo kyk lo je pra dė jau 

ver tin ti ne pa žy miais, o taš kais. Vė liau 
ir mo ky ti bū re ly je ėmiau tam tik ru bū du. 
Vai kai pra dė jo mo ky tis sa va ran kiš kiau, 
dau giau sa vo ini cia ty va. Jie iš mok da vo 
kur kas grei čiau. Su si mąs čiau, ko dėl to kie 
įdo mūs re zul ta tai? „You Tu be“ for ma tas 
vai kams la bai pa tin ka, to dėl pa ma niau, 
ko dėl gi šių idė jų ne per kė lus į ter pę, pri
ei na mą vi siems. Pa pa sa ko jau apie idė ją 
Gin ta rui, ku ris iki tol su mo ky mu ne tu
rė jo nie ko ben dra. Ta da su si pa ži no me su 
įvai riau sio mis pa sau lio prak ti ko mis, už
sie nio ša ly se ra do me ana lo gų, pa ma tė me,  
kaip už sie nio žmo nės nau do ja si in for ma
ci nė mis tech no lo gi jo mis. Ir mums ta po 
svar bu su do min ti vai kus bei pa dė ti jiems 
mo ky tis sma giau tų pa čių da ly kų, ku rių 
jie mo ko si mo kyk lo je ar ba dar ko nors 
pa pil do mai.
G.: Ir dar nu ta rė me iš si tir ti rin ką, at si

rink ti, ko kie bū dai mums tin ka miau si ir 
kaip ga li me pri tai ky ti Min dau go įžval gas. 
Už re gist ra vo me VšĮ.
M.: Tai bu vo la bai kū ry biš kas, si ner gi

nis pro ce sas, nes su pra to me, kad to kios 
ini cia ty vos, to kio mo de lio, kai su si bū rę 
ke li da ly kų spe cia lis tai įra ši nė tų pa mo kas 
vie nam ka na lui, pa sau ly je nė ra. Daž niau
siai pa mo kas įra ši nė ja pa vie niai žmo nės.

O kaip su rin ko te mo ky to jų ko man dą?
M.:Nu ti ko la bai įdo mus da ly kas. Aš 

iš siun čiau kvie ti mą ap si lan ky ti sve tai
nė je Vaizdopamokos.ltsa vo „Ren kuo si 
mo ky ti!“ ko man dai. Pa gal vo jau, kad 
pa si tik rin siu, ko kia bus jų re ak ci ja, at si lie
pi mai. Di džiau siai sa vo nuo sta bai ga vau 
apie šim tą at si lie pi mų per vie ną die ną. Ir 
ne tik iš „Ren kuo si mo ky ti!“ ko man dos. 
At si lie pė net iš Švie ti mo ir moks lo mi nis
te ri jos, nors kvie ti mo ne siun čiau. De ja, 
ne tu rė jo me ga li my bių įdar bin ti vi sų. Pa

Pra džio je ke liau ja me į vaiz do pa mo ką 
ir pa si klau so me, ką kiek vie nam lan ky
to jui sa ko Min dau gas, ku rio ne ma to me 
kad re: „Svei ki at vy kę į vaiz do pa mo kas. 
Mes pa ste bė jo me, kad vai kams kur kas 
leng viau mo ky tis žiū rint vaiz do įra šus. Tai 
pa tvir ti na ir „You Tu be“ por ta lo po pu lia
ru mas bei ten pa skelb tas ug dy mo tu ri nys 
an glų kal ba. Ta čiau iki šiol to ne bu vo 
lie tu vių kal ba.

Mes pa si rin ko me to kį for ma tą, ku ria me 
nė ra mo ky to jo, jis ne blaš ko vai kų dė me sio 
sa vo mi mi ka, ges tais ar kt. Mes ma to me tik 
tam siai ža lią len tą ir da ly ko tu ri nį. Mo ki
nys ga li bet ka da su stab dy ti ir vėl pa leis ti 
pa mo ką, grįž ti at gal ir dar kar tą per žiū
rė ti, jei ko nors ne spė jo su pras ti.

Vis kas pa pras ta. Mo ki nys ne pa ti ria 
jo kio stre so. Jis ga li gi lin tis į da ly ką sa vo 
tem pu.

Pa mo kos truk mė – 10–12 mi nu čių. Nes 
tik ši tiek mo ki nys ga li iš bū ti ge rai su kau
pęs dė me sį.

Pa mo kas yra pa ren gę da ly ko mo ky to
jai, at si žvelg da mi į kon cen trus: 5–6, 7–8 
ir ki tos kla sės.

Vi si ži no me, kad kar to ji mas yra moks lų 
mo ti na, o nuo šiol tai da ry ti bus leng viau 
ir įdo miau.

Šia sis te ma pa to gu nau do tis ser gan tie
siems, lai ki nai iš vy ku sie siems ar tiems, 
ku rie tu ri mo ky tis pa pil do mai.“

kvie tė me ke le tą ak ty viau sių jų. Šiuo me tu 
ko man do je dir ba sep ty nio li ka mo ky to jų iš 
vi sos Lie tu vos – aš tuo nių ra jo nų.
G.:Ne ga lė jo me nu pirk ti ši tiek plan

še čių, kad ga lė tų da ly vau ti kiek vie nas 
no rin ty sis.
M.: Bet pa gal vo jo me apie spe cia lių jų 

po rei kių vai kus. Kad pa mo ko mis ga lė tų 
nau do tis kurč ne by liai, jos sub tit ruo ja mos. 
Šiuo me tu tu ri me žmo nių, ku rie pa de da 
sub tit ruo ti, pri žiū ri sti lių ir tik ri na gra
ma ti nes klai das. Yra moks li nin kų, ku rie 
ren gia mo ky mo si mo ky tis, svei kos gy
ven se nos pa mo kas. „Ro bo ti ka“ (Ro bo tų 
pro gra ma vi mo ir kon stra vi mo mo kyk la) 
pa ra šė, kad no rė tų pa skelb ti sa vo pro gra
ma vi mo kur sus.

O pa mo kų tei sin gu mu abe jo ti ne ten ka? Juk 
ga li įsi vel ti klai dų.
M.:Klai dų, aiš ku, ga li pa si tai ky ti, bet 

iš tai sy si me. Juk tai ne va do vė lis, ku ris 
iš spaus di na mas ir ku ria me jau nie ko ne
be pa kei si. Mes pla nuo ja me, kad mo ky
to jai dirbs gru pe lė mis. Pa si tars. Pa čio je 
pra džio je mums rei kė jo de monst ra ci nės 
pa mo kos. Įra šiau ma te ma ti ką – pa pras tų
jų lyg čių pa mo ką. Ir la bai grei tai at si lie pė 
mo ky to ja eks per tė: „Man ne pa tin ka ši 
pa mo ka, nors ži nau, kad kri ti kuo ti yra 
leng viau sia. No rė čiau pri si dė ti ir kur ti 
pa mo kas“. Taip ši mo ky to ja pri si jun gė 
prie mū sų pro gra mos. Tai bu vo ini cia ty va, 
ska ti nan ti to bu lin ti tu ri nį.
G.:Mes ga li me kur ti gy vai, ga li me 

klys ti ir tai sy ti, bet, jei gu kiek vie na me 
kas die ny bės žings ny je siek si me to bu ly
bės, ga li me ir už strig ti...

Ko dėl Min dau gą „už ka bi no“ ši idė ja, ga li ma 
su pras ti. Jis – iš „Ren kuo si mo ky ti!“ O Jūs?
G.:Yra toks po sa kis: per gy ve ni mą 

rei kia pa so din ti me dį, pa sta ty ti na mą, 
už au gin ti vai ką. Bet kam ši taip ap ri bo ti 
sa ve? Juk ga li ma tai iš plės ti iki vi siš kai 
ki to ly gio, siek ti su kur ti tai, kas il gai tu rės 
ver tę ne tik ta vo vai kams.
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Jums kas nors mo ka, kas nors re mia?
M.:Ne, čia mes pa tys, sa vo ini cia ty

va.
G.: Mes sa vo pi ni gus in ves ta vo me į 

įran gą.

Tai ko jūs ti ki tės, me da lių? Ar nor ma liai už
si dirb ti? 
M.:Tai tik rai „ne dėl me da lių“. Mū sų 

pa si rink ta plat for ma tu ri bū ti at vi ra, kad 
kiek vie nas no rin ty sis ga lė tų ja pa si nau
do ti. Tai nau din ga vi suo me nei, švie ti mui. 
Jau no ji kar ta gy vens to kio je Lie tu vo je, 
ko kią mes šian dien su kur si me, ir pa ti 
bus to kia, ko kią už si au gin si me. Bu vo 
toks at min tin įstri gęs at ve jis – kai vie no 
iš ge riau sių pro fe so rių ma no fa kul te te 
pa klau sė, ko kia bus at ei ties Lie tu va, jis 
pa sa kė – ne ga liu at sa ky ti į šį klau si mą, 
bet jei gu no ri te su ži no ti, kas bus po dvi
de šim ties me tų, nu ei ki te pas ge rą pra di nių 
kla sių mo ky to ją, ir ji jums at sa kys. Mums
svarbunepaliktiLietuvos,niekurne
išvažiuoti, nes šiandien, čia ir dabar
turimekurtijosateitį.

Da bar tu ri me tai, ką ma to me. O to liau?
M.:Pla nai at ei čiai – su kur ti te sta vi mą 

ir įra šy ti kuo dau giau pa mo kų. (Šiuo me tu 
tuo ir už si i ma me). Tes tus taip pat su da rys 
mo ky to jai. Mo ki nys, per žiū rė jęs vaiz do 
pa mo ką, ga lės at sa ky ti į tes to klau si mus, 
įsi ver tin ti. Įsi ver ti ni mas vyks grei čiau. 
Ata skai tos, kaip mo ki niui se ka si, tu rės bū
ti siun čia mos tė vams ir mo ky to jams. Mo
ky to jas, ga vęs ata skai tą, pa ma tys, ko kias 
klai das da ro jo mo ki nys, ga lės tiks lin giau 
in di vi du a li zuo ti mo ky mo pro ce sus. Tė vai 
ga lės pa si džiaug ti vai ko pa sie ki mais ir 
įver tin ti jo pa stan gas. Ka da tai bus, pri
klau so nuo to, kiek re sur sų mes įgy si me, 
ar ga lė si me sam dy tis pro gra muo to jus.
G.: Mes ne no rė jo me ieš ko ti pa ra mos 

vien idė jai. No ri me su kur ti pro duk tą, kal
ban tį už sa ve.

Ieš ko si te re kla mos ir rė mė jų?
M.: No ri me iš lik ti ne pri klau so mi. Re k 

la mos žen klai ne tu ri mir gė ti pa mo ko je. 
Iš ei tis bū tų 2 proc. pa ja mų mo kes čio, ku
riuos kiek vie nas mo kes čių mo kė to jas ga li 
skir ti kam pa no rė jęs.
G.: Bet nie ka da elek tro ni nė sis te ma 

ne pa keis mo ky to jo, ben dra vi mo ir gy vo 
mo ky mo si. Ji tik pa dės grei čiau pa siek ti 
mo ky mui si iš kel tus tiks lus. Vai kas, be si
mo kan tis pe ri fe ri jos mo kyk lo je, įgis tas 
pa čias ga li my bes kaip ir mies to vai kas. 
Be to, jis vi sa da ga lės pa klaus ti, ir jam bus 
ne del siant at sa ky ta.

O kas pa lai ko to kį jū sų idė ji nį nu si tei ki mą?
M.: Kai pa ma tai, kad mo ky to jams tai 

da ry ti yra sma gu, gau ni tiek ener gi jos, 
jog no ri ir ga li dirb ti iki iš nak tų. Dau
gy bė žmo nių mums pa dė jo tai sy da mi, 
kri ti kuo da mi, ana li zuo da mi, pa lai ky da mi. 
LIN PRA (Lie tu vos in ži ne ri nės pra mo nės 
aso cia ci ja) pra plė tė mū sų vi zi ją ir siū lo 
pa gal bą vai ko kū ri nius ma te ria li zuo jant į 
ap čiuo pia mą daik tą. Juk svar bu ne tai, kad 
vai kas bū tų vaikš čio jan ti en cik lo pe di ja, 
bet kad jis ga lė tų sa vo ži nias pri tai ky ti 
prak ti ko je. Kad jo su mo de liuo tas daik tas 
bū tų pa ga mi na mas.
G.: Pa vyz džiui, vai kas iš moks dirb ti 

„Au to CAD“ pro gra ma, skir ta mo de liuo ti 
3D mo de lius. Vė liau sa vo su kur tą daik tą 
jis ga lės pa si ga min ti fab ri ke, ku ris ir ga mi
na to kio ti po pro duk ci ją. Ši to tiks las – kad 
vai kas su ži no tų, kaip idė jos įgy ven di na
mos prak tiš kai.
M.:Čia at ei ties vi zi ja. Bet mes siū lo

me – skirknorsvieną savogyvenimo
valandą,kadįrašytumvienąpamoką. 
At eik pas mus ir įra šyk. Leng vai, ne sku bė

da mas. Pa dė si me tau. Ga lė si me pa spaus ti 
pau zę, at si kvėp si, ga lė si at si ger ti ar ba tos 
ir tęs ti to liau. Irtosdešimtminučiųįgis
neįkainojamąvertę. Ta vo pa mo ka taps 
pri ei na ma dau gy bei vai kų.

mIN DAu GAS ApIe SA Ve IR 
„ReN Kuo SI mo Ky tI!“

Apie at ran ką su ži no jau iš drau go. Tuo 
me tu man pa čiam tai pa si ro dė avan tiū ra. 
Aš daug ke lia vau, ma no pla nuo se ne bu
vo mo ky to ja vi mo ir juo la biau ne ma niau, 
kad man ga lė tų sek tis šio je sri ty je. Kai 
pra dė jau skai ty ti apie pro jek tą in ter ne te, 
jis man pra dė jo pa tik ti. Nu ė jau į at ran ką, 
ku ri bu vo la bai rim ta ir pro fe sio na li. Ne
tu rė jau jo kios pa tir ties, bu vau dir bęs tik 
ne for ma lio jo ug dy mo sri ty je. Pro gra mos 
mo ky mai, vy kę va sa rą, ma ne dar la biau 
pa trau kė. O kuo to liau į miš ką, tuo dau
giau me džių – sma giau ir įdo miau. Pa ti 
pro gra ma pa lai ko, pa de da psi cho lo giš kai, 
jau tie si esan tis ben druo me nė je.

Pra dė jęs dirb ti su vai kais sten giau si iš
si aiš kin ti, kas juos trau kia, pas kui vi sa tai 
iš si vys tė iki taš kų sis te mos ver ti nant. Ap
do va no ji mas – vai ko šyp se na – yra ne įkai
no ja mas da ly kas, bet bu vo au di tas, ste bė jo 
pa mo kas, o ata skai to je ma no var das bu vo 
iš skir tas, ma no tai ko ma įsi ver ti ni mo sis te
ma pri pa žin ta uni ka lia (Min dau gas dir ba 
Vil niaus Emi li jos Plia te ry tės pro gim na
zi jo je). Tiek ga vau ener gi jos, ir tai ši taip 
ma ne mo ty va vo, kad grei tai iš si lai kiau 
vyresniojo mo ky to jo ka te go ri ją.

G.irM.:Motyvuojatai,kadsutinki
žmonių,kuriemsrūpišvietimas,kurie
matojoprasmę.

Vaiz do pa mo kų.lt kū rė jus kal bi no 
žur na lis tė ZinaRIMGAILIENĖ

Ką ma no te apie Vaiz do pa mo kas.lt?

Mū sų mo kyk lo je apie šią sve tai nę pir mie ji su ži no jo 
mo ky to jai ir pra ne šė mo ki niams. Prie kiek vie nos nau jo
vės rei kia pri pras ti... Blo gų at si lie pi mų ne bu vo gir dė ti nei 
iš mo ky to jų, nei iš mo ki nių. Mū sų mo kyk los mo ky to jų 
nuo mo ne, mo ky to jui rei kia itin daug do mė tis, ruoš tis ir 
steng tis, kad mo ki niai bū tų su do mi na mi. To kia sve tai nė – 
di de lis pliu sas ir mo ky to jui, ir mo ki niui. Ačiū už pa gal bą 
ir sėk mės jos kū rė jams.

Akmenėsr.Kruopiųvid.m-klosmokytojųkolektyvas

Apie šią sve tai nę su ži no jo me tik gruo džio pa bai go je. Mo ky to jus 
in for ma vo me, da bar jie in for ma ci ją per duo da mo ki niams. Ti ki mės, 
kad jiems tai bus ge ra prie mo nė pa si mo ky ti na muo se, pa kar to ti te mas, 
ku rių ne su pra to per pa mo kas.

Druskininkų„Atgimimo“vid.m-klosdirektorės
pavaduotojaugdymuiLoretaŠilanskienė

Su sve tai ne dau gu ma mo ky to jų yra su si pa ži
nę. Idė ja pui ki. Tai itin ge ra ga li my bė pa į vai rin ti 
sa vo pa mo kas.

Iš ke lių mo ki nių te ko gir dė ti, kad sve tai nė je 
lan ky tis nau din ga dėl su pran ta mai dės to mos 
me džia gos, o tai itin pa to gu, jei mo ki nys dėl tam 
tik rų prie žas čių ne da ly va vo vie no je ar ki to je 
pa mo ko je. Net ir sa va ran kiš kai be si mo kan čiam 
mo ki niui tai di de lė pa gal ba.

Ignalinosr.Daugėliškiovid.m-klos 
direktorėRimaCibulskienė

Sve tai nę ži no me, ta čiau kol kas pa mo ko se ja ma žai nau
do ja mės. Daž niau siai ji pra ver čia mo ky to jams be si ren giant 
pa mo koms. „Įdo mu ir nau din ga“, – toks jų ver ti ni mas. 
No rė tų si įvai res nių da ly kų vaiz di nių pa mo kų, pa vyz džiui, 
bio lo gi jos, ge og ra fi jos ir kt.

ŠalčininkųLietuvostūkstantmečiog-josdirektoriaus
pavaduotojaugdymuiLilijaRogožienė
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Jūs įsi kū rė te Vil niaus lie tu vių na mų pa sta te. 
Kas dar, be ben dros bu vei nės, Jus sie ja su šia 
gim na zi ja?

Ne tik ben dras pa sta tas. Cen tras – mo
kyklos struktūrinis padalinys, at sa
kin gas už nau jų kla sių kom plek ta vi mą. 
Jo dar buo to jai in for muo ja už sie nio lie
tu viš kas ben druo me nes apie mo kyk los 
veik lą, mo ki nių pri ėmi mo są ly gas, ren gia 
mo ki nių ir pe da go gų sta žuo tes, vi zi tus į 
už sie nio lie tu viš kas mo kyk las. Kar tu su 
mo kyk los ben druo me ne organizuoja ir 
vyk do tarp tau ti nius pro jek tus, at sto vau ja 
mo kyk lai ki to se ša ly se bei už mez ga da ly
ki nius ry šius tarp mo kyk los ir so cia li nių 
part ne rių. Cen tro dar buo to jai rū pi na si 
Vil niaus lie tu vių na mų pe da go gų kva li fi
ka ci jos to bu li ni mu, jie ga li da ly tis ge rą ja 
pa tir ti mi su or ga ni zuo ja mų se mi na rų da
ly viais: ro do at vi ras pa mo kas, tei kia me
to di nę me džia gą, skai to pa skai tas.
Užsienio lietuvių studentų klubas 

glo bo ja ir to liau rū pi na si mo kyk los abi
tu rien tais, be si mo kan čiais Lie tu vos uni
ver si te tuo se ir ko le gi jo se.
CentruiVilniauslietuviųnamai–tar

sipagrindas, nuo ku rio ga li me at si spir ti 
plė to da mi sa vo veik las, ku riuo ga li me 
pa si rem ti pri sta ty da mi tu ri mą pa tir tį ug
dant ki ta kal bius vai kus. Mo kyk lai cen tras, 
ma ny čiau, yra ga li my bė pra plės ti sa vo 
veik las, skelb ti apie sa ve pa sau liui.

Per pir muo sius, 2010uo sius, me tus cen trui 
pa vy ko su kur ti rei ka la vi mus me to di niams dar
bams, suor ga ni zuo ti 5 se mi na rus pe da go gams 
ir 5 die nų lie tu vių kal bos kur sus Ka li ning ra do 
lie tu vių kal bos mo ky to jams, taip pat su reng ti 5 
cen tro ir mo kyk los pri sis ta ty mus Ka li ning ra de, 
Ry go je, Pe le so je, Puns ke (apie tai jau ra šė „Švie
ti mo nau jie nos“). O ką nu vei kė te per ant ruo sius 
sa vo veik los me tus? Ar ga li me įžvelg ti dar bų 
tęs ti nu mą?

Ant rie ji me tai bu vo kurkasbrandesni. 
Pa ga liau už si mez gė ilgalaikiai ir tvirti
ryšiai su lie tu viš ko mis mo kyk lo mis už

Vi sų tiks las vie nas – iš sau go ti lie tu vy bę
Prieš po rą me tų, va sa rio 9-ąją, sa vo veik lą pra dė jo Už sie nio 

lie tu vių švie ti mo cen tras. Jo funk ci jos – ko or di nuo ti už sie nio lie
tu viš kų mo kyk lų for ma lio jo ug dy mo veik lą, rū pin tis šių mo kyk lų 
mo ky to jų ir va do vų kva li fi ka ci jos to bu li ni mu, teik ti me to di nę pa
gal bą ir globoti už sie nio lie tu vių stu den tus, sie kian čius stu di juo ti 
ir jau stu di juo jan čius Lie tu vo je bei kt.

Į „Švie ti mo nau jie nų“ klau si mus at sa kė cen tro ve dė ja As ta 
TURS KIE NĖ.

sie ny je, dar la biau 
iš si plė tė part ne rių 
ra tas. Prie tęs ti nių 
veik lų pri skir čiau 
už sie nio lie tu viš kų 

mo kyk lų (for ma lio jo ir ne for ma lio jo švie
ti mo) pedagogų kvalifikacijostobulini
mą bei studentųedukacinėsprogramos 
vyk dy mą. Pra ėju siais me tais pa siū ly ti 8 
kva li fi ka ci jos to bu li ni mo se mi na rai, 4 iš 
jų – už sie nio lie tu viš kų mo kyk lų pe da go
gams. 5 pe da go gai iš už sie nio lie tu viš kų 
mo kyk lų ates ta vo si ir pa si tvir ti no aukš
tes nes kva li fi ka ci nes ka te go ri jas. Tę sė me 
lie tu vių kal bos mo ky mo kur sus Ka li ning
ra do sri ties lie tu vių kal bos pe da go gams, 
or ga ni za vo me pa žin ti nį vi zi tą šio kraš to 
švie ti mo įstai gų va do vams.

Kas met tę sia me ir Už sie nio lie tu vių 
stu den tų klu bo vyk do mą edu ka ci nę pro g
ra mą. Stu den tai lan kė si Lat vi jos ir Bal ta
ru si jos lie tu viš ko se mo kyk lo se kvies da mi 
šių mo kyk lų abi tu rien tus at vyk ti stu di juo ti 
į Lie tu vą, susipažino su Lie tu vos is to
ri niais ir kul tū ri niais ob jek tais, rin ko si į 
da ly ki nius se mi na rus bei kt.

Ypa tin gą dė me sį skyrėme ir Baltarusi
jojeesančiomslietuviškomsmokykloms. 
Per nai dir bo me su pe da go gais. Šie met 
pla nuo ja me daug ben dros veik los moks
lei viams. Tai bū tų: raiš kio jo skai ty mo 
kon kur sas, me no ko lek ty vų var žy tu vės 
ir pan.

Jau tre čius me tus pla nuo ja mos tęs ti nės 
veik los su Kaliningradolietuviųkalbos
mokytojųasociacija: dir ba me su lie tu vių 
kal bos bei et no kul tū ros mo ky to jais, da ly
vau ja me kul tū ri nė je programoje – Do ne
lai čiui skir tuo se ren gi niuo se, lie tu viš kos 
dai nos kon kur se. 

Vi sos mū sų or ga ni zuo ja mos veik los tu ri 
tęs ti nu mą, ku rį už tik ri na ben dra dar bia vi mo 
su tar tys, pri si im ti įsi pa rei go ji mai, aiš kiai 
api brėž tos cen tro funk ci jos.

Kaip ban do te teik ti pa ra mą lie tu vių kal bos 
mo ky to jams? Ar tu ri te sun ku mų?

Sie kia me teik ti pa gal bą tiek for ma lio jo 
švie ti mo mo kyk lų, tiek ir ne for ma lio
jo švie ti mo mo kyk lė lių lie tu vių kal bos 
mo ky to jams. Juk vi sų tiks las tas pats – 

iš sau go ti lie tu vių kal bą, pa pro čius, tra di
ci jas. Pra ėju siais me tais ra do me ga li my bę 
ap rū pin ti už sie nio lie tu viš kas mo kyk las 
grožine literatūra. Į mū sų krei pi mą si 
at si lie pė leidyklos „Al ma lit te ra“ bei 
„Švie sa“. Už sie nio lie tu viš kų mo kyk lų 
bib lio te koms iš da ly ta gro ži nės li te ra tū ros 
dau giau kaip už 43 tūkst. li tų.

Be jau kas me ti niu ta pu sio neformaliojo
švietimopedagogųkvalifikacijostobu
linimo seminaro, orien tuo to į lie tu vių 
kal bos mo ky mą, Ka li ning ra do lie tu vių 
kal bos mo ky to jai tu rė jo sa vai tės mo ky mus 
Vil niu je. Sun ku mo ky ti kal bos, kai so cia
li nė je ap lin ko je jos ma žai gir dė ti ar ba iš 
vi so ne gir dė ti ir dar kny gų lie tu vių kal ba 
nedaug. O vai kus juk rei kia su do min ti! 
To dėl pa ren gė me bendrąprojektą su
Maironiolituanistinemokykla(JAV, Ili
no jaus vals ti ja, Le mon tas). Jo tiks las – to
bu lin ti vai kų ge bė ji mus ben drau ti lie tu vių 
kal ba su si pa žįs tant su Lie tu vos kul tū ra, 
is to ri ja bei gam ta. Cen tro sve tai nė je skel
bia mos lie tu vių kal bos mo ky mo va do vė
lių nuo ro dos, su kur ta 10lietuviųkalbos
mokymopamokų pradedantiesiems. 
Pra ėju siais me tais vy ku sia me kva li fi ka
ci jos to bu li ni mo se mi na re „In for ma ci nių 
tech no lo gi jų tai ky mas ug dy mo pro ce se“ 
pri sta ty tos lie tu vių kal bos mo ky to jams 
skir tos elek tro ni nės me to di nės prie mo
nės, tes tų pa vyz džiai. Šiais me tais lie tu vių 
kal bos mo ky to jų kva li fi ka ci jos to bu li ni mo 
se mi na rus pla nuo ja me or ga ni zuo ti vie no je 
ar ki to je už sie nio lie tu viš ko je mo kyk lo je. 
Ten ste bė si me pa mo kas, ana li zuo si me, da
ly si mės pa tir ti mi. Į juos pa gal ga li my bes 
kvie si me ir ne for ma lių mo kyk lė lių mo ky
to jus, ku rie pa pras tai mie lai da ly vau ja ir 
at vyks ta sa vo lė šo mis.

Sun ku mai? Sa ky čiau, kad jų ky la dėl 
pa čių mo kyk lų dar bo spe ci fi kos bei ma žos 
ten dir ban čių lie tu vių kal bos mo ky to jų 
ben druo me nės.

Pa pa sa ko ki te apie pa čias sėk min giau sias  
cen tro veik las pra ėju siais me tais.

Vie ną iš sėk min giau sių pra ėju siais me
tais įvar dy čiau pla taus at gar sio su lau ku sią 
užsieniolietuviųvaikųvasarosstovyklą 
„Lie tu va – esi, bu vai ir bū si“. Jo je vai kai 

A. Turskienė (viduryje) su centro vyresniosiomis specialistėmis 
Julija Baškyte ir Irina Mickute

Lietuviška mokykla svetur
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mo kė si lie tu vių kal bos, et no gra fi nių šo kių 
ir žai di mų, ke lia vo po Lie tu vą, spor ta vo, 
ta pė, kū rė ir links mi no si. To kią sto vyk lą, 
tik jau ke lių pa mai nų, pla nuo ja me ir šiais 
me tais.

Di de lio su si do mė ji mo su lau kė kon fe
ren ci ja „Lituanistinio švietimoužsie
nyješiandienairperspektyva“, į ku rią 
su si rin ko už sie nio lie tu viš kų mo kyk lų 
va do vai, švie ti mo po li ti ką for muo jan
tys Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos bei  
LR Sei mo at sto vai ir ki ti li tu a nis ti niu švie
ti mu be si do min tys as me nys.

Su kur ta ir iš ban dy ta lietuviųkalbos
mokymoprograma„Žingsniai“, skir ta 
ne mo kan tiems ar ne pa kan ka mai mo kan
tiems lie tu vių kal bą, parengtas Švie ti mo 
mai nų pa ra mos fon do pa žin ti nio vi zi to pro
jek tas ir lai mė tas jo fi nan sa vi mas bei kt.

Ar sun ku ras ti vai kų, ku rie bū tų su in te re suo ti 
mo ky tis Vil niaus lie tu vių na muo se? Ar yra koks 
nors šių pa ieš kų „me cha niz mas“?

Pas ta ruo ju me tu po rei kis mo ky tis Vil
niaus lie tu vių na muo se vis di dė ja. Ma nau, 
kad tai tie sio giai su si ję su cen tro veik
la: ren gia mi pro jek tai, or ga ni zuo ja mos 
eks kur si jos, pa žin ti niai vi zi tai ir kt. Šie 
moks lo me tai tik įpu sė ję, o jau tu ri me 
7 vai kų tė vų pra šy mus (iš Aust ra li jos, 
Ka zach sta no, Ru si jos) mo ky tis nuo šio 
rug sė jo. Pra ėju siais me tais pri ėmė me 30 
nau jų mo ki nių, 2010 m. – ir gi 30. Pa ieš
kos ir in for ma vi mo „me cha niz mas“ kol 
kas vei kia be truk džių. Pir miau sia, apie 
mo ky mo si šio je mo kyk lo je ir gy ve ni mo 
są ly gas nuo lat in for muo ja mos pa sau lio 
lie tu vių ben druo me nės. Vyks ta iš anks ti
nis su si ra ši nė ji mas su bū si mų mo ki nių 
tė vais (įvai riais klau si mais). Su pa čiais 
bū si mais mo ki niais pa si tel kę elek tro ni nes 
prie mo nes („Sky pe“, el. pa štą) ben drau ja 
cen tre vei kian čio Konsulųklubo na riai 
ar ba mo kyk los mo ki nys, at vy kęs iš tos 
pa čios ša lies. Per atos to gas mo ki niai į sa vo 

ben druo me nes nuo lat ve ža in for ma ci nius 
lanks ti nu kus. In for ma ci ją sklei džia ir bu
vę mo ki niai, part ne riai. Kiek vie na me no 
ko lek ty vų, pe da go gų ar cen tro dar buo
to jų iš vy ka, va sa ros sto vyk la ne ša ži nią, 
ska ti nan čią pa si do mė ti mū sų mo kyk la, 
pa mąs ty ti apie sa vo mo ky mo si bei gy
ve ni mo ga li my bes Lie tu vo je. Nuo šir dus 
ben dra vi mas, ge ra mo ky mo si at mos fe ra, 
su tvar ky ta mo kyk los ap lin ka pa lie ka įspū
dį at vy ku sie siems.

Ar cen tro spe cia lis tai da ly vau ja mo ki nių adap
ta ci jo je? Kaip ji vyks ta?

Taip. Mes do mi mės, kaip at vy ku sie
siems se ka si pir mo mis die no mis. Su 
klau si mais ir pro ble mo mis krei pia si pa tys 
vai kai ir tė vai, nes čia at vy kę su cen tro 
dar buo to jais jie su si pa žįs ta pir miau sia, 
o ir ne sie ja jų su mo ky to jais, mo kyk los 
ad mi nist ra ci ja. Mo kyk lo je yra psi cho lo
gė, so cia li nė pe da go gė, tad mums lie ka 
tik tiks lin gai nu kreip ti, kai ne pa jė gia me 
pa dė ti pa tys. Pa lai ko me glau džius ry šius 
su tė vais, ben druo me nės, iš ku rios at vy ko 
mo ki nys, va do vais ir na riais. Kon su lų klu
bo na riai glo bo ja at vy ku siuosius. Kas met 
or ga ni zuo ja me pir mą pa žin ti nę eks kur si ją 
po Vil nių ar Lie tu vą nau jai at vy ku siems 
vai kams.

„Švie ti mo nau jie nos“ yra ra šiu sios apie tai,  
kad ta da dar vi du ri nė mo kyk la „Lie tu vių na mai“, 
mi nė da ma 20 me tų gy va vi mo su kak tį, ėmė si  
kur ti li tu a nis ti nio švie ti mo iš ei vi jo je mu zie jų. 
Kaip liu di ja is to ri ja, di džiau sio se iš ei vių ir trem ti
nių su si tel ki mo vie to se lie tu viai vi sa da ge bė da vo 
įkur ti lie tu viš kas mo kyk las. Ar cen tras čia kaip 
nors pri si dė jo?

Tu ri me kuo pa si džiaug ti. Idė ją pa lai kė 
pa sau lio lie tu vių ben druo me nės, tad šiuo 
me tu lituanistiniošvietimoišeivijojeir
tremtyje mu zie jaus eks po zi ci jo je pri sta
ty tos li tu a nis ti nės mo kyk los iš Ukrainos,
Švedijos,Vokietijos,Latvijos,Rusijos,

Airijos,JAV. Tu ri me re tų, Re gi nos Na
ru šie nės do va no tų mo ky mo va do vė lių ir 
lei di nių (1945–1948 m.), iš ku rių ji mo kė si 
lie tu vių mo kyk lo je Vo kie ti jos per si kė lė lių 
sto vyk lo je. Ti ki mės su lauk ti li tu a nis ti
nių mo kyk lė lių at si mi ni mų, au ten tiš kų 
daik tų. Mes sie kia me, kad kuo pla tes nė 
vi suo me nės da lis su ži no tų apie lie tu viš kų 
mo kyk lų is to ri jas: kū ri mą, mo ky to jus ir 
mo ki nius, pa gal bi nin kus ir rė mė jus. Šiais 
me tais esa me su pla na vę plės ti eks po zi ci ją 
įam žin da mi žy mius iš ei vi jos švie suo lius. 
Taip pat pla nuo ja me skait me nin ti mu zie
jaus eks po zi ci nių sten dų me džia gą, pa da
ry ti ją in te rak ty vią, pa reng ti edu ka ci nes 
pro gra mas. Šiuo me tu mu zie ju je vyks ta 
is to ri jos pa mo kos mū sų mo kyk los mo ki
niams, bet lauksime irbesidominčiųjų
išvisosLietuvos.

Ne tu rė jo me ga li my bių pri si dė ti prie lie
tu viš kų mo kyk lų už sie ny je kū ri mo, tačiau 
at si vė rus Vo kie ti jos dar bo rin kai į mus jau 
krei pė si nau jai be si ku rian čios lie tu vių 
ben druo me nės. Pa de da me pa ta ri mais, 
tei kia me pa vyz džių, re da guo ja me nau jai 
ku ria mų vie šų jų įstai gų nuo sta tus ir kt.

Dirb da mos va do vau ja mės nuo sta ta 
at si ver ti pa sau liui, ras ti sa vo tau tie čius, 
di džiuo tis jų dar bais ir dirb ti kar tu, da ly tis 
tuo, ką tu ri me, ir įgy ti ki to kios pa tir ties.

Dė ko ja me už po kal bį.

ElvyraMATAČIŪNIENĖ

Mažieji muziejaus lankytojai

Atvira pamoka neformaliojo švietimo mokyklų  
mokytojams (projektas „Medis“)

Užsienio lietuvių studentų klubo nariai ekskursijoje „Partizanų keliais“
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Ka da at si ra do Lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros 
mo ky to jų są jun ga?
J.S.: Są jun ga įkur ta 1935 m. sau sio 3 d.  

Stei gia ma sis po sė dis vy ko Kau no gim na
zi jo je, ku ri šiuo me tu yra Mai ro nio uni
ver si te ti nė gim na zi ja. Pir ma sis są jun gos 
pir mi nin kas – li te ra tas, vals ty bės vei kė jas, 
po 1941 m. bir že lio su ki li mo va do va vęs 
Lie tu vos Vy riau sy bei, vė liau pa si trau kęs į 
Va ka rus – Juo zas Amb ra ze vi čius.

Pir mie ji są jun gos val dy bos na riai bu
vo žy mūs kul tū ros vei kė jai ir pe da go gai 
Zig mas Kuz mic kis, Pra nas Skar džius, 
Gra ži na Tu laus kai tė, Jur gis Tal man tas, 
Pet ro nė lė Orin tai tė ir kt.

Są jun ga at kur ta 1993 m. ge gu žę. At
ku ria ma sis (šeš ta sis) su va žia vi mas vy ko 
to je pa čio je Kau no Mai ro nio vi du ri nė je 
mo kyk lo je.

Pir mi nin ku iš rink tas tuo me ti nis „Gim
to jo žo džio“ vy riau sia sis re dak to rius 
Ze no nas La pins kas, val dy bos na riai: 
Lai ma Ab rai ty tė, Ge no vai tė Kuc kai lie nė, 
Bro nis la va Dau no rie nė, Vi da Mic ku vie
nė, An ta nas Gvil dys, dr. Vi da Plen tai tė, 
prof. Van da Za bors kai tė, prof. Ka zi mie ras 
Žu per ka.

Ko kie yra at kur tos są jun gos už da vi niai?
J.S.: Vie nas iš svar biau sių mū sų už da

vi nių – rū pin tis lie tu vių kal bos mo ky mo 
pro ble mo mis, teik ti da ly ki nę bei me to di nę 
pa gal bą mo ky to jams. Ma nau, kad ne ma
žai dė me sio li tu a nis tas tu ri skir ti mo ki nių 
šne ka ma jai kal bai, žo dy no tur ti ni mui,  
mo ki nių raš tin gu mui. Taip pat mums rū
pė jo ir at nau jin tos pro gra mos (pa grin di nio 
bei vi du ri nio ug dy mo), do mė jo mės, ko kią 
pa gal bą mo ky to jai gau na iš įvai rių ją tu rin
čių teik ti or ga ni za ci jų, mums itin svar bu, 
jog mo kyk lo je li tu a nis tas tu rė tų va do vė
lius, chres to ma ti jas ir kt. Bu vo me pa sie kę, 
kad 11–12 kla sė se bū tų ne dau giau kaip 
25 mo ki niai. Da bar jau šia re ko men da
ci ja nau do ja si ne daug mo kyk lų (sa ko, 
kad kal tas mo ki nio krep še lis). Tai gi kaip 
vi suo me ni nė or ga ni za ci ja esa me ma to mi, 
ta čiau ne vi sa da val džios gir di mi.

bergž džio je dir vo je 
pa sė jus sėk lą...

Lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros mo ky to jų są jun gą už klu po me 
kai tos pe ri odu: il ga me tė są jun gos pir mi nin kė Jū ra tė SLA VI NIE NĖ 
nuo sau sio 6 d. XI II Lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros mo ky to jų są jun gos 
su va žia vi me dar bo vai rą (rin ki mų bū du) per da vė Klai pė dos „Ąžuo
ly no“ gim na zi jos mo ky to jai eks per tei Ni jo lei BAR TA ŠIŪ NIE NEI, 
to dėl šį kart tu ri me ga li my bę iš girs ti dvi nuo mo nes ir už megz ti dvi
gu bą pa žin tį...

Kas svar biau sia, Jū sų nuo mo ne, puo se lė jant 
lie tu vy bę pa sau ly je?
N.B.: Ma ny čiau, ne nuo pa sau lio rei kė

tų pra dė ti, o nuo sa vo šei mos, kie mo... Te
ko gir dė ti, kad šve dų jau nuo lis, švęs da mas 
16 me tų gim ta die nį, prie sa vo na mo iš kė lė 
vals ty bi nę vė lia vą. Ar lie tu vai tis, su lau kęs 
pil na me tys tės, iš ke lia tri spal vę? Ir ka žin, 
ar čia tik mo kyk los kal tė. Pa sa ky siu ba na
lią tie są: svar biau sia su bran din ti mąs tan tį 
žmo gų, o jis, ieš ko da mas pra smės, su grįš 
prie sa vo šak nų, prie sa vo ta pa ty bės.

Koks Jū sų po žiū ris į at nau jin tas pro gra mas?
N.B.: Kri tiš kas. Pri ta riu pra smin gam 

pro gra mos ren gė jų tiks lui – stip rin ti lie
tu vy bę, ug dy ti pa trio tiš ku mą, kel ti tau tos 
sa vi ver tę, ta čiau ma nau, kad jam pa siek ti 
pa si rink tas šiuo lai ki niam jau nuo liui ne la
bai pa trauk lus tu ri nys ir prie mo nės. Ka žin, 
ar ne per daug siau rai ir ties mu kai įver
tin tos šiuo lai ki nės ge o po li ti nės si tu a ci jos 
prie žas tys ir lie tu vių kal bos, kaip da ly ko, 
ga li my bės ją pa tai sy ti? Abe jo ju, kad ne už
au gi nus asmenybės žmo gu je, ne at sa kius 

į au gan čio, bręs tan čio „aš“ klau si mus ga
li ma už au gin ti pilietį. Bergž džio je dir vo je 
pa sė jus ir pa čią ge riau sią sėk lą var giai ga li 
su lauk ti ge ro der liaus. Ki ta ver tus, pro gra
mos pa ra šy tos taip, kad sun ku, o kar tais ir 
ne įma no ma su vok ti, kas vie no je ar ki to je 
vie to je „už ko duo ta“. Tai la bai ap sun ki na 
kas die nį li tu a nis to dar bą.

 
Li tu a nis to vie ta mo kyk lo je ypa tin ga. Ko kių 

sa vy bių jis pri va lo tu rė ti, kad bū tų iš girs tas ir 
su pras tas šian die ni nio jau ni mo?
J.S.: Li tu a nis to veik la mo kyk lo je daž

nai pri me na ko vą su vė jo ma lū nais. Mo
ki niai ne no ri skai ty ti kny gų, ne tu ri lai ko 
ruoš ti pa mo kų, ta čiau mo ky to jai kaž kaip 
su ge ba juos su do min ti. Gal to dėl, kad 
dau gu ma li tu a nis tų – įdo mios as me ny bės, 
ge ban čios mo ki nį su do min ti ne tik skai ty
mu, bet ir vai di ni mu, tau to sa ka ir kt.

Ki ta svar bi sa vy bė, rei ka lin ga li tu a nis
tui – už si spy ri mas. Ne pa slap tis, kad yra 
mo kyk lų va do vų, ku riems ge riau tu rė ti 
pa klus nų, ne ke lian tį pro ble mų li tu a nis
tą, o ne besido mi ntį nau jo vė mis, no rintį  

Nukelta į 18 psl.

N. Bartašiūnienė ir J. Slavinienė

Sąjungos nariai lankosi Antano Žukausko-Vienuolio memorialiniame name-muziejuje
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„Li tu a nis tų sam bū ris“ su si kū ręs vos prieš ke le
tą me tų. Kas pa ska ti no jo at si ra di mą?

„Li tu a nis tų sam bū ris“ ki lo iš rū pes čio, 
kad lie tu vių kul tū ra XXI a. pa sau ly je bū tų 
gy va ir kū ry bin ga, kad Lie tu vos tau tos ir 
lie tu vių ben druo me nės na riai, šia kul tū ra 
rem da mie si, ga lė tų plė to ti sa vo ge bė ji mus 
bei kur tis pra smin gą ir orų gy ve ni mą. 
Gy vy bin gos lie tu vy bės, lie tu vių kul tū
ros iš li ki mas nie ka da ne bu vo ir šian dien 
nė ra sa vai mi nis da ly kas: jis rei ka lau ja 
są mo nin gų ir va lin gų pa čios ben druo me
nės pa stan gų. Da bar ti nės glo ba li za ci jos 
są ly go mis ryš kė ja dvi skir tin gos lie tu vių 
el ge sio ten den ci jos: vie na ver tus, at si vė rus 
pa sau lio kul tū rų įvai ro vei tam pa me abe
jin ges ni lie tu vy bei, ki ta ver tus, links ta me 
už si sklęs ti se no se sa vos kul tū ros for mo
se. Šios abi ten den ci jos lie tu vių kul tū rai 
vie no dai grės min gos. Jas įveik ti ga li tik 
mū sų ben dros pa stan gos plė to ti ver žlią, 
kū ry bin gą, at vi rą lie tu vy bę. Kad lie tu vy
bė bū tų stip ri ir kū ry bin ga, neuž si sklęs tų 
gin ties bū vy je, glo ba lia me pa sau ly je teik tų 
pra smės jaus mą ben druo me nės na riams, 
ją bū ti na nuo lat kur ti. Lie tu viš ko ji kul tū ra 
tu ri iš lik ti Lie tu vos vals ty bės ir vi suo me
nės gy ve ni mo šer di mi: tau tai pra gaiš tin ga, 
kai jos kul tū ros ir kū ry bos rei ka lai iš stu
mia mi į vie šu mos pa raš tę. Li tu a nis ti nis 
ug dy mas – as mens įves di ni mas į lie tu vių 
kal bos, kul tū ros, is to ri jos pa sau lį – yra 
ne tik mo kyk los, bet ir vi suo me nės rei ka
las. Lie tu vy bę skleis ti ir stip rin ti tu ri vi sa 
Lie tu vos vie šo ji erd vė. Įsi pa rei go ti kraš to 
kul tū rai tu rė tų vi si šios erd vės da ly viai. 
Šian dien bū tent mo kyk lai ten ka ne leng
vas už da vi nys puo se lė ti to kią lie tu vy bę, 
ku ri su teik tų vis ką, ko XXI a. žmo gui 
rei kia, kad jis aug tų lais vas, at sa kin gas, 
kū ry bin gas, kad bran gin tų sa vo kul tū rą ir 
rū pin tų si jos tęs ti nu mu. Šiuo lai ki nei lie tu
vy bei plė to ti rei ka lin ga ben dra li tu a nis tų 
ir vi suo me nės tal ka, nau jas mo kyk lų vaid
muo, nau ja lie tu vių pi lie ti nė lai ky se na. 
To kiai tal kai, to kiam vaid me niui, to kiai 
lai ky se nai įsi pa rei go ja „Lituanistųsam
būris“, – tai iš trau ka iš mū sų aso cia ci jos  
vi zi jos.

Kiek vie no at ski rai 
ir vi sų kar tu...
„Šiuo lai ki nei lie tu vy bei plė to ti rei ka lin ga ben dra li tu a nis tų 

ir vi suo me nės tal ka“, – sa kė lie tu vių kal bos mo ky to ja eks per tė, 
„Li tu a nis tų sam bū rio“ va do vė Dai no ra EIG MI NIE NĖ. Ka da 
ir ko kiu tiks lu su si tel kė bei kuo gy ve na „Li tu a nis tų sam bū ris“, 
D. Eig mi nie nės tei ra vo si „Švie ti mo nau jie nų“ ko res pon den tė 
Auš ra Ži džiū nie nė.

Ką pa vy ko pa siek ti/nu veik ti „Li tu a nis tų sam
bū riui“ dėl lie tu vy bės stip ri ni mo – juk toks bu vo 
Jū sų su si bū ri mo tiks las, tie sa?

Per to kį trum pą lai ką nu veik ta iš tie sų 
daug. Džiau giuo si, kad pa vy ko su telk ti nai 
dirb ti mo ky to jams ir moks li nin kams. Ne 
pa slap tis, kad anks čiau bū ta sa vo tiš kos 
at skir ties. Mo ky to jams ben dra dar bia vi
mas su moks li nin kais pa de da ne at si lik ti 
nuo nau jau sių moks li nių at ra di mų, juos 
grei čiau dieg ti mo kyk lo je, o moks li nin
kams – ge riau pa žin ti šiuo lai ki nę mo kyk lą, 
bū ti ar čiau mo ki nio, jaus ti vi suo me nės 
gy ve ni mo pul są.

Ple čia si „Li tu a nis tų sam bū rio“ na rių ge
og ra fi ja – Vil nius, Klai pė da ar Pa ne vė žys, 
Že mai ti ja ar Aukš tai ti ja, Eu ro pa ar JAV...

Mez ga me ry šius ir su kul tū ros, me no 
žmo nė mis, ben dra dar biau ja me su Lie tu
vos ra šy to jų są jun ga, Kla si kų aso cia ci ja, 
te at rais, mu zie jais, Lie tu vos na cio na li niu 
ra di ju ir te le vi zi ja, in ter ne to dien raš čiu 
„Ber nar di nai.lt“ ir kt. Taip pat ak ty viai 
ben dra dar biau ja me su po lo nis tais ir ru sis
tais. „Lituanistųsambūrio“ iniciatyva
įsikūrė neformalusLietuvos kultūrų
forumas, ku ris kar tu su„Mažojoprin
co fondu“ inicijavo projektą „Skai
tančiosmokyklos –ČeslovasMilošas
2011–2012“.

Ran da me nau jų, mo der nes nių ben dra
dar bia vi mo for mų ir bū dų, esa me at vi ri, 
plė to ja me ry šius ir su vals ty bi nė mis švie
ti mo ins ti tu ci jo mis, ak ty viai da ly vau ja  
me pri imant es mi nius švie ti mo do ku
men tus.
Klausiate,kasnuveiktadėllietuvybės

stiprinimo? Pri si dė ta ren giant li tu a nis ti
kos mo kyk lo je stra te gi ją, lie tu vių kal bos 
ir li te ra tū ros vi du ri nio ug dy mo pro gra mą, 
lie tu vių li te ra tū ros chres to ma ti ją 11 kla sei, 
pir mą ją elek tro ni nę chres to ma ti ją ir kt. 
Me tų pa skai ta mo ky to jams li tu a nis tams 

Vil niaus uni ver si te te, at sto va vi mas li tu a
nis tų ben druo me nei įvai riais li tu a nis ti kai 
svar biais klau si mais – ga li ma bū tų tęs ti 
var di jant, bet svar biau sia, ma ny čiau, stip
rė jan tis ir stip ri na mas ben druo me niš ku mo 
jaus mas, žmo nių no ras nu veik ti ką nors 
pra smin ga, aki vaiz dus no ras va duo tis iš 
tam sos, prie ta rų, as me niš kai įsi pa rei go ti, 
pri si im ti vis di des nę at sa ko my bę.

Šiuo lai ki nę lie tu vy bę kvies čiau su pras ti 
kaip at sa kin gą, orų, įsi pa rei go jan tį kraš to 
kul tū rai ir žmo giš ku mui mū sų kiek vie no 
at ski rai ir vi sų kar tu gy ve ni mą. Bū ti na 
iš mo ky ti vai kus per im ti ir per duo ti, bū ti 
jung ti mi tarp pra ei ties ir at ei ties.

In ter ne to sve tai nė je ma tė me, jog „Li tu a nis tų 
sam bū ris“ vyk do pro jek tą „Nau ja yra ge rai už
mirš ta se na ar ba kaip mo ky ti pa gal at nau jin tą 
lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros pro gra mą“, su si ju sį 
su at nau jin to mis vi du ri nio ug dy mo pro gra
mo mis. Kaip Jums se ka si? Koks Jū sų po žiū ris į 
at nau jin tas pro gra mas?

Džiau giuo si at nau jin ta lie tu vių kal bos ir 
li te ra tū ros pro gra ma. Džiu gu, kad ne nu ei ta 
klyst ke liais. Klyst ke liu lai ky čiau ke ti ni
mus dės tant li te ra tū rą vy res nė se kla sė se 
at si sa ky ti nuo sek laus są ry šio, vien ti so kul
tū ros vaiz do, tęs ti nu mo, ke ti ni mus siek ti 
pi gaus pa trauk lu mo, kai ma ni pu liuo ja ma 
jau nais žmo nė mis sa kant, kad tra di ci nė 
ar se no ji li te ra tū ra pa se nu si, ne įdo mi, per 
sun ki mū sų mo ki niams. Pui ki po eto Vy
tau to Blo žės min tis: „Pa li ki me mo kyk lo je 
tik šaš kes, ne nag ri nė ki me su dė tin giau sių 
šach ma tų par ti jų, nes jos per sun kios. 
Ir ne tru kus mū sų mo ki niai ne be pa jėgs 
su pras ti di džio sios li te ra tū ros ar ba pa
sa kys, kad ne įdo mi ta lie tu vių li te ra tū ra, 
ta Lie tu va...“

Keis ki mės pa tys ir pa si keis mū sų pa mo
ka. Tik įdo mus, iš si la vi nęs mo ky to jas ga li 

Nukelta į 18 psl.
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pa reng ti įdo mią pa mo ką. Dėl to ne bū ti na 
su jauk ti tu ri nio.

At nau jin to je pro gra mo je ku ria mas 
nuo sek lus, vien ti sas li te ra tū ros vi su mos 
vaiz das – nuo Re ne san so iki XXI a. pa
tei kiant iš ki liau sius kū ri nius. At skai tos 
taš ku pa si rink tas Re ne san sas, kaip pir mo ji 
vi soms Eu ro pos kul tū roms bū din ga ben
dra epo cha.

Ryš ki na mas as me ny bės vaid muo, kū rė
jo ir kū ri nio ry šys,Lietuvosdaugiakul
tūriškumas.

Li tu a nis to vie ta mo kyk lo je ypa tin ga. Ko kių 
sa vy bių jis pri va lo tu rė ti, kad bū tų iš girs tas šian
die ni nio jau ni mo?

Jis tu ri bū ti dva si nis va do vas, ly de ris, 
au to ri te tas, ap si skai tęs, iš pru sęs, ge rai 
iš ma ny ti da ly ką, tu rė ti ge rą sko nį, bū ti 
ne nu obo dus, kai ta lio jan tis mo ky mo stra te
gi jas, ver ty biš kai bran dus, psi cho lo giš kai 
stip rus, įtai gus, orus. Tu ri bū ti įdo mus 
žmo gus. Ver tin ti sa vo dar bą, re čiau kal
bė ti apie pi ni gus ar klaus ti, kas man už tai 
su mo kės, ko dėl aš tu riu dirb ti to kį ma žai 
ap mo ka mą dar bą. Ži no ma, kad dar bas yra 
pra gy ve ni mo šal ti nis, bet blo gai, jei dir
ba me vien dėl pi ni gų ar ba lei džia me sau 
dirb ti bet kaip, ne at si nau ji na me. Dau giau 
galvokimeapiemokinį.

Lie tu vo je la bai daug pui kių mo ky to 
 jų – ide a lis tų – ir ant jų pe čių lai ko si ne 
tik šiuo lai ki nė mo kyk la, bet ir mū sų at ei
tis, sėk mė.

Jau nuo liai įsi klau so tik į tuos, ku rie tu ri 
ką pa sa ky ti. O kaip ki taip ga lė tų bū ti?

Ką ma no te apie lie tu vių kal bos pa dė tį tau ti nių 
ma žu mų mo kyk lo se?

Tau ti nių ma žu mų mo kyk loms sun kiau, 
bet joms da bar la biau pa de da ma, sten gia
ma si ap rū pin ti mo ky mo prie mo nė mis, 
va do vė liais. Elek tro ni nė chres to ma ti ja 11 
kla sei ne mo ka mai pri ei na ma kiek vie nam 
mo ki niui ir mo ky to jui, ren gia ma daug 
se mi na rų.

Bet svar biau sia, kad vi siems Lie tu vos 
vi du ri nių mo kyk lų jau nuo liams vienalie
tuviųkalbosirliteratūrosprogramalei
džiasavesuvoktikaipLietuvoskultūros
žmogų. Tai ne tik lie tu vių kal bos pa dė ties 
klau si mas tau ti nių ma žu mų mo kyk lo se, tai 
ta pa ty bės klau si mas. Ki taip sa kant, vi si 
jau nuo liai yra Lie tu vos ir bū da mi skir tin
gos tau ti nės kil mės yra svar būs Lie tu vai. 
Tailaikyčiaudidžiausiulaimėjimu.

O sun ku mus, su si ju sius su pa si kei ti
mais, įveik si me tik kar tu dirb da mi. Be je, 
ir „Li tu a nis tų sam bū rio“ pro jek tas bu
vo skir tas pir miau sia tau ti nių ma žu mų 
mo kyk lų li tu a nis tams. Vi si sten gia mės 
pa gel bė ti.

Ar tei kia te (jei taip, tai ko kią) pa ra mą lie tu vių 
kal bos mo ky to jams lie tu viš ko se mo kyk lo se, kur 
mo ko si daug ki ta kal bių mo ki nių?

Da bar kiek vie no je mies to mo kyk lo je 
mo ko si daug ki ta kal bių mo ki nių. Šiuo 
po žiū riu pa ra mos ne di fe ren ci juo ja me, 
bet, kaip mi nė jau, mū sų pro jek to ren gi niai 
bu vo skir ti pir miau sia tau ti nių ma žu mų 
mo kyk lo se dir ban tiems, taip pat ir ki tų 
mo kyk lų li tu a nis tams. Su ren gė me at vi rų 
pa mo kų die ną, ap si lan ky mų mo kyk lo se 
die ną, pa skai tų die ną Vil niaus uni ver si
te te, pa ren gė me da li ja mo sios me to di nės 
me džia gos, ren gė me dis ku si jas su mo ky
to jais jiems ak tu a liais klau si mais. Vie na 
iš mo kyk lų, ku rio je lan kė si mo ky to jai, 
dir ba tik su ki ta tau čiais mo ki niais (an glais, 
is pa nais, pran cū zais ir kt.). Bu vo svar bu 
pa si da ly ti pa tir ti mi, su kaup ta Eu ro po je, ir 
pa nau do ti ją sa vo ap lin ko je.

Kuo va do vau ja tės gy ve ni me, kas yra Jū sų 
va ro mo ji jė ga?

Va do vau juo si iš pa žįs ta mo mis ver ty
bė mis. Va ro mo ji jė ga – ar ti mų jų mei lė, 
rū pes tis, mo ki nių akys, są ži nė, no ras 
pa žin ti...

Dė ko ja me už po kal bį...

to bu lė ti ir įgy tas ži nias pri tai ky ti dar be. 
Da bar yra įvai rių pro jek tų, se mi na rų pa
siū la, ta čiau ne vi si li tu a nis tai ga li da ly
vau ti (ne lei džia mo kyk lų va do vai).
N.B.: Tik pra dė ju si dirb ti iš gir dau bu

vu sio Klai pė dos uni ver si te to pe da go go 
min tį, jog auk lė ja ne gra žūs ir pra smin gi 
mo ky to jo žo džiai, o jo as me ny bė. Jau 
tuo met įti kė jau, kad jau nas žmo gus, no
rė da mas gau ti ge res nį pa žy mį, ne sun kiai 
pri si tai kys prie rei ka la vi mų, ra ši niuo se 
ra šys tą „tie są“, ku rią no ri gir dė ti mo ky
to jas, ku rios rei ka laus ug dy mo tu ri nys... 
Mūsųmokomojo dalyko turinys yra
ypatingas, kal ban tis apie aki mi ne ma to mą 
žmo gaus es mę, jo sie lą, vi di nį pa sau lį, tad 
ir pri ėji mas prie mo ki nio su kny ga ran ko se 
tu ri bū ti sub ti lus, nuo šir dus. Ne bi jau kla sei 
pri si pa žin ti kaž ko ne ži nan ti ar su kly du si ar 
vis dar ieš kan ti at sa ky mo... Vi sa ži nys tės 
sin dro mas er zi na. Svar bu tap ti mo ki nių 
au to ri te tu ne tik iš da ly ki nės pu sės, nes li
te ra tū ros pa mo ka – tai gy ve ni mo pra smės, 
daž niau siai ir sa vo jo „aš“ ieš ko ji mas, o 
į ben dra žy gius ne kiek vie nas ima mas... 
Ne ma nau, kad vi sus ga li ma iš mo ky ti lie
tu vių kal bos de šim tu kui, bet sam pro tau ti, 
ieš ko ti tie sos, ar gu men tuo ti, po le mi zuo ti –  
ga li ma ban dy ti.

Ką ma no te apie lie tu vių kal bos pa dė tį tau ti nių 
ma žu mų mo kyk lo se?
N.B.: Trum pai – ne pa vy dė ti na. Bu vo 

daug kal bų, bet ma ža veiks mų. O kai kal bų 
il gai ne ly di veiks mas, pra ran da mas ga li
mos re a ly bės po jū tis.

Ar są jun ga tei kia (jei taip, tai ko kią) pa ra mą 
lie tu vių kal bos mo ky to jams lie tu viš ko se mo kyk
lo se, kur mo ko si daug ki ta kal bių mo ki nių?
N.B.: Kol kas ry šius su tau ti nių ma žu

mų li tu a nis tais var giai ga li pa va din ti rim ta 
pa gal ba. Mes tik pra dė jo me su vok ti, kad 
mū sų „ben dras li ki mas“, ben dri rū pes čiai. 
Tad įvy kęs vie nas ki tas su si ti ki mas – tik 
įžan ga į to les nį, glau des nį ben dra vi mą.

Kas gy ve ni me yra Jū sų va ro mo ji jė ga?
N.B.: Sun ku kon kre čiai įvar dy ti. Gal 

pa ma ty tas grožis, pa tir tas gėris... Tuo
met vi du je kaž kas su kun ku liuo ja, su ky la 
am bi ci jos – ne gi tu ne su ge bė tu mei taip? 
O kar tais ko kią nors min tį ru tu lio ji, il gai 
ne šio ji, ir, žiū rėk, at si ran da ap lin ky bių ją 
re a li zuo ti.
J.S.: Ma no va ro mo ji jė ga – no ras to

bu lė ti. Man pa tin ka dirb ti su jau ni mu, 
no riai tai kau pa mo ko je įvai rias nau jo ves, 
ieš kau kiek įma no ma įdo mes nių dar bo for
mų. Esu dė kin ga sa vo mo kyk los (Kau no 
An ta no sme to nos gim na zi jos) di rek to rei 
Vio le tai Bal čiū nie nei, ku ri ma ne su pran ta 
ir to kią ne ra mią pa ken čia.

Dė ko ja me už po kal bį.

AušraŽIDŽIŪNIENĖ

Atkelta iš 16 psl. 

Atkelta iš 17 psl. 
„Lituanistų sambūrio“ seminaras
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Čia mū sų vai kai,  
o kla sė – tvir to vė
Žmo gus su ne ga lia 

yra uni ka lus as muo, tu
rin tis sa vo cha rak te rį ir 
po rei kius. Mes ži no me, 
kaip svar bu gy ven ti ša
lia ar ti mų jų, vie to vė je, 
kur esi gi męs ir už au
gęs, pa žin ti žmo nes, 
gy ve nan čius to je ap lin ko je, ir bū ti pa žin tam.

Taip ir mes, mo ky to jai, dir ban tys su spe cia lių jų ug
dy mo si po rei kių tu rin čiais mo ki niais, sten gia mės, kad 
jiems kla sė bū tų tar si ant rie ji na mai. Juk di dži ą ją da lį 
die nos jie bū na su mu mis. Mo kyk la su tei kia sie nas, o 
mes su vai kais jas pa puo šia me. Ma nau, su ge bė jo me 
kla sė je su si kur ti sau gią ir jau kią ap lin ką. Čia vai kai 
mo ko si pa žin ti pa sau lį, ra šy ti, skai ty ti, skai čiuo ti ir 
kur ti įvai rio mis me no iš raiš kos prie mo nė mis. Su vy
res niais mo ki niais esa me su kū rę kla sės dra mos bū re lį 
„Jau nie ji ak to riai“. Jau tre čius me tus iš ei lės da ly vau
si me tarp tau ti nia me ne įga lių jų vai kų ir jau ni mo te at rų 
fes ti va ly je „Džiaugs mo aša ra 2012“.

Apie tai pa ra šėEglėMIKULEVIČIENĖ.

eik ten, kur 
ei na lais vė
Prieš 21 me tus 

mū sų ša ly je bu
vo jun ta ma ne pa
pras ta vie ny bė ir 
su si tel ki mas. Be
gin kliai žmo nės, 
su va žia vę iš vi sos 
Lie tu vos, dai nuo
da mi pa trio ti nes 
dai nas ir deg da mi mei le Tė vy nei, drą siai sto jo prieš 
so vie tų ag re so rių. Su tri spal vė mis ran ko se, skan duo
da mi žo džius „Lie tu va, Lais vė!“ jie ap juo sė ir sau go jo 
stra te giš kai svar bius Lie tu vos ob jek tus. [...]

Mū sų mo kyk los ben druo me nė ak ty viai at si lie pė į 
Lais vės gy nė jų die nos 21ųjų me ti nių mi nė ji mą, mo
ki niai ta po ne tik ste bė to jais, bet ir is to ri jos kū rė jais. 
Vie nas iš di džiau sių šios svar bios die nos ak cen tų – 
ak ty vus da ly va vi mas vi suo ti nė je pi lie ti nė je ak ci jo je 
„Atmintisgyva,nesliudija“.

Apie tai pa ra šė Pa sva lio Lė vens pa grin di nės mo kyk
los is to ri jos mo ky to ja VladaČIRVINSKIENĖ.

Kau no sie los tur tas – 
bur mist ras Jo nas Vi lei šis
Kau no Jo no ir Pet ro Vi lei šių vi du

ri nė mo kyk la šven tė pir mo jo Kau no 
bur mist ro JonoVileišio 140ąsias
gimimometines. Jau nie ji žur na lis tai 
mo kyk los mu zie ju je su ren gė pa ro dą, 
skir tą Vi li jam po lės var dui pa mi nė ti. 
Šia pro ga mo kyk los ben druo me nei ir sve čiams moks lei viai pa do
va no jo svei ki ni mą – kon cer tą. Va do vė IndrėSvigarytė pa ren gė 
et no gra fi nį šo kį – vaikš čio ji mą su žva ke lė mis.

Apie J. Vi lei šio nuo pel nus Kau nui pa sa ko jo Vy tau to Di džio jo 
uni ver si te to Is to ri jos ka ted ros ve dė jas doc. dr. PranasJanaus
kas. Kau nui  J. Vi lei šis ati da vė de šimt sa vo gy ve ni mo me tų (nuo  
1921 m. rug sė jo 30 d. iki 1931 m. lie pos 2 d.).

12 kla sės mo ki nys MariusMincė kar tu su is to ri jos mo ky to ju 
ArtūruŠiupiniu su pa žin di no su J. Vi lei šio dar bais Lie tu vai. Pra
ne ši mus „Gy ven ti ne iš Lie tu vos, o gy ven ti dėl Lie tu vos“ skai tė 
lie tu vių kal bos mo ky to jos VilmaKatkauskienė ir AušraRa
žauskienė. Mo ki nių kū ry bi nį pro jek tą „Vi lei šių pėd sa kai Kau ne“ 
pri sta tė dvy lik to kė VioletaDementjevaitė.

Skam bė jo ak to riaus PetroVenslovo J. Vi lei šio skai ty mai. 
Sve čiavosi LR Sei mo na rio Ryto Kupčinsko pa dė jė ja Raminta
Baltuškienė. Ren gi nį vai ni ka vo Lie tu vos Są jū džio Kau no ta ry bos 
pir mi nin ko RaimundoKaminsko api ben dri ni mas „Ko dėl Vi lei šių 
var das su grįž ta?“

Apie tai pa pa sa ko jo Kau no Jo no ir Pet ro Vi lei šių vi du ri nės 
mo kyk los In for ma ci nio cen tro ve dė ja Palmyra ŠVAIKAUS
KIENĖ.

Sa va no rys tės pro jek tas „būk sa va no riu“
Pra ėję me tai ES Ta ry bos spren di mu pa skelb ti sa va no rys tės 

me tais. Nu spren dė me pri si dė ti ir mes. 2011–2012 m. m. Aly taus 
Dzū ki jos pa grin di nė je mo kyk lo je star ta vo sa va no rys tės pro jek tas 
„Būksavanoriu“, ku riam va do vau ju aš. Pro jek to tiks las – ska tin ti 
mo ki nių to bu lė ji mą, ben druo me niš ku mą ir pi lie tiš ku mą įtrau kiant 
į sa va no riš ką veik lą. [...] Spe cia lių jų po rei kių ir ben dro jo ug dy mo 
mo ki niai ska ti na mi tap ti ak ty viais vi suo me nės na riais ir įsi trauk ti 
į sa va no riš ką veik lą. [...]

Skai čiau mo ki niams pa skai tas „Sa va no rys tė ir mes“. Per jas 
dis ku tuo ta apie sa va no rių svar bą vi suo me nei, ro dy ti ir pa sa ko ti 
as me ni niai sa va no rys tės pa vyz džiai, mo ki niai ska tin ti la biau do
mė tis sa va no riš ka veik la ir ak ty viau jo je da ly vau ti.

Apie tai pa pa sa ko jo Aly taus Dzū ki jos pa grin di nės mo kyk los 
la vi na mo sios kla sės auk lė to ja AstaGALBUOGIENĖ.

Auklėtoja Bronytė ir mokiniai Rumbonių parapijos senelių globos namuose
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Pa ne vė žio ko le gi jos stu den tų at sto vy bės 
ini cia ty va – „BRAVO“apdovanojimai, kvie
čian tys pri si min ti svar biau sius me tų įvy kius ir 
įver tin ti la biau siai pa si žy mė ju sius ko le gi jos 
ben druo me nės na rius. Pra ėju siais me tais at gi ju
sią tra di ci ją sėk min gai tę sia me ir šie met.

Šiais me tais or ga ni za to riai kvie čia rink ti to kių 
no mi na ci jų lai mė to jus: „Me tų fra zė“, „Me tų 
dės ty to ja(s)“, „Me tų kir vis“, „Moks lo žmo
gus“, „Me tų ko le gi jos mo te ris“, „Me tų ko le gi
jos vy ras“, „Me tų ko le gi jos žmo gus“ ir kt.

Ren gi nio nau jie nas se ki te Pa ne vė žio ko le gi jos stu den tų
at sto vy bės tin kla la py je ir so cia li nio tin klo „Fa ce bo ok“
pro fi ly je www.fa ce bo ok.com/Pan ko SA.

„Kūrybiniųpartnerysčių“ pro gra ma Lie tu vo je įgy ven di na ma pir mą kar tą. 
Iki va sa rio 43 at rink tų „Tyrinėjančiųmokyklų“ mo ky to jai ir ad mi nist ra ci jos 
atstovaipirmąkartąasmeniškaisusitikosukūrybosagentais, at ei sian čiais 
dirb ti į mo kyk las.

„Pir ma sis su si ti ki mas ne at si tik ti nai ren gia mas ne mo kyk lo je – sie kia me, kad 
ne for ma lio je ap lin ko je už si megz tų drau giš ki, at vi ri kū ry bos agen tų ir mo ky to jų 
ry šiai“, – sa kė pro jek to va do vė MildaLaužikaitė.

Ko vo vi du ry je įgy ven din ti kū ry biš ko mo ky mo si pro jek to į mo kyk las pra dės 
rink tis kū ry bos prak ti kai.

Šiau lių Ge gu žių pro gim na zi jo
je, šie met šven čian čio je 40 me tų 
ju bi lie jų ir nuo se no gar sė jan čio je 
kryp tin go me ni nio (dai lės) ug dy mo 
tra di ci jo mis, sau sio 19 d. ati da ry ta 
Šiau lių mies to ir ra jo no vi sų da ly kų 
mokytojųkūrybos pa ro da „Kūry
ba–taisparnai“.

Pa ro da or ga ni zuo ta sie kiant pri
sta ty ti mies to vi suo me nei mo ky to
jus – kū rė jus, ku rie sa vo lais va lai kį 
įpras mi na kū ry bi ne veik la.

Vi sas pra ne ši mas – in ter ne te ad re su 
www.sac.smm.lt („Švietimo naujienos“ –
Re dak ci jos pa štas).
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