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Nebijokite įvairovės!

Valdininkai dirba – 
visi džiaugiasi... 

Kryptis – humanitarinio 
ir matematinio mąstymo 

dermė
Pasak R.Norvaišos, pastaruosius 

20 me tų mūsų švietimo sistemos refor
mų svyruoklė judėjo tik viena krypti

mi – siekta reabilituoti socialinius ir hu
manitarinius mokslus, kartu bandant 
mokyklose diegti „naujausius pedagogi
kos pasiekimus“. „Sprendžiant tik vienos 
rūšies problemas, kitos liko be jokio dė
mesio. Viena tokių – mokyklinės mate
matikos turinio suprimityvinimas“, – ti

kina mokslininkas. Anot jo, pastaruoju 
metu mokykline matematika tapo įvai
rių taisyk lių mokymas ir labai specialios 
technikos įgūdžių diegimas. O štai logi
ka grindžiamiems samprotavimams – 
teiginių įrodymams – mokykloje nebe
liko vietos, nes su matematikos sąvoko
mis supažindinama kaip su kasdienio gy
venimo žodžiais ir daiktais. „Mokyklinė
je matematikoje vis mažiau vietos lieka 
abstrakčiam mąstymui. Todėl nenuosta
bu, kad dabartinės mokyklinės matema
tikos turinys priešpriešinamas kūrybiš
kumui, ir visiškai suprantama, kad tai, 
kas liko mokyklinėje matematikoje, gali 
būti apibūdinama kaip technokratinis 
mąstymas“, – teigia R.Norvaiša. 

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos 
koordinacinės tarybos posėdyje (10 06) 
nuskambėjo raginimas inicijuoti pasiruo
šimą visuotiniam nacionaliniam streikui, 
kuris suvienytų ne tik mokytojus, bet vi
sus Lietuvos visuomenės sluoksnius.

v.Paulauskas: „Jau du dešimtmečius Lie
tuvos švietimą stengiamasi pastatyti nuo 
kojų ant galvos. Visa visuomenė prie
vartaujama įgyvendinti pačias kvailiau
sias reformatorių idėjas. Kartais po kelių 
ar keliolikos metų atsitokėjama ir pripa
žįstama, kad reforma buvo bloga, nors iš 
tiesų tai turėjo būti aišku reformos nė ne
pradėjus...“

„Nereikia tikėtis, kad mokytojai tam aukos 
savo laisvalaikį. Ir nebus taip, kaip mano 
kai kurie politikai: nemokamų individuali
zuotų pamokų nebūna...“ 
Kaip galima atsisakyti unifi kuotos pamo
kos, aiškina KoblencLandau universite
to pedagoginės psichologijos profesorius, 
švietimo tyrinėtojas Andreasas Helmke.

20 proc. bandomąjį lietuvių kalbos ir litera
tūros egzaminą išlaikiusių kitakalbių para
šė darbus geriau nei 40 proc. egzamino ne
išlaikiusių gimtakalbių.
Pasidžiaukime rezultatais visi kartu su mi
nistru...

Šimtu procentų tvirtinti, kad Saulius Zybartas palieka Naciona
linio egzaminų centro (NEC) direktoriaus pareigas, dar negalime – 
liko nebaigtos kelios juridinės procedūros, bet Švietimo ir moks
lo ministerijos (ŠMM) organizuotą konkursą Bendrojo ugdymo ir 
profesinio mokymo departamento direktoriaus pareigoms užimti 
S.Zybartas laimėjo. Konkurse dalyvavo 5 pretendentai.

Jei niekas neužginčys konkurso rezultatų, nebeliks formalių 

kliūčių maždaug po mėnesio S.Zybartui tapti minėto ŠMM depar
tamento vadovu.

„Dialogas“ paklausė S.Zybarto, kodėl jis keičia darbovietes.
S.Zybartas atsakė sekąs buvusio NEC direktoriaus A.Zabulionio 

pavyzdžiu ir paliekąs NEC, kad nebūtų jokių insinuacijų, nes jo sūnus 
šiemet dešimtokas. Pasak S.Zybarto, darbas NEC – geras, įdomus, bet...

„Dialogo“ inf.

 AkTUAlU

Saulius Zybartas palieka NEC

r.norvaiša: matematikos 
mokymas – laike įstrigęs pasaulis
Naujoji priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka galimai prasilenkia 
su teisėtais lūkesčiais ir sutartais terminais. Jai nepritariantieji 
vieningai kelia klausimą: kodėl taip skubama? 
„Apie naujos tvarkos rengėjų motyvus aš nežinau daugiau nei 
tie, kurie tokį klausimą kelia. Bet man atrodo, kad priežasčių 
skubėti yra“, – „Dialogui“ sako Vilniaus universiteto Matematikos 
ir informatikos instituto Atsitiktinių procesų skyriaus 
vyriausiasis mokslo darbuotojas, Lietuvos mokslininkų sąjungos 
vicepirmininkas, habilituotas daktaras Rimas Norvaiša.
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 ApklAUSA

34 proc. mano,  
kad profsąjungos jų negins

Lietuvoje itin mažai pedagogų yra profesinių sąjungų nariai. Praė-
jusią savaitę bandėme per apklausą (www.dialogas.com) sužinoti, kodėl 
visų Lietuvos pedagogų interesams atstovaujančioms profesinėms są-
jungoms priklauso tik nedidelė mokytojų dalis.

Internautai mano, kad likusioji mokytojų dalis:
• bijo darbdavių – 23 proc.;
• nenori mokėti nario mokesčio – 16 proc.;
• netiki, kad jos apgins, jei atsitiks bėda – 34 proc.;
• nepasitiki profsąjungų vadovais – 17 proc.;
• laukia gero ministro – 3 proc.;
• nemato reikalo būti atstovaujama – 7 proc. 

Praėjusį ketvirtadienį (10 04) 
Teisingumo ministerija prane
šė, kad Europos Žmogaus Tei
sių Teismas (EŽTT) atsisakė 
priimti Vilniaus r. valdininkės 
R.Cytackos ir dar 6 pareiškėjų 
peticiją, kuria jie skundėsi, kad 
neleisdama vartoti lenkiškos as
menvardžio formos oficialiame 
mokyklos pavadinime Lietuva 
tariamai pažeidžia jų teises. 

„Dialogas“ primena, jog byloje 
ginčas kilo dėl Vilniaus r. Lavoriškių 
mokyklai Vilniaus r. savivaldybės 
tarybos sprendimu suteikto Emilii 
Plater vardo. Dėl tokio sprendimo 
Vyriausybės atstovas Vilniaus aps
krityje kreipėsi į Vilniaus apygar
dos administracinį teismą. Atsto
vas prašė teismą panaikinti spren
dimą, leidžiantį mokyklą vadinti 
Lietuvoje veikiančių įmonių, įstai
gų, organizacijų pavadinimų suda
rymą reg lamentuojančių nuostatų 
neatitinkančiu pavadinimu. Admi
nistracinis teismas šį prašymą pa
tenkino ir nusprendė, kad asmen

vardžio forma Emilii Plater mokyk
los pavadinime buvo vartota ne
pagrįstai, skundžiamas sprendimas 
neatitinka valstybinės kalbos reika
lavimų ir yra naikintinas kaip netei
sėtas iš esmės. Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas pritarė pir
mosios instancijos teismo sprendi
mui ir atmetė Vilniaus r. savivaldy
bės tarybos apeliacinį skundą.

EŽTT atkreipė dėmesį į tai, 
kad 6 pareiškėjai peticijos nepasi
rašė, o R.Cytacka nepateikė jokių 
dokumentų, suteikiančių jai teisę 
jiems ar mokyklos tarybai atsto
vauti. Be to, teismas atkreipė dė
mesį, kad peticijoje nesiskundžia
ma dėl teisės į mokslą ribojimo, 
o pareiškėja R.Cytacka, vienoje iš 
teismų instancijų atstovavusi Vil
niaus r. savivaldybės tarybai, ne
gali būti laikoma pažeidimo auka: 
ginčas šioje byloje kilo tarp dvie
jų valdžios institucijų, ir teismų 
sprendimai jai įtakos neturėjo. 

Be to, EŽTT pažymėjo, kad 
skundas atmestinas dar ir dėl vi

daus teisinės gynybos priemo
nių nepanaudojimo, nes pareiš
kėja Lietuvos teismams nepateikė 
prašymo dalyvauti procese tre
čiuoju suinteresuotu asmeniu ar 
atskiro skundo savo vardu Admi
nistracinių bylų teisenos įstaty
me numatyta tvarka. Atsižvelgęs 
į tai, EŽTT nusprendė paskelbti 
peticiją nepriimtina.

E.Pliaterytė Lietuvoje ir Len
kijoje laikoma 1831 m. sukilimo 
prieš Rusijos caro valdžią didvy
re. Iš grafų Pliaterių giminės kilu
si mergina būdama 24 m. Duse
tų apylinkėse suformavo sukilėlių 
būrį, kuris buvo užėmęs Zarasus. 
Vėliau ji prisidėjo prie Ukmergės 
apylinkėse veikiančių sukilėlių, da
lyvavo kautynėse ties Maišiagala, 
Kaunu, Šaulėnuose. Tų pačių metų 
pabaigoje ji susirgo ir mirė.

E.Pliaterytė dažnai pavadina
ma lietuviškąja Žana D’Ark, lygi
nant ją su XV a. gyvenusia Pran
cūzijos didvyre. Vilniuje veikia 
Emi lijos Pliaterytės progimnazija.

EŽTT: skundas dėl mokyklos  
pavadinimo nepriimtinas 

Seimo narė V.V.Margevičienė 
Seimo sekretoriate įregistravo Ta
bako kontrolės įstatymo pataisą, 
draudžiančią asmenims iki 18 m. 
rūkyti ne tik tabako gaminius, bet 
ir jų pakaitalus, taip pat jų turė
ti. Pasak parlamentarės, tokią pa
taisą formuluoti paskatino rinko
je pasirodęs naujas produktas – 
elektroninės cigaretės. 

„Kaip teigiama, didžiausias 
elektroninių cigarečių privalumas 
yra tas, kad nikotino koncentra
cija jose gerokai mažesnė nei tik
rose cigaretėse, jos neskleidžia jo
kio nemalonaus kvapo, neken

kia dantų baltumui, nekelia gais
rų pavojaus. Reklamoje teigiama, 
kad elektroninės cigaretės vadina
mos sveika alternatyva tikrosioms 
cigaretėms arba siejamos su prie
monėmis, padedančiomis mes
ti rūkyti. Nėra abejonės, kad šiuo 
nauju produktu suskubs pasinau
doti elektronikos naujovėmis be
sidomintys vaikai ir paaugliai, ku
rie šiandien dar nėra rūkaliai. To
kiu atveju pasekmės būtų pražū
tingos, nes vaikui priklausomybė 
nuo nikotino vystosi itin greitai, 
o nesant specifinio tabako kvapo, 
tėvams ir mokytojams bus daug 

sunkiau pastebėti rizikingą vai
ko elgseną“, – sako parlamenta
rė. Anot jos, JAV maisto ir vaistų 
administracijai didelių abejonių 
šio naujadaro „sveikumu“ sukė
lė faktas, kai buvo nustatyta, kad 
įtraukiamo nikotino garų kiekis 
priklauso nuo naudojamų baterijų 
rūšies, ir buvo aptikta vėžį suke
liančių cheminių medžiagų pėd
sakų. Parlamentarės duomenimis, 
Jungtinėje Karalystėje yra drau
džiama šį produktą pardavinėti 
kaip pagalbinę priemonę metant 
rūkyti, tačiau kol kas nėra drau
džiama rūkyti jo viešose vietose.

Siūlo uždrausti vartoti elektronines cigaretes

Didinamas ikimokyklinuko krepšelis

„Auksinės krivūlės“ geriausioms savivaldybėms
Švenčiant Lietuvos vietos savivaldos dieną jau septintus metus „Auksinės krivūlės“ apdovanojimais už 

ryškiausias iniciatyvas ir darbus pagerbtos Lietuvos savivaldybės. Praėjusį penktadienį (10 05) vykusios iš
kilmingos „Auksinės krivūlės 2012“ ceremonijos metu Nacionaliniame operos ir baleto teatre 13 minis
terijų paskelbė savo nominuotą „Auksinės krivūlės“ laureatą – labiausiai tam tikroje srityje pasižymėjusią 
savivaldybę – bei įteikė apdovanojimus.

Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuojamame renginyje Švietimo ir mokslo ministerijos laurea
te šiemet tapo Ukmergės r. savivaldybė. Jai įteikta „Auksinė krivūlė“ už sėkmingą švietimo prieinamumo 
ir kokybės gerinimą.

Akmenės r. savivaldybės taryba atsisakė vykdyti Vyriausybės atstovo teikimą, pagal kurį Kruopių vidu
rinėje mokykloje tektų išformuoti XI klasę, o jos moksleiviai turėtų važinėti į kitas mokyklas.

Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje J.Novogreckio teigimu, šalies Vyriausybės praėjusių metų birže
lio 29 d. priimtame nutarime nurodyta, jog tokio tipo mokykloje, kokia yra Kruopiuose, sudaroma XI klasė 
esant ne mažiau kaip 15 mokinių. Tačiau Kruopių vidurinę mokyklą lanko tik 11 vienuoliktokų.

Tarybos posėdyje rajono politikai tvirtino, jog vykdyti Vyriausybės atstovo teikimą nedelsiant būtų ne
logiška, jo vykdymo terminą geriausia būtų atidėti bent iki kitų metų vasaros.

Tarybos posėdyje dalyvavusio Vyriausybės atstovo J.Novogreckio tvirtinimu, Akmenės rajono valdžiai 
dėl nevykdomo nurodymo atšaukti neteisėtą sprendimą gresia teisminiai ginčai. Mat Vyriausybės atstovas 
dėl to per dešimt dienų ketina kreiptis į teismą.

Šių metų spalio 29–30 d. ir lapkričio 29–30 d. Vilniuje rengiamos 
metodinės dienos meninio, socialinio, gamtamokslinio, dorinio, pra
dinio ugdymo, informacinių technologijų, užsienio kalbų ir lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojams. Metodinės dienos – tai nemokami 
vienos dienos konferencinio tipo renginiai, skirti visiems mokyto
jams, kurie nori susipažinti su ugdymo turinio naujovėmis. 

Metodinėse dienose mokytojams bus pristatomos pasaulinės ug
dymo praktikos tendencijos, ugdymo turinio naujovės, tokios kaip 
vertinimo ir įsivertinimo kaita, kūrybiškumo ugdymas, pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimo programos ir brandos egzaminų kai
ta, nauji modulinių programų projektai, mokinių kompetencijų ugdy
mas per įvairių dalykų pamokas ir kitos aktualios temos.

Užsiregistruoti galima Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje.

Praėjusį trečiadienį (10 03) Rudaminoje (Vilniaus r.) atidarytas spor
to aikštynas, kuriuo naudosis ir lietuviškos „Ryto“, ir Ferdinando Ruščico 
gimnazijos, kurioje mokoma lenkų bei rusų kalbomis, mokiniai. 

Rekonstruotas sporto aikštynas pritaikytas žolės rieduliui ir futbolui. 
Sporto aikštynas atitinka tarptautinius reikalavimus, taikomus organi
zuojant ir rengiant tarptautines žolės riedulio varžybas. Aikštyne taip pat 
yra įrengta krepšinio aikštelė, rutulio stūmimo sektorius, šuolių į tolį sek
torius, bėgimo takai, įvairūs treniruokliai.

Bendras dviejų gimnazijų sporto aikštynas įrengtas pagal švietimo 
įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo sąrašą. Bendra sporto aikštyno 
atnaujinimo investicijų projekto vertė – 2,3 mln. Lt.

Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos, pagal Švietimo įstaigų 
sporto aikštynų atnaujinimo programą šiemet atnaujinami 8 mokyk
lų sporto aikštynai, pernai buvo rekonstruoti 5. Iš viso pagal šią prog
ramą 2011–2013 m. atnaujinama 15 aikštynų.

Prasidėjo registracija į  
metodines dienas

Atidarytas dviejų gimnazijų 
sporto aikštynas

Atmetė Vyriausybės atstovo teikimą 

Lietuvos ambasadoje Londone spalio 7ąją minint Tarptautinę moky
tojų dieną, Jungtinėje Karalystėje (JK) dirbantys pedagogai dalinosi dar
bo su į naują šalį atvykusiais vaikais patirtimi, tarėsi dėl konkrečių glau
desnio bendradarbiavimo ir lituanistinio švietimo JK vystymo būdų.

Didelis dėmesys susitikimo metu skirtas vienam svarbiausių vaiko 
prisitaikymo naujoje šalyje aspektų – kvalifikuotos psichologinės pa
galbos teikimui. JK gyvenantis psichologas G.Parutis mokytojus su
pažindino su psichologine tokio vaiko būkle, aptarė dažniausias jo pa
tiriamas problemas ir veiksmingiausius jų sprendimo būdus.

Mokytojų renginyje ambasadoje taip pat įkurtas pedagogų klubas, 
telksiantis JK dirbančius lietuvių pedagogus, skleisiantis informaciją 
apie lituanistinį švietimą ir prisidėsiantis prie įvairių profesinių rengi
nių organizavimo. 

Lietuvos ambasados Londone duomenimis, šiuo metu JK veikia 
daugiau nei 30 neformalaus lituanistinio švietimo įstaigų, kuriose 
mokosi apie 1 tūkst. lietuvių. 

Ieškojo lituanistinio švietimo 
 gerinimo būdų

Nuo 2013 m. pradžios dvigu
bai didinamas ikimokyklinio ug
dymo krepšelis. Bus finansuoja
mos ne 4 val., o 8 val. per die
ną, arba 40 val. per savaitę. Tam 
papildomai numatyta skirti apie 
230 mln. Lt. Švietimo ir moks
lo ministerija praneša, kad krep
šelio padidinimą palaiko Ikimo
kyklinio ugdymo įstaigų vadovų 
asociacija, Tėvų forumas, Nacio

nalinė šeimų ir tėvų asociacija, 
Aktyvių mamų sambūris. Dau
gumai tėvų ikimokyklinio ugdy
mo paslaugos yra aktualios visą 
darbo dieną, nes vaikų priežiūra 
yra susijusi su tėvų galimybe su
grįžti į darbą.

Ikimokyklinuko krepšelis Lie
tuvoje buvo įvestas 2011 m. Ta
čiau dar nėra galimybių patenkin
ti visų šeimų, norinčių savo vaikus 

leisti į darželius, poreikių, ypač di
desniuose miestuose. 

Šiuo metu ikimokyklinuko 
krepšelis – 2555 Lt, specialiųjų 
ugdymosi poreikių vaikams jis 
35 proc. didesnis. Padvigubintas 
krepšelis sudarys 5110 Lt.

Mokinių registro duomeni
mis, rugsėjo mėnesį Lietuvoje bu
vo 87 634 ikimokyklinukai. Tai 
6446 vaikais daugiau nei pernai.
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Spalio 6 dieną, šeštadienį, Rokiškio dvare (dabar Ro

kiškio krašto muziejus) įvyko išvažiuojamasis Lietuvos 
mokytojų profesinės sąjungos (LMPS) koordinacinės ta
rybos posėdis.

Vieta pasirinkta neatsitiktinai. Širdyse dar tebegy
vi Tarptautinės mokytojų dienos aidai, sušildyti nesume
luotos ugdytinių pagarbos ir meilės. Taigi LMPS valdybos 
nutarimu pošventinis šeštadienis buvo skirtas ne tik rim
tam darbui – aktualių klausimų svarstymui, bet ir naudin
gai bei maloniai ekskursijai po nuostabius grafų Tyzen
hauzų ir Pšezdzeckių dvaro rūmus bei pažinčiai su reto 
grožio Rokiškio bažnyčia. 

Simboliška, kad po ekskursijos posėdžiavome buvusia
me dvaro kumetyne. Ne paslaptis, kad šiandieninės Lie
tuvos mokytojai iš savo išrinktų valdančiųjų sulaukia, ko 
gero, mažiau dėmesio negu kumečiai iš savo dvarininkų. 

Ekskursija išprovokavo dienotvarkėje neplanuotą dis
kusiją apie amžių kultūrų skirtumus. Akivaizdus skirtu
mas tas, jog XIX a. grafai, statydami dvarus ir bažnyčias, 
tenkino ne tik savo poreikius – jie savo turtus skyrė tau
tinio paveldo kūrimui. O šiandieniniai milijonieriai per 
21erius Nepriklausomybės metus ne tik nepastatė nė vie
nos bažnyčios, bet dargi, vaikydamiesi naudos ir pseudo
kultūros, pamynė amžinąsias vertybes.

Dėl to šiandien susiduriame su itin žiauria statistika – per 
1200 uždarytų mokyklų, daugybė kaimų palikti be šviesos ir 

kultūros židinių. Jie dirbtinai marinami, vaikus prievarta išva
rant į rajonų ir miestų mokyklas. Taip nutraukiami ryšiai su 
kaimu – ilgaamžiu tradicijų puoselėtoju ir saugotoju. Miesto 
kultūra lengviau pasiduoda importuojamai popkultūrai, taip 
kuo toliau, tuo labiau prarandame savo tautinį tapatumą.

Kaimuose likę senoliai nepajėgia plėtoti žemės ūkio, 
dėl to Lietuva, ilgus amžius buvusi stipri agrarinė valsty
bė, sugebėdavusi ne tik išmaitinti save, bet ir nemažą dalį 
savo užaugintos produkcijos parduodavusi užsienio ša
lims, nūnai tapo ne tik užsienio kultūros, bet ir užsienio 
pramonės bei žemės ūkio produkcijos vartotoja. Logiška, 
kad tiek kaime, tiek mieste sunaikinus gamybą išaugo be
darbystė, Lietuvos pragyvenimo lygį nubloškusi į europi
nės statistikos apačią. 

Valdančiųjų neveiklumas privedė prie nesibaigiančios 
masinės emigracijos, jaunų šeimų pragyvenimo perspek
tyvos mažėjimo. Tai lemia gimstamumo problemas. Šio
mis dangstomas švietimo įstaigų tinklo retinimas, ka
tastrofi škas mokytojų darbo krūvių mažėjimas, mokyto
jų bedarbystė, autoritariniai švietimo ir mokslo ministro 
Gintaro Steponavičiaus sprendimai ir pedagoginės ben
druomenės ignoravimas, socialinio dialogo imitavimas ir 
ignoravimas, nacionalinio Mokytojo statuso nebuvimas, 
taikių protesto akcijų nepaisymas... (Problemų sąrašas 
tik riausiai dar ilgai nesibaigtų.) Kur dar giliau nubrisime? 

Tad ko verti priešrinkiminiai premjero Andriaus Ku

biliaus pagraudenimai, kad „visi kartu įveikėme krizę“? 
Kokia kaina?

Todėl nenuostabu, kad Tarptautinės mokytojų dienos 
šviesoje nuskambėjo raginimas inicijuoti pasiruošimą vi
suotiniam nacionaliniam streikui, kuris suvienytų ne tik 
mokytojus, bet visus Lietuvos visuomenės sluoksnius – ir 
visų specialybių dirbančiuosius, ir pensininkus, ir nevy
riausybines organizacijas. Aišku, dabar, vos kelioms die
noms likus iki Seimo rinkimų, streikuoti būtų neprotin
ga. Tačiau karti patirtis įrodė, kad tautos išrinktieji, prieš 
rinkimus žadėję aukso kalnus ir visokeriopą gerovę, vos 
patekę į Seimą, suserga Alzheimeriu ir visus pažadus pa
miršta. 

Todėl LMPS koordinacinės tarybos nariai mano, jog 
dabar jau pats laikas galvoti apie rimtą organizacinį dar
bą – visuomenės telkimą, reikalavimų naujam Seimui bei 
Vyriausybei formulavimą, teisinį ruošimąsi ir t. t. Arti
miausiu metu šis pasiūlymas bus išplatintas pedagogus 
vienijančioms profesinėms sąjungoms. Gavus jų pritarimą, 
bus kuriamas veiksmų planas, neleisiantis naujam Seimui 
bei Vyriausybei užmigti ant savo pirmtakų neatliktų darbų 
ir savo priešrinkiminių pažadų.

Jūratė VOLOSKEVIČIENĖ,
LMPS pirmininkė

„Dialogas“ kviečia klausti„Dialogas“ kviečia klausti
gerb. mokytojau (-a),

„dialogas“ kviečia Jus ir Jūsų moksleivius būti aktyviais įdomaus ben-
dravimo dalyviais.

Redakcija įsipareigoja būti tarpininke tarp Jūsų ir kūrėjų (rašytojų, poetų, kom-
pozitorių, dailininkų), mokslininkų ar visuomenės veikėjų bei politikų.

Prašome Jus sugalvoti klausimų konkrečiam žmogui, kuris Jus domina. 
Lituanistai, pavyzdžiui, gal norėtų ko nors svarbaus paklausti vieno ar kito 

kūrinio, aptariamo su mokiniais, autoriaus ar tiesiog mėgstamo rašytojo, poe-
to. O istorikams galgi būtų įdomu bei naudinga kartu su mokiniais „persmeig-
ti“ klausimais vienokį ar kitokį sprendimą, dokumentą inicijavusį politiką arba 
tiesiog pasiteirauti politikos veikėjų požiūrio į aktualius reiškinius.

Siūlome šią 
formą, nes paty-
rėme, jog žino-
mi žmonės mie-
liau atsakinėja ne 
į bendrus, o į kon-
krečiai jiems adre-
suotus klausimus. 
Jiems ypač pa-
tinka, kai klausia 
moksleiviai.

Manome, kad 
toks bendravimas 
pratintų jaunimą 
klausti iš esmės, 
nesibaiminant ti-
tulų ar rangų, la-
vintų įprotį akty-
viai dalyvauti vi-
suomenės (vadi-
nasi, ir savo) gy-
venimo kūrime, 
kul tū rą suvokti ne 
kaip kažkokį pa-
kylėtą svetimą sau 
reiškinį, bet kaip 
kiekvieno žmogaus 
saviraiškos erdvę. 

Jei sutinkate prisijungti prie tokio moksleivių ir žinomų žmonių bendra-
vimo, rašykite mums šiuo adresu: info@dialogas.com.

Pagarbiai Elena TERVIDYTĖ, 
„Dialogo“ vyriausioji redaktorė

Kiekvieni rinkimai į Seimą man 
įdomūs. Pirmiausia, nemokamais TV 
transliuojamais spektakliais, kuriuose 
vaidina įvairiausių partijų ir partijėlių 
kandidatai. 

Kokio „kalibro“ žinovų tik nepama
tai! Šiemet per visas laidas kalba išimti
nai partijų galvos, ir kartais net jos to
kia „išmintimi“ pražysta, kad nors kle
vo lapais užsikask, o kas būtų, jei pra
biltų eiliniai... Lakstytų turbūt ne tik 
stik linės, bet ir daug stambesni daiktai. 
Tačiau visa tai, pasirodo, pateisinama, 
jeigu ginamas kieno nors atminimas. 

Štai jums ir žodžio laisvė! Ne taip 
kalbi – gauni per galvą.

Tokiu principu veikiantiesiems rei
kėtų veržtis ne įstatymų kurti, o į kik
bokso ringą. Ten galima tvatintis iki są
monės netekimo. O Seime reikėtų šalto 
proto arba bent gebėjimo kito nuomo
nę išklausyti.

Taigi šį sekmadienį (10 14) balsuosi
me ir išrinksime tuos, kurie, kaip mums 
atrodo, yra tinkamiausi šalies įstaty
mus kurti. Veikiausiai vėl nepataikysi
me. Vėl Seimas liks menkiausią pasiti
kėjimą keliančia institucija. O gal ne – 
gal jis staiga pakils visuomenės akyse 
kaip koks pasakų bėdžius, fėjos lazde
lės paliestas?

Ir suklestės šalis gimta. Ir žmo
gus pasijus žmogumi, ir švietimas atsi
gaus...

Pasiguosiu. Nebeturiu už ką bal
suoti. Liberalas G.Steponavičius iš ma
nęs, nuoseklios liberalų rėmėjos, atėmė 
šią galimybę. Bet vis tiek turėsiu rinkti. 
Taigi partiją rinksiuos pagal nusikalbė
jimų mastą: aišku, ne tą, kurios atstovai 
labiausiai nusikalbėjo, bet atvirkščiai. 
O atskirus kandidatus – pagal asmeni
nį simpatiškumą, kuris susikuria neju
čia, žmogaus klausantis, stebint jo lai
kyseną, o jei yra tokia galimybė – ir fik
suojant jo darbus.

Ne aš viena šį sekmadienį neskrisiu 

 pOŽIŪrIS

Neskrisiu ant sparnų

į rinkimų apygardą kaip ant sparnų, ta
čiau pilietinę pareigą, kad ir be džiuge
sio, atliksiu. 

Ir apie naują atominę savo netvirtą 
nuomonę pareikšiu.

Tad iki pasimatymo politines jėgas 
pergrupavusioje Lietuvoje! Įdomu, kuo 
šį sykį save nustebinsime...

ET
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Priešingai nei naujosios priėmimo 
į aukštąsias mokyklas tvarkos oponen
tai, R.Norvaiša nemano, kad toji tvarka 
yra skubota. „Man atrodo, kad poreikis 
mokytis matematikos vers mus peržiū
rėti mokyklinės matematikos turinį. Kuo 
anksčiau pradėsime, tuo geriau. Mokykli
nės matematikos mokymo tikslų ir turi
nio keitimas reikalauja dešimtmečių, nes 
tam reikia tinkamai paruošti matemati
kos mokytojus. Daugelis pasaulio šalių 
jau yra pradėjusios tokio pobūdžio refor
mas. Mes dar nesame tam subrendę net
gi mintyse. Panašu, kad tokius sunkius 
sprendimus gali daryti politinė jėga savo 
kadencijos pabaigoje, o ne pradžioje. To
dėl sunku tikėtis, kad panašių sprendi
mų imsis naujai išrinkti politikai iš kar
to po rinkimų“, – „Dialogui“ sako darbo 
grupės matematikos mokymo mokyklo
je sistemai keisti vadovas R.Norvaiša. Jis 
įsitikinęs, kad humanitarinis ir matema
tinis mąstymas negali būti priešpriešina
mi – būdami skirtingi, jie privalo vienas 
kitą papildyti.

Apie ką tyli 
nepatenkintieji?

Lyginant šių ir 2014 metų kriterijus, 
kuriais vadovaujantis sudaroma geriau
siai vidurinio ugdymo programą bai
gusiųjų eilė, nesunku pastebėti, kad hu
manitarinių ir socialinių mokslų studi
jų srityse padidėjo matematikos egzami
no vaid muo. Antai šiais metais į matema
tikos metinį pažymį (matematikos bran
dos egzaminas (MBE) neprivalomas) 
buvo atsižvelgiama priimant tik į vienos 
srities humanitarines studijas – fi losofi 
jos. 2014 m. visoms humanitarinėms stu
dijoms matematika (kartu su biologija 
ir IT) turėtų būti trečiuoju dalyku. Panaši 
padėtis ir menų studijose. MBE šiais me
tais buvo būtinas tik būsimiems architek

tams. 2014 m. visoms meno studijų sri
tims matematika (kartu su istorija, biolo
gija ir IT) irgi bus trečiuoju dalyku. MBE 
šiais metais buvo būtinas tik ekonomikai, 
sociologijai, psichologijai ir su verslu su
sijusioms studijoms. Kitoms socialinių 
mokslų studijoms buvo reikalingas ma
tematikos metinis pažymys. 2014 m. ma
tematika šioms sritims taps antruoju da
lyku. O tai reiškia, jog rūpindamiesi savo 
konkurencingumu daug daugiau abituri
entų turės rinktis valstybinį MBE.

„Turint galvoje sunkumus, su kuriais 
susiduria nemaža dalis matematikos be
simokančių moksleivių, šio dalyko eg
zamino rezultatai gali turėti didžiausią 
įtaką jų eilei. Todėl išaugusi matemati
kos reikšmė yra svarbiausia nutylima ne
pasitenkinimo naująja stojimo į aukš
tąsias mokyklas tvarka priežastis“, – ti
kina R.Norvaiša. Tačiau, mokslininko 
nuomone, matematikos egzamino suak
tualinimas gali būti vertinamas tik kaip 
priemonė siekti dar svarbesnių pokyčių. 
„Reikia peržiūrėti dabartinį mokyklinės 
matematikos turinį, atspindintį geriausiu 
atveju tik XVIII a. matematiką“, – „Dia
logą“ tikina Lietuvos mokslininkų sąjun
gos vicepirmininkas.

Matematika – žmonijos 
kultūros dalis

Pasak R.Norvaišos, mokyklinė mate
matinio ugdymo sistema labai dažnai ver
tinama neatsižvelgiant į jos tikslus. Todėl 
bendrojo ugdymo mokyklų darbo kokybę 
vieni peikia, kiti giria. 

Matematikos vidurinio ugdymo ben
drojoje programoje nurodytas šio dalyko 
mokymo tikslas – „sudaryti mokiniams 
galimybę plėtoti matematinę kompeten
ciją, t. y. gebėjimus ir nuostatas, pažin
ti pasaulį, jį aprašyti matematiniais mo
deliais, naudoti matematinius metodus 
sprendžiant įvairių mokslo sričių prakti

nes ir teorines problemas“. Kitaip tariant, 
mokyk linės matematikos mokymas turi 
sudaryti moksleiviui galimybę pažinti 
pasaulį naudojant matematiką. „Tai reiš
kia, kad mūsų ugdymo sistema nekelia 
sau tikslo supažindinti moksleivį, pavyz
džiui, su pačia matematika. Tuo labiau – 
supažindinti su šiuolaikine matematika. 
Taigi universitetų matematikos dėstyto
jai yra neteisūs, kai kritikuoja mokyklas 
dėl moksleivių nepasiruošimo studijuo
ti aukštojoje mokykloje. Mūsų matemati
nio ugdymo sistema sau tokio tikslo ne
kelia“, – pastebi matematikas.

Jis pritaria nuomonei, kad mokyklinio 
ugdymo sistemos tikslas yra padėti moks
leiviui surasti savo vietą gyvenime, ir ti
kina nenorįs bendrojo ugdymo mokyklas 
paversti universitetų studentų kalvėmis. 
„Siekdami padėti moksleiviui surasti savo 
vietą gyvenime, turėtume supažindinti jį 
su pasauliu taip, kad jis pagal savo pomė
gius ir galimybes galėtų kaip galima tiks
liau rinktis gyvenimo kelią. Tačiau ma
tematinis ugdymas, kurio tikslas padėti 
moksleiviui pažinti pasaulį matematikos 
priemonėmis, menkai padeda moksleiviui 
pažinti vieną iš svarbiausių žmonijos kul
tūros kertelių – pačią matematiką“, – tiki
na R.Norvaiša.

Pakanka virtuvinės 
patirties

Pasak R.Norvaišos, matematika yra 
mokslas ne tik ir ne tiek apie pasaulio pa
žinimą, kiek apie mąstymą. Tiksliau kal
bant, apie mąstymą abstrakčiomis sąvo
komis. „Geriausiai pažįstamos turėtų būti 
skaičiaus sąvokos, tačiau mokykloje mo
koma tik to, kaip su skaičiais elgtis ir kur 
jie naudojami, bet visai nebandoma kel
ti klausimo: „kas yra skaičiai?“, – sako 
mokslininkas. Pasak jo, matematikos są
vokos mokykloje net neatskiriamos nuo 
fi zikinės tikrovės. Pavyzdžiui, apibrėžiant 

trupmeną, pakanka virtuvinės patirties, 
nes trupmenos apibrėžtis pradedama nuo 
picos dalių, po to pereinama prie kitų bui
ties reikmenų nagrinėjimo, nepasiekiant 
abstrakčios sąvokos lygio. „Tai reiškia, kad 
matematiniam modeliui aiškinti mokykli
nėje matematikoje nelieka vietos ir pras
mės, nors šis žodžių junginys vartojamas 
labai dažnai, – tikina R.Norvaiša. – Tiesa, 
vidurinio ugdymo programoje kalbama 
apie matematinį mąstymą ir apie matema
tikos sąvokų supratimą, tačiau programos 
turinys rodo, kad matematiniu mąstymu 
laikomas gebėjimas manipuliuoti mate
matiniais reiškiniais, spręsti tipiškas ma
tematikos užduotis, ir tai neva reiškia ma
tematikos sąvokų supratimą.“

Mokslininko nuomone, norėdami pa
dėti moksleiviui geriau pažinti pasau
lį, turėtume supažindinti jį ir su abstrak
cijų pasauliu, o matematika yra vienas iš 
labiausiai išvystytų abstraktaus pasaulio 
pažinimo metodų. „Tai sunkus uždavi
nys, – pripažįsta R.Norvaiša. – Jį spręsda
mi turime atsižvelgti į realią padėtį mūsų 
visuomenėje.“

revoliucijos nebus
R.Norvaiša atkreipia dėmesį, kad 

priėmimo į aukštąsias mokyklas tvar
kos naujovės pačios savaime nėra išei
tis – reikia, kad būtų peržiūrėtos mate
matikos mokymo ir egzaminų progra
mos. „Dialogui“ mokslininkas pasakoja, 
jog jo iniciatyva yra suburta darbo gru
pė matematikos mokymo sistemai keisti. 
Dirbti grupė pradėjo neseniai – pirmasis 
susitikimas Švietimo ir mokslo ministe
rijoje (ŠMM) įvyko rugpjūčio pabaigoje. 
Šiuo metu derinamos pagrindinės ma
tematikos mokymo sistemos pertvarkos 
idėjos ir bandoma nužymėti ugdymo tu
rinio pertvarkos gaires.

„Aš labai džiaugiuosi, kad mokslinin
kai atsigręžė į mokyklą, labai vertinu šios 
grupės veiklą ir matau jos prasmę“, – „Dia
logui“ sako ŠMM Pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė 
Marytė Skakauskienė. Anot jos, mokykli
nę matematiką ne tik reikia, bet ir galima 
pakelti į aukštesnį lygį. 

Pasak R.Norvaišos, tikslas išmoky
ti vaikus matematinės technikos (logarit
mai, trigonometrija ir pan.), kurios reikia 
realaus pasaulio problemoms spręsti, turė
tų išlikti. Tačiau turint omenyje, kad toks 
tikslas nėra nukreiptas į pačią matemati
ką, mokyti reikėtų kitaip. Mokslininkas ti
kina, kad XIX amžiuje matematika visiš
kai pasikeitė – ji tapo logika grįstu moks
lu apie sąvokas, tačiau mūsų matematikos 
ugdymo programos to visai „neužgriebia“. 
Pasak R.Norvaišos, matematikos objektai 
nėra susiję su realiu gyvenimu, todėl, no
rint matematiką suprasti bent kiek giliau, 
reikia atsisakyti realių vaizdinių ir išmo
kyti vaikus mąstyti pagal tam tikras logi
kos taisykles. Mokslininko manymu, toks 
ugdymas galėtų vykti kad ir per išplėsti
nio kurso pamokas.

„Turiu nemažai rimtų bendraminčių, 
todėl tikiuosi, kad reikalai pajudės, – „Dia
logui“ sako R.Norvaiša. – Tačiau tai bus 
evoliucija – ne revoliucija.“

Vytautas STRAZDAS,
„Dialogo“ apžvalgininkas

 Atkelta iš 1 p. 

r.norvaiša: matematikos 
mokymas – laike įstrigęs pasaulis
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Dainavimas ir  
psichologinė savijauta
Šiais metais dr. Sonia Lupien, Kana

dos Žmogaus streso studijų centro (Cen-
tre for Studies on Human Stress) direkto
rė, išleido naują knygą, kurios paantraš
tė žada paaiškinti, kaip „suvaldyti stresą, 
kol jis netapo nuodingas“ (Well Stressed: 
Manage Stress Before It Turns Toxic). Kny
goje nemažai dėmesio skiriama kvėpavi
mui: kiek vienas nors kiek profesionaliau 
dainuojantis žmogus žino, kaip svarbu yra 
teisingai kvėpuoti dainuojant. S.Lupien 
taip pat tai supranta ir knygoje visą skirsnį 
skiria dainavimui. „Dainuojant chore kvė
puojama diafragma, o toks kvėpavimas 
aktyvuoja parasimpatinę nervų sistemą, 
kuri mažina streso hormonų gamybą“, – 
aiškina knygos autorė. Ji taip pat pasakoja 
įdomią istoriją apie tai, kaip viena jos pa
cientė, sužinojusi apie sunkią mamos ligą, 
pakeliui į ligoninę netikėtai uždainavo, – 
akivaizdu, kad pacientės organizmas pats 
žinojo, kaip mažinti didžiulį stresą, patirtą 
po siaubingos žinios. 

Šiems teiginiams nė kiek neprieštarau
ja ir ilgametės chorų dirigentės, Vilniaus 
Juozo TallatKelpšos konservatorijos ne
formaliojo ugdymo skyriaus vaikų cho
ro „Ugnelė“ meno vadovės Valerijos Ska
pienės patirtis: „Kad ir kaip neįtikėtinai 
tai skambėtų, choro vadovas tikrai jau
čia kiekvieno choristo emocijas, užtenka 
per įsidainavimą pažiūrėti į akis. Neretai 
vaikas, kuris ateina į repeticiją pavargęs ir 
susierzinęs, iš jos išeina daug šviesesnės 
nuotaikos. Ilgai galvojau, kad taip vyks
ta tiesiog dėl to, kad vaikams patinka dai
nuoti, bet vėliau, skaitydama apie moks
linius tyrimus, supratau, kad choristų or
ganizmuose vyksta paaiškinami biologi
niai procesai.“

Panašu, kad tie biologiniai procesai 
nepaiso žmogaus amžiaus ir muzikinės 
patirties: „Jei kur nors laukiame vadovės, 
visada girdime ją iš toli – prieš repeticiją 
arba koncertą būdama viena ji visada niū
niuoja, tai kaip kokia meditacija“, – šypso
si V.Skapienės choristė Gintarė. 

Dainavimas ir  
mokymosi įgūdžiai 

Viena iš šiemet Jungtinės Karalystės 
Oksfordo universiteto išleisto „Muzikos 
švietimo vadovo“ (Gary E.McPherson, Gra
ham F.Welch The Oxford Handbook of Mu-
sic Education) pirmosios dalies temų – mu
zika ir kalba, tiksliau, muzikos ir kalbų mo
kymas. Dr. Lily ChenHafteck ir dr. Esther 
Mang „Vadove“ rašo apie tai, kaip stipriai 
tarpusavyje susijęs dainavimas ir kalbų mo
kymasis – juk ir viena, ir kita (ypač pirmuo
siuose žingsniuose) yra garsų atkartojimas. 
Minėtos autorės pabrėžia, kad ypač didelę 
įtaką muzika daro mažesniems vaikams, ki
taip tariant, kuo anksčiau vaikas pradės gir
dėti muziką ir pats dainuoti, tuo lengviau 
mokysis kalbų. 

V.Skapienė patvirtina: „Nežinau, kiek 
įtakos tam turėjo dainavimas, bet visi 
„Ugnelės“ choristai, kurie pradėjo dai
nuoti anksti, 5–7 metų, dabar puikiai kal
ba bent dviem užsienio kalbomis. Visada 
stengiuosi choro programą praturtinti kū
riniais iš įvairių regionų, todėl vaikai dai
nuoja ne tik angliškai ar lotyniškai, bet ir 
prancūziškai, rusiškai, ispaniškai, itališkai 
ir t. t. Manau, kad daugumos chorų vado
vai neapsiriboja vien lietuviška muzika.“

Čia pat ir kitos disciplinos: „Ne visi 
vaikai, vos atėję į chorą, pažįsta natas. Tie, 
kuriems partitūra naudinga tik žodžiams 
pasiskaityti, ypač lavina asociatyvų mąs
tymą, siedami žodžių junginius su melo
dijomis. Manau, kad tai padeda ir mokyk
loje mokytis ne „kalant“, o siejant ir mąs
tant“, – svarsto V.Skapienė.

Dainavimas ir sveikata 
Hipotezių apie tai, kaip dainavimas pa

deda gydyti įvairias, net ir sunkias, ligas, 
yra daug; svarbų vaidmenį šioje srityje vai
dina muzikos terapija – jos nereikėtų tapa
tinti su muzikos mokymu. 2009 m. Vilniu
je lankęsis chorvedybos profesorius Tho
masas Caplinas iš Norvegijos Hed marko 
universiteto savo paskaitą skambiai pa
vadino „Dainuok – dainuok, kad gyven
tum“ (Sing – Sing for Your Life). T.Caplinas 

kalbėjo apie tai, kad „jau prieš daugybę 
amžių buvo paplitusi nerašyta dainavimo 
svarbos samprata. Ir nors tebuvo – jei iš 
viso buvo – visai nedaug mokslinių tyrimų, 
įrodančių šią svarbą, ji buvo tokia savai
me suprantama, kad viso pasaulio vyriau
sybės vieningai diegė dainavimo pamokas 
mokyk lose ir niekuomet nė nekilo disku
sijų, ar dainavimas yra daugiau ar mažiau 
svarbus nei matematika ar literatūra“. 

Toks drąsus teiginys Lietuvoje, žinoma, 
nuskambėjo kiek paradoksaliai, bet negalė
jome nepritarti T.Caplinui, teigiančiam, kad 
„visi laisvalaikio užsiėmimai, kuriuos pasi
renkame patys ar parenkame savo vaikams, 
orientuoti į sveikatą“, – juk nepriklausomai 
nuo oficialiai tvirtinamų programų, visada 
siekiame, kad vaikų laisvalaikis būtų ne tik 
malonus, bet ir naudingas. T.Caplinas pas
kaitoje apžvelgė tyrimus, įrodančius, kad 
po choro repeticijos kraujyje padidėja glo
bulino A – proteino, imuninėje sistemoje 
kovojančio su ligomis, – kiekis, taip pat ap
tarė preliminarias kitų tyrimų išvadas, ku
riose teigiama, kad kvėpavimas dainuojant 
labai skatina kraujo cirkuliaciją, užsiminė ir 
apie atvejus, kuomet dainuojantiesiems pa
lengvėdavo astma.

„Stebėdama vaikus metų metus vis iš 
naujo įsitikinu, kad dainavimas veikia jų 

sveikatą, – džiaugiasi V.Skapienė. – Vieni 
vaikai ėmė daug geriau tvarkytis su mik
čiojimo problemomis, kitų imuninė siste
ma labai sustiprėjo, tretiems nejučia susi
reguliavo svoris.“

„Repeticija iš tiesų atima jėgų, – link
si „Ugnelės“ choristė Gintarė. – Iš pradžių 
namo išeidavau net pavargusi, galvojau, kad 
taip yra dėl to, kad beveik nesportuoju, o vė
liau paaiškėjo, kad aš tiesiog taisyk lingai dai
nuoju! Netrukus tas nuovargis pasidarė labai 
malonus ir atpalaiduojantis, pripratau prie jo 
taip, kaip žmonės pripranta prie pabėgioji
mo arba paplaukiojimo baseine.“

Būtų puiku, jei visi vaikai galėtų užsi
imti kuo įvairesne veikla – lankytų po vie
ną sporto ir meno būrelį, dažnai būtų gam
toje, daug keliautų... Deja, tikrai ne kiek
viena šeima gali sau leisti kiekvieną lais
vą vaiko dienotvarkės minutę užpildyti vis 
kitokiais užsiėmimais. Svarbu suvokti, kad 
kiekvienas užsiėmimas, suplanuotas ir pri
žiūrimas profesionalų, turi daug daugiau 
lygių nei matome pačiame paviršiuje. Ne
derėtų baimintis, kad dainuodamas chore 
vaikas taps pasyvus ar praras formą, – re
gis, kiekviena repeticija jam duos tiek pat, 
kiek suaugėliui duoda brangios valandos 
sporto klube ir dar brangesni masažai su 
gydomaisiais aliejais.

Vaikiškos sveikatos,  
laimės, proto dainos

„Mano mergaitė bus mėlynom akim, garbanotais plaukais, 
ilgais pirštais ir plačia šypsena.“ – „O mano berniukas bus 
stipriom kojom, rudais plaukais, didelėm akim...“ Visos tokios 
„svajonės“ visiškai nublanksta prieš svarbiausią norą – visi 
norime, kad vaikas būtų sveikas. O supratę, kad dideli pavojai 
sveikatai negresia, tuoj pat prisikuriame naujų tikslų: mano 
jaunėlis bus puikus sportininkas, mano mergaitė mokysis šokti, 
vidurinysis sūnus taps mokslininku – žodžiu, mano vaikas bus 
labai ypatingas. Bet ir vėl bėdos – sportuodamas vaikas traukte 
traukia traumas, o per daug skaitydamas ar sėdėdamas prie 
kompiuterio – neišlenda iš akių gydytojo kabineto. Prarandate 
kantrybę: kokį užsiėmimą, kuris būtų ir sveikas, ir lavinantis, ir 
pridedantis tų trokštamųjų „ypatingumo“ taškų, sugalvoti savo 
atžalai? Nuveskite jį dainuoti.
Populiariojoje Lietuvos spaudoje apie tai dar nėra kalbama labai 
plačiai, bet pasauliui jau kurį laiką aiškėja, kad dainavimas lavina 
toli gražu ne vien muzikinius įgūdžius. Apie bendravimą, toleranciją 
ar pasaulio pažinimą net nekalbu – dainavimas (žinoma, tada, kai 
jo mokoma sąmoningai ir profesionaliai) gerina loginį mąstymą, 
padeda gydyti astmą, depresiją, net lieknėti!

Ieva KrIvIcKaItė
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Dirbu dviejose mokyklose – vienoje pirmaeilėse pareigose, kitoje – an-
traeilėse. Noriu pakeisti darbo sutarčių sąlygas ir nustatyti, kad toje 

mokykloje, kur dirbu pirmaeilėse pareigose, dirbčiau antraeilėse pareigose ir 
atvirkščiai. Kaip man tai padaryti? 

Mano kolegė, su kuria buvome susitarusios, dvi dienas pavadavo mano 
pamokas, todėl į darbą nėjau ir tvarkiau asmeninius reikalus. Mokyklos 

vadovų apie tai neinformavau. Apie tai sužinojęs direktorius grasina mane už 
pravaikštas atleisti iš darbo. Jeigu direktorius taip ir padarytų, ar toks jo spren-
dimas būtų teisėtas?

Mokykloje įsikūrė profesinė sąjunga, kuriai priklauso keli mokytojai iš 
bemaž 80-ies darbuotojų kolektyvo. Ar tokia – visų įmonės darbuotojų 

įgaliojimų neturinti – organizacija turi teisę kartu su administracija nustatyti 
kiekvieno darbuotojo tarifinio atlygio koeficientus, skirstyti papildomas valan-
das, priedus ir pan.?

Tokios procedūros Darbo kodeksas (DK) nereglamentuoja, tačiau ir ne
draudžia. Todėl, vadovaujantis DK 4 str. 4 dalimi, tais atvejais, kai DK ir 

kiti įstatymai tiesiogiai nedraudžia darbo teisinių santykių subjektams patiems 
susitarimo būdu nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, šie subjektai turi vado
vautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

Kitaip tariant, jau sudarytos darbo sutarties sąlyga, nurodanti, kokia darbo sutar
tis sudaryta (pagrindinio darbo ar antraeilių pareigų), darbuotojo iniciatyva galėtų būti 
keičiama esant šalių susitarimui, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningu
mo principais. Darbuotojas, norintis pakeisti minėtas darbo sutarties sąlygas, turėtų pa
gal konkrečioje įstaigoje galiojančią tvarką pateikti darbdaviui raštišką prašymą.

Vadovaujantis Darbo kodekso (DK) 118 str., darbuotojas neturi teisės be darb
davio ar jo įgalioto asmens sutikimo savo darbą pavesti atlikti kitam asme

niui. Be to, DK 235 str. 2 dalies 9 punktas nurodo, kad neatvykimas į darbą be svarbių 
priežasčių visą darbo dieną yra šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. O vadovaujantis 
DK 136 str. 3 dalies 2 punktu, darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš 
anksto neįspėjęs darbuotojo, kai šis vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas.

Tačiau toks atvejis, kai darbuotojas neatvyksta į darbą todėl, kad pagal susitarimą 
jo vietoje dirba kitas darbuotojas, nors administracijos leidimas pasikeisti darbe ir ne
buvo gautas, teisminėje praktikoje nelaikomas pravaikšta. Tokią nuostatą yra išdėstęs 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bylos Nr. 3K379/2001 (2001 01 22) nutartyje.

Todėl už tokį pažeidimą darbuotojui gali būti pareikšta drausminė nuobauda, 
bet sprendimas atleisti jį už pravaikštą, tikėtina, būtų neteisėtas. 

Vadovaujantis Darbo kodekso (DK) 19 str., atstovauti darbuotojų teisėms ir in
teresams bei juos ginti esant darbo teisiniams santykiams gali profesinės sąjun

gos. Jeigu įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje nėra veikiančios profesinės sąjungos ir jei
gu darbuotojų kolektyvo susirinkimas darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijos ne
perdavė atitinkamos ekonominės veiklos profesinei sąjungai, darbuotojams atstovauja 
darbo taryba, išrinkta slaptu balsavimu visuotiniame darbuotojų kolektyvo susirinkime. 

Mokyklų vadovų pareiga derinti su darbuotojų atstovais tarifinio atlygio koe
ficientus, papildomas valandas, priedus ir pan. numatyta švietimo ir mokslo mi
nistro įsakymu patvirtintame Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedago
ginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše.

Pažymėtina, kad mokykloje susibūrusi profesinė sąjunga įgyja tos mokyklos 
darbuotojų atstovų teises (taip pat ir teisę atstovauti darbuotojų kolektyvui suda
rant kolektyvinę sutartį), kai ji įsteigiama pagal Profesinių sąjungų įstatymo 6 str. 
ir kai to paties įstatymo nustatyta tvarka įregistruoja savo įstatus. Profesinių są
jungų įstatymo (PSĮ) 6 str. numato, kad profesinei sąjungai „įsteigti būtina, kad ji 
turėtų: 1) ne mažiau kaip 20 steigėjų arba įmonėje, įstaigoje, organizacijoje stei
gėjai sudarytų ne mažiau kaip 1/10 visų darbuotojų (o 1/10 visų darbuotojų būtų 
ne mažiau kaip trys darbuotojai), ir profesinės sąjungos susirinkime yra patvirtin
ti jos įstatai bei išrinkti valdymo organai; 2) susirinkime patvirtintus įstatus; 3) iš
rinktus valdymo organus; 4) priimtą sprendimą dėl buveinės“. 

Pažymėtina, kad profesinė sąjunga laikoma įsteigta nuo tos dienos, kai įvyk
dytos aukščiau nurodytos sąlygos. PSĮ 8 str. numato, kad profesinės sąjungos 
arba jų susivienijimai teisės aktų nustatyta tvarka turi pateikti Juridinių asmenų 
registrui profesinės sąjungos įstatus (statutą) ir kitus dokumentus, patvirtinan
čius PSĮ 6 str. išvardintų aplinkybių buvimą. 

Taigi, jei profesinė sąjunga mokykloje yra įsteigta PSĮ 6 str. nustatyta tvarka, 
t. y. ji turi pakankamai narių vykdyti savo veiklą, turi buveinę ir t. t., jos dalyva
vimas nustatant darbuotojų tarifinio atlygio koeficientus, papildomas valandas, 
priedus ir pan. yra teisėtas.

Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jei įmonėje yra įkurta profesinė sąjunga 
PSĮ 6 str. nustatyta tvarka, įmonės kolektyvo atstovavimo perdavimas jai nėra reika
lingas. Tačiau toks perdavimas būtų reikalingas tada, kai mokykloje veiktų ne viena, o 
kelios profesinės sąjungos.

Parengė Vytautas STRAZDAS

Kaip pakeisti darbo sutarties sąlygas?

Kokia nuobauda gresia už nesankcionuotą susitarimą  
pavaduoti pamokas? 

Kiek galių turi kelis narius teturinti mokyklos profesinė sąjunga?

Regėjimo apgaulė
Prieš keliolika metų mums, savivaldybės tarybos nariams, prisista-

tė kandidatas į savivaldybės įstaigos vadovus. Paklaustas metų atsakė, 
kad jam penkiasdešimt. Tuomet vienas kolega pusbalsiu pašmaikšta-
vo – esą daugiau keturiasdešimt devynerių su puse neduotų.

***
Šiandien pasižiūrėję į dailius rinkimų plakatus nė vienam kandidatui 

į Seimą neduotume daugiau... dvidešimt devynerių su puse.
Kęstutis MILIAUSKAS
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Studentų apklausa rodo, kad Seimo rin
kimuose tikrai dalyvaus 37 proc. studentų, 
dar 30 proc. teigia greičiausiai dalyvausian
tys. Iš žadančių balsuoti penktadalis jau yra 
tvirtai apsisprendę, kam paskirs balsą, dar 
tiek pat linksta link vieno favorito, tačiau 
net 54 proc. apklaustųjų vis dar nežino, už 
ką balsuos. Tokius rezultatus parodė Lietu
vos studentų sąjungos (LSS) atlikta apklau
sa internetu, joje dalyvavo 1953 studentai.

21 proc. studentų teigia, kad tikrai arba 
greičiausiai nedalyvaus Seimo rinkimuose, 
kol kas nežinančių, ar dalyvaus, yra 12 proc. 
Pasyviausi rinkimuose bus bakalauro I kur
so studentai – net 30 proc. jų teigia, kad tik
rai neis į rinkimus.

Apklausa atskleidė įdomių skir tu mų, 
kuriuos lemia ir studijų sritys. Humanita
rinių ir socialinių mokslų studentai rinki
muose bus gerokai aktyvesni – beveik pusė 
iš jų teigia, kad rinkimuose tikrai dalyvaus, 
iš technologijų studentų tokių buvo tik ket
virtadalis.

Vaikinai ir merginos dalyvauti rinki
muose linkę iš esmės vienodu aktyvumu, 
tačiau pirmieji gerokai tvirčiau apsispren
dę, už ką balsuos. Net 53 proc. vaikinų stu
dentų jau tvirtai žino, kam paskirs savo bal
są, arba linksta link vieno favorito, o štai iš 
apklaustų studenčių tik 33 proc. buvo apsi
sprendusios dėl savo favoritų rinkimuose.

Panašūs skirtumai pastebimi ir nagrinė
jant studijų įtaką studentų apsisprendimui: 
tvirtai apsisprendę, kam atiduos balsą, buvo 
30 proc. humanitarinių ir 27 proc. sociali
nių mokslų studentų, o tarp fizinių mokslų 
atstovų tokių buvo tik 15 proc.

9 proc. studentų planuoja balsuoti iš
ankstiniuose rinkimuose paštu arba mieste, 
kuriame jie studijuoja.

Paklausti, kas jiems galėtų sutrukdyti 
balsuoti, studentai vardino prastą savijau
tą (61 proc. apklaustųjų), kompanijos trū
kumą – jei kartu į rinkimus nevyktų draugai 
ar artimieji (23 proc.), tingėjimą (22 proc.) 
ir blogą orą (20 proc.).

 TyrImAI

Kiek studentų dalyvaus rinkimuose?

Aukštąjį išsilavinimą Lietuvoje turi 
21,2 proc. gyventojų, 68,7 proc. turi vidu
rinį arba aukštesnįjį išsilavinimą. 41,6 proc. 
moka vieną užsienio kalbą, kas trečias gy
ventojas nurodė mokantis dvi užsienio kal
bas. Tai atskleidė Lietuvos statistikos depar
tamento paskelbti galutiniai 2011 m. gyven
tojų surašymo rezultatai.

Lietuvos gyventojų išsilavinimo lygis per 
dešimtmetį tarp surašymų išaugo – 2001 m. 
aukštąjį išsilavinimą turėjo 12,6 proc. gy
ventojų. 

Moterų, įgijusių aukštąjį ir aukštesnįjį iš
silavinimą, buvo daugiau nei vyrų. Trečdalis 
vyrų ir 42,3 proc. moterų buvo įgiję aukštą
jį arba aukštesnįjį išsilavinimą. Dauguma bai
gusiųjų aukštąjį ir aukštesnįjį mokslą – miesto 
gyventojai (atitinkamai 81,6 ir 69,8 proc.).

2011 m. surašymo duo me ni mis, 
41,6 proc. gy ven tojų, be gimtosios kalbos, 
mokėjo vieną užsienio kalbą. Dažniau
siai žmonės nurodė mokantys rusų, ang

lų, lietuvių, vokiečių ar lenkų kalbą. Prieš 
dešimtmetį vieną užsienio kalbą mokėjo 
39,7 proc. gyventojų. 

Kas trečias gyventojas (2001 m. – kas ket
virtas) nurodė, kad moka dvi užsienio kalbas, 
daugiausia – rusų ir anglų, rusų ir lenkų, ang
lų ir vokiečių. Kad moka tris užsienio kalbas, 
nurodė 6,6 proc. gyventojų. 2001 m. tokių 
buvo 5 proc. Keturias ar daugiau kalbų nuro
dė mokantys 1,3 proc. šalies gyventojų. Prieš 
dešimtmetį tokių buvo 0,8 proc.

„Per 10 m. išaugo gyventojų, mokančių 
užsienio kalbas, skaičius. 63 proc. gyvento
jų nurodė, kad moka rusų kalbą, 30,4 proc. – 
kad moka anglų kalbą, 8,5 proc. nurodė mo
kantys lenkų kalbą, vokiečių – 8,3 proc.“, – 
pristatydama surašymo rezultatus, sakė Sta
tistikos departamento generalinė direktorė 
Vitalija Lapėnienė. 

Gyventojų surašymas taip pat parodė, 
kad išaugo 15–19 metų amžiaus gyventojų 
dalis, mokanti anglų kalbą. 

Kiek išsilavinę ir kiek kalbų moka 
Lietuvos gyventojai?

Puslapyje – „Dialogo“ inf.

Daugiausia sergančiųjų gripu ir kvėpa
vimo takų infekcijomis (ŪVKTI) yra Vil
niuje, – antradienį (10 09) pranešė Užkre
čiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC). Jo 
duomenimis, Vilniaus administracinėje 
teritorijoje 10 tūkst. gyventojų praėjusią 
savaitę teko 60,64 susirgimų atvejo. Ma
žiausiai sergančiųjų buvo Tauragėje, ten 
teko 28,66 ligoniai 10 tūkst. gyventojų.

Anot ULAC, praėjusią savaitę bendras 
šalies sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis 
siekė 50,31 atvejo 10 tūkst. gyventojų. Pana

Didžiausias sergamumas 
gripu – Vilniuje

šus jis buvo ir anksčiau – užpraeitą savaitę 
10 tūkst. gyventojų teko 50,67 susirgimo.

Praėjusią savaitę sergančiųjų peršali
mo ligomis taip pat padaugėjo Klaipėdo
je, Panevėžyje, Telšiuose.
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vytenis PauLausKas

Profi liavimo idėja 
nepasiteisino

Jau du dešimtmečius Lietuvos švieti
mą stengiamasi pastatyti nuo kojų ant gal
vos. Visa visuomenė prievartaujama įgy
vendinti pačias kvailiausias reformatorių 
idėjas. Kartais po kelių ar keliolikos metų 
atsitokėjama ir pripažįstama, kad reforma 
buvo bloga, nors iš tiesų tai turėjo būti aiš
ku reformos nė nepradėjus. Žinoma, aiš
ku gali būti tik tam, kuris turi bent trupu
tį sveiko proto. 

Pripažinta, kad lituanistų mokslinin

kų teoretikų mokykloms įpiršta idėja blu
sinėtis po atskirus iš konteksto ištrauktus 
kūrinių fragmentus buvo klaida. Tas blu
sinėjimasis nepadėjo suvokti teksto ar juo
lab viso kūrinio parašymo prasmės, – pa
dėjo suvokti nebent tai, kad knygos yra la
bai neįdomus daiktas ir kad jų iš viso skai
tyti neverta. 

O dabar kaip perkūnas iš giedro dan
gaus trenkė žinia, kad aukštosios mokyk
los pageidauja gauti iš mokyklų ne siau
rai profi liuotus, bet daug universaliau pa
ruoštus studentus ir todėl studentams teks 
ruoštis didesniam egzaminų skaičiui. Ki
taip sakant, tai reiškia, kad ir profi liavi
mo idėja nepasiteisino. Galima pritarti 

B.Burgiui, kad „profi liavimas buvo valsty
binio lygio nusikaltimas“. 

Išties kokia prasmė dar nebaigus vidu
rinės mokyklos jau rinktis tolesnį profe
sinį kelią, kam tokia skuba? Juolab kad ir 
darbo rinka nelaukia jaunimo išskėstomis 
rankomis. Tegul jaunimas mokosi, įgy
ja kuo platesnį išsilavinimą, o kokio nors 
siauro profi lio išplėstinį kursą galės studi
juoti universitetuose, kolegijose ar gyveni
mo universitetuose. Kuo platesni žinių pa
matai bus pakloti gyvenimo pradžioje, tuo 
didesnį rūmą vėliau ant tų pamatų bus ga
lima pastatyti. Jeigu per anksti bus nueita 
į siaurą specializaciją, vėlesniame amžiuje 
bus labai sunku persiorientuoti į kitą sritį 
tuo atveju, jeigu gyvenimas privers tai da
ryti. Tuomet bus galima mokytis net ir visą 
gyvenimą, bet to mokymosi rezultatai bus 
labai menki. 

Yra pasitaikę atvejų, kai maži vaikai 
patekdavo tarp žvėrių ir augo auklėjami 
pagal tų žvėrių bendruomenės taisykles. 
Deja, nė vienas toks mauglis sugrįžęs į 
žmonių bendruomenę nesugebėjo gyventi 
žmonių gyvenimo, visi jie taip ir liko tuo, 
kuo juos padarė vaikystėje turėti mokyto
jai – žvėrys. 

Dėl ko aukštosios ėmėsi 
konkrečių veiksmų?

Gali kilti klausimas: jeigu profi liavimas 
buvo nusikaltimas, kodėl iki šiol niekas 
nedemaskavo nusikaltėlių – ne tik jų ne
nuteisė, bet ir iki šiol klusniai vykdo jų di
rektyvas? Manau, taip yra todėl, kad abso
liuti dauguma žmonių sprendžia ne „glo
balines“, bet „lokalines“, tai yra savo asme
nines, problemas. Todėl jie, labai nesigilin
dami į tai, kas ir kodėl vyksta, tiesiog sten
giasi prisitaikyti prie esamų aplinkybių.

Tad kas gi atsitiko, kad aukštosios 
mokyklos ėmėsi realių veiksmų prieš 
profi liavimą? 

Susidariusią situaciją, manau, gana 
tiksliai paaiškino V.Daujotis. Pasak jo, 

tos aukštosios mokyklos, kuriose studen
tai mokosi tiksliųjų mokslų, bijo, kad joms 
neliks studentų. Taigi viskas logiška ir la
bai žemiška. Ir anksčiau valstybinio fi nan
savimo aukštosioms mokykloms gal ir ne
labai pakakdavo, bet jos papildomai užsi
dirbdavo pardavinėdamos diplomus. Da
bar, mažėjant mokinių ir – atitinkamai – 
potencialių diplomų pirkėjų skaičiui, uni
versitetai sunerimo ir ėmė ieškoti išeičių iš 
susidariusios padėties.

ŠMM buvo sumaniusi įdarbinti aukš
tąsias mokyklas, organizuodama aukšto
jo mokslo eksportą. Tuo tikslu universi
tetuose būtų dėstoma anglų kalba, Lie
tuvoje esant pigiai darbo jėgai (mažiems 
dėstytojų atlyginimams) būtų dempin
guojamos aukštojo mokslo kainos ir to
kiu būdu tikimasi pritraukti studen
tų, diplomų pirkėjų iš kitų šalių, pavyz
džiui, iš Didžiosios Britanijos. Tačiau la
bai abejotina, kad Lietuvos, vienos iš la
biausiai atsilikusių ES šalių, universitetai 
bus labai populiarūs. Juolab kad Lietu
vos vadovai, švietimo ir mokslo minis
trai mėgsta pabrėžti, kad tie Lietuvos 
universitetai yra labai blogi. 

Kaimui aušta viltis
Jeigu aukščiausiu valdžios lygiu bus 

išdrįsta pripažinti akivaizdžią tiesą, kad 
profiliavimas buvo klaida, bus galima 
spręsti kitą, labai svarbią problemą – at
gaivinti Švietimo ir mokslo ministerijos 
numarintas kaimo vidurines mokyklas. 
Mat viena iš svarbiausių priežasčių, dėl 
ko atsisakyta vidurinių, buvo ta, kad vi
durinėje mokykloje, esant nedideliam 
mokinių skaičiui baigiamosiose klasė
se, neįmanoma užtikrinti siauro tų mo
kinių specializavimosi.

Vidurinių mokyklų atkūrimas paska
tintų kaimo plėtrą, naujų darbo vietų kū
rimą provincijoje. Į bambalynę būtų įlieta 
šviežio inteligentiško kraujo ir tai sustab
dytų kaimo degradavimą. 

Sveiko proto link

Nuo naujojo tvarkos aprašo geriausiai 
vidurinio ugdymo programą baigusiųjų 
eilei sudaryti 2014 metais praėjo mėnuo. 
emocijos aprimo, visiems aišku – įsakymas 
atšauktas nebus. Kaip suvaldyti neeilinę 
padėtį sekėsi Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos 
bendruomenei? 

Pirmieji žingsniai – nuraminti mokinius, informuoti tė
vus, įsigilinti į naująją tvarką. Prislopinti neigiamą mokinių 
reakciją pirmiausia padėjo pokalbiai su specialistu (pačiu lai
ku projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūri
mas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ 
iniciatyva mokyklose įsteigti karjeros koordinatorių etatai). 
Po to – įdėmiau pažvelgta į pasirinktus ugdymosi planus, ap
svarstytos karjeros planavimo alternatyvos. 

Pakeitimų išties būta daug. Dalis iš biologijos B kur
so perėjo į A – suformuota nauja biologijos A kurso mo
bili grupė. Pastebėta, kad iš trijų galimų variantų – rink
tis II užsienio kalbą, IT ar geografi ją – gimnazistai renka
si pastarąją. Tiesa, kad nebūtų viršytas 32 val. skaičius per 
savaitę, daugeliui teko atsisakyti modulių, pasirenkamų

jų dalykų. Ne vieną kartą koreguoti mokinių planai vertė 
keisti ir pamokų tvarkaraštį.

2014 metų abiturientai, norintys studijuoti aukštosio
se mokyklose, turės įrodyti savo B1 ir B2 anglų kalbos ži
nias. Bet ir iki šiol gimnazijoje didelis dėmesys buvo ski
riamas anglų kalbos mokymui: vidurinio ugdymo progra

moje anglų kalbai skirtos 8 valandos, be to, mokiniams 
sudarytos galimybės rinktis modulius, pasirenkamuosius 
dalykus. Anglų kalbą B2 lygiu „Romuvos“ gimnazijoje 
mokosi 80 proc. Peržiūrėti 2012 metų anglų kalbos vals
tybinio egzamino rezultatai – B2 lygį pasiekė 83 proc. 

Naujoji tvarka labiausiai nerimauti privertė tuos abi

turientus, kurie metus planavo išvis niekur nesimoky
ti (dirbti, savarankiškai gilinti žinias ir pan.). Klausimas, 
kaip jiems bus su užsienio kalbos lygio įrodymu ar egza
minų pasirinkimais, kol kas atviras.

Šiandien aišku, kad norint įstoti į konkurencingas spe
cialybes ir gauti valstybės fi nansuojamą vietą teks laikyti 
daugiau egzaminų. Bet juk kalbama apie aukštojo mokslo 
vertę. Senolių išmintis byloja, kad tai, kas lengvai, be pra
kaito gaunama, nėra vertinama. 

Naujoji tvarka ambicingus iššūkius pirmiausia kelia 
ją inicijavusioms aukštosioms mokykloms, turėsiančioms 
skirti didesnį dėmesį studijų kokybei, dėstytojų kvalifi kaci
jai, naujųjų technologijų taikymui, tarptautinių mainų prog
ramų įgyvendinimui, o svarbiausia – sąmoningo požiūrio 
į aukštąjį mokslą formavimui. Tikėtina, kad pelnytai gauta 
valstybės fi nansuojama vieta pakeis jaunų žmonių mąstymą 
ir studentai galės kelti griežtesnius reikalavimus nuobodžiai 
paskaitas skaitantiems ir anglų kalba negebantiems ben
drauti dėstytojams. Išbandymai laukia visų – Šiaulių „Ro
muvos“ gimnazijai, rodos, pirmieji žingsniai pavyko.

Ingrida SAUNORIENĖ,
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos karjeros koordinatorė 

Kaip naujosios tvarkos 
iššūkius priėmė romuviškiai?

 mOkyklOSE

Tikėtina, kad pelnytai gauta 
valstybės finansuojama 
vieta pakeis jaunų žmonių 

mąstymą ir studentai galės kelti 
griežtesnius reikalavimus nuobodžiai 
paskaitas skaitantiems ir anglų kalba 
negebantiems bendrauti dėstytojams.
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• A.Jurgelevičius „Naujoji 
mokytojų atestacijos tvarka: ar 
verta priimti danajų dovanas?“

✓ Mokytojas: „Šitie atestacijos nuos
tatai NETURI BŪTI PRIIMTI. Kategori
jos pasitvirtinimas visiškai nereikalingas ir 
netikslingas, kaip ir pati atestacija. Atlygi
nimas turi priklausyti nuo stažo.“

✓ „Kadangi naikinamos priemo
kos už kategoriją (taip teigė Razmantienė 
V.Strazdo straipsnyje „Ką žada naujų ates
tacijos nuostatų projektas?“, „D.“, Nr. 34), 
tai kautis dėl garbės kategorijos niekas net 
neketina. 

Aišku – ŠMM nenori mokėti mokyto
jams pinigų už darbus, nori, kad mokytojai 
juos atliktų dykai – dėl garbės. Bet juk dar 
Maironis rašė: „Ir kas ta garbė, giesmėmis 
apdainuota? / Šešėlis, kurs bėga greta…“ 
Nesikausim, anot Aido Marčėno, „gaila net 
ragų – taip ant visų esu padėjęs…“

✓ Tėvas: „Kokios gali būti kategorijos. 
Absurdas. Visiškas absurdas. Mano vaiką 
moko mokytoja metodininkė. Dieve mano, 
nežinom, ką daryti nuo tokios „metodikos“: 
šaukia, klykia, vaikus debilais vadina, vai
kams mokykla kelia siaubą. Yra keli įtakingi 
tėvai, kurių ji bijo, ką vaikai bepadarytų, jie 
visada teisūs. Dauguma – tikri išgamos. 

Kokie priedai, kokios čia regalijos. Kai 
pavasarį mokykloj buvo auditas, ji glostė vai
kams galveles, bėgiojo, globojo, tarnavo, vai
dino. Atvažiavusieji ją išgyrė, išaukštino. 

Kreipėmės į direktorę, norėjom kon
trolieriams viską papasakoti. Direktorė 
prašė to nedaryti, sako, neneškit bėdų į 
viešumą, tie žmonės atvažiavo ir išvažiuos 
vėl dešimtmečiui. 

Kai tie kontrolieriai išvažiavo, direk
torė pasakė: mokytojos darbas įvertintas 
puikiai, aš nieko negaliu padaryti, nes ji 
vadovauja profsąjungai. Švietimo skyrius 
sako tą patį. 

Jurgelevičiau, atsipeikėk, nuvažiuok, 
tamsta, pats į mokyklas, kad įsitikintum, 
jog tos kategorijos daug kur yra tik dėl pi
nigų. Užbaikit tas nesąmones.“

✓ Tėvui: „Jūs bent įsivaizduojate, kiek 
mokyklų tas Jurgelevičius apvažiuoja? O 
tokie bailiai kaip jūs bijo komisijai arba 
čia, „Dialoge“, viešai pasakyti, kokioje mo
kykloje, kokia mokytoja yra tokia bloga. 
Atvažiuos gelbėtojas Jurgelevičius ir iš
spręs jūsų problemas?“

✓ Pastebėjimas: „Pritariu pastebėjimui, 
kad daug labiau vertinamas ne mokytojo dar
bas su mokiniais, bet jo „popamokinė“ veik
la – straipsniai, vadovėliai, seminarai, projek
tai… Toks mokytojas pelno aukštus vardus, 
bet su vaikais dirbti, deja, neturi laiko.“

✓ Amor: „Niekur kitur mokytojai nėra 
rūšiuojami į kategorijas. Pamokos trukmė, 
egzaminų reikalavimai yra visiems moky
tojams vienodi – kodėl tad turi skirtis jų 
darbo apmokėjimas? Mūsų rajone šimtu
kininkų (žinoma, tai nėra vienintelis dar
bo kokybės rodiklis ir jo neabsoliutinu) 
parengia ir vyresniosios mokytojos. Prita
riu Pastebėjimui, kad metodininkės dau
giausia laksto po seminarus, kelia viso
kius „šaršalus“ (konferencijas, metodines 
ir atvirų durų dienas mokykloje), bet kas 
pamatavo, kiek tai duoda naudos vaikui, 
jo ugdymui? Mokytojo darbas – jo pamo
kos kokybė, kaip jis geba kurti darbingą, 
kūrybingą atmosferą pamokoje, kaip pa
deda vaikui siekti pažangos. O tas bruzde
sys – visos akcijos ir atrakcijos, padedan
čios pelnyti skambius vardus, dažnai yra 
niekinės ir tuščios… 

Manau, teisingiausia pedagogams mokė 
ti kaip valstybės tarnyboje – ten už kiekvie
nus trejus ištarnautus metus skiriamas trijų 
procentų atlygio priedas. O mokytojams jis 
kažkodėl sustingsta išdirbus 15 metų.“

✓ Ekspertas: „Aš vedu seminarus – tu 

klausai, aš rašau vadovėlius – tu iš jų tik 
mokai, aš rengiu egzaminų užduotis – tu 
jomis piktiniesi, aš ugdau šimtukininkus – 
tu kūprini su savais augintiniais į pakarto
tinę sesiją. Ir mes vienodi?“

✓ Ekspertui: „Tikrai taip. Nes diplomus 
tai turime vienodus. Ir už vedamas pamo
kas turi būti mokama vienodai. O už visus 
išvardintus darbelius pinigus jau pasiėmei, 
nors kartais tų seminarų kokybė – Dieve, 
padėk. Dešimtokų patikros užduotys ir jų 
atsakymai dar nė karto be klaidų parengti 
nebuvo. Nusileisk, žmogau, ant žemės.“

✓ „Sutinku, kad viskas išsigimė ir rei
kia reformos. Bet ne tokios, kuri būtų da
roma kitų sąskaita ir kiršinant mokyto
jus. Tegul tie, kurie skausmingai įvedinėjo 
atestaciją, dabar be skausmo ją panaikina. 
Ir tada visi tam pritarsime.“

• A.Zabulionis „Dar vienas NeC 
blefas?“

„Tokios normos gal ir tiktų NEC lie
tuvių kalbos „renginiui“, bet per egzami
ną jų naudoti tikrai negalima!“ – į NEC ra
ginimą siųsti pastabas apie 2013 m. lietu
vių kalbos ir literatūros valstybinio ir mo
kyklinio brandos egzaminų vertinimo nor
mų projektą atsiliepė švietimo konsultan
tas A.Zabulionis.

Kritines straipsnio autoriaus pastabas 
papildo internautai.

✓ Ex.: „Bandomojo egzamino vertini
mo normos buvo visai kitos. Kitokios. Iš
bandyti net trys normų variantai – ir su 
platesne skale, ir su visai siaura, vos 3 tšk. 
Pastaroji visiškai nepasiteisino, nes neiš
skirstė mokinių: pats gabiausias, parašęs 
duotu aspektu daug ir protingai, bet pada
ręs kad ir menkutę fakto klaidą, leisdavo
si skale žemyn į 2 taškus. Taigi skalė iš tik
rųjų buvo vos 0–1–2 tšk.! Ir tai buvo di
džiuliai vertinimo neatitikimai. Kodėl? 

Kodėl nei p. Zabulionis, nei mūsų ŠMM 
„nemato“ to, kas ir aklam aišku – skirtumai 
kyla iš to, kad nėra jokios medžiagos apie tai, 
kas yra kas – kas ta prob lema, kas tas kon
tekstas, kas tas absoliutus nulis, kiek ir ko
kio rėmimosi literatūra reikia minimumui, 
o kiek – maksimumui. Jau programų rengi
mo metu dėl to kilo skandalai, deja, viskas 
baigėsi jėgos pozicijos demonstravimu... 

Dabar jau ne tik mokiniai palikti be jo
kio supratimo, ką jie turės per egzaminą su
kurti, bet ir mokytojai. Net būsimieji ver
tintojai (kaip galima vertinti, kai nežinai, ko 
turime išmokyti?). Taigi, vieni vertintojai 
ignoravo, kad samprotavime kažkodėl ver
tinamas tik problemos pateikimas, ir rašė už 
temos išsamų nagrinėjimą maksimumą taš
kų, kiti skaitė instrukciją ir rašė 0 ar 1 už to 
paties darbo turinį. Štai ir neatitikimas. 

Bet, žmonės gerieji, nuo kada pasidarė 
įmanoma nenagrinėjant temos (už tai bau
džiama ir naujame vertinimo normų pro
jekte – jei palieti temą, gausi vos 1 tšk.!) iš
nagrinėti problemą?! Dabar dar – ir 7 taš
kų lygiu! Patys pabandykit – jei ne para
šyti, tai raskite straipsnį, kuriame nėra te
mos, nėra vertybių analizės, o tik proble
mos analizė septyniais aspektais, nes juk 
protas neišneša, už ką rašyti 1 tšk., už ką – 
2 tšk., už ką 7 tšk. 

Naujasis projektas (kodėl atsiran
da naujas variantas? Kodėl nepatikrin
tas? Kodėl absoliučiai nelogiškas?) rašiny
je naudojamus kūrinius ir autorius verti
na net „dviejuose aspektuose“ – kaip ar
gumentavimą ir kaip literatūrinį išprusi
mą (Konteksto sk.), tik vienur 7 tšk., ki
tur – vos 3 tšk. Ar mokinys turės pateikti 
pareiškimą, prie ko jo taškus skaičiuoti? 
Kitaip juk – keturių taškų neatitikimas! 

Vertinama ir kažkokia gilioji struktūra – 
dalykas, kurio net užuominų nėra jokiame 
lietuviškame vadovėlyje ir net aukštųjų mo
kyklų vadovėliuose. Ar gali vertintojai vie
nodai įvertinti tą, ko jie neatpažįsta? 

O dabar pereikime prie kaltųjų. Ne 
NEC kuria programas, tarp jų ir egzami
no, dabar tai UPC prerogatyva, kaip ir me
todinės medžiagos kūrimas, kaip informa
cijos sklaida. Ką jie dirba?! <...> 

Paskutinis rinkiminis p. Steponavičiaus 
triukas – per „Panoramą“ jis dėstė visai Lie
tuvai, kad „dalis kitakalbių egzaminą parašė 
geriau nei gimtakalbiai“, o tai, kaip Palango
je per konferenciją atskleidė p. Bredelis, reiš
kia, jog tie 20 proc. egzaminą išlaikiusių ki
takalbių parašė geriau nei 40 proc. egzami
no neišlaikiusių gimtakalbių. 

Pasidžiaukime rezultatais visi kartu su 
ministru.“ 

✓ Eglė: „Būtų juokinga, jei nebūtų… 
graudu. Nė vieno dalyko mokytojams neiš
kyla tiek problemų dėl vertinimo kaip litua
nistams. Na nejaugi taip ir neatsiras žmo
gus, kuris pasakytų, kad karalius nuogas… 

NEĮMANOMA objektyviai įvertinti 
rašinio pagal tokias vertinimo normas, ko
kios pateiktos projekte. Apskritai tas no
ras, tiksliau reikalavimas, privalomai rem
tis nurodytų autorių kūriniais samprotavi
mo rašinyje – kažkoks nesusipratimas. O 
jau apie apimtį – 500 žodžių ar kaip moki
niui pamokų metu sudaryti sąlygas rašy
ti 4 val., kad turėtų galimybę parašyti tuos 
500 žodžių, nėra ką ir kalbėti. (Tai bent tu
rės darbo vertintojos ateinantį pavasarį. O 
jau „gražių darbų“ prisiskaitys…)

Žodžiu, jei ir norėta padaryti kaip ge
riau, išėjo kaip visada. Ir kaip gali norėti 
mokiniai eiti į mokyklą, mėgti literatūros 
pamokas, jei tokie absurdai dedasi.“

Valdininkai dirba – 
visi džiaugiasi...

Internautai komentuoja „Dialogo“ Nr. 36 publikacijas

20 proc. 
egzaminą 
išlaikiusių 
kitakalbių 
parašė geriau nei 40 proc. 
egzamino neišlaikiusių 
gimtakalbių. 
Pasidžiaukime rezultatais 
visi kartu su ministru... 
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Visuomenės užribio vaikai
Atsakymą geriausiai iliustruotų keli 

epizodai iš kasdienio gyvenimo.
Jau dešimtmetį šalyje veikia nevyriausy

biniai vaikų globos namai „Atsigręžk į vai
kus“. Iniciatyva įkurti globos įstaigą kilo, kai 
dar dirbau Švietimo ir mokslo ministerijo
je (ŠMM). Teko susidurti su beglobiais, val
kataujančiais vaikais, kurie gyveno stoty
se, apleistuose namuose, šiukšlynuose vie
ni arba su kasdien girtais ir smurtaujančiais 
tėvais. Tokio sisteminio požiūrio, koks yra 
dabar, nebuvo. Reikėjo arba ką nors skubiai 
daryti, arba laukti geresnių laikų. Priminsiu, 
kad lėšų, skiriamų beglobio vaiko išlaiky
mui nevalstybiniame sektoriuje, taip pat ne
buvo. Tačiau, jei savo širdyje priimi sprendi
mą, kad to reikia, gali nuversti kalnus, juo
lab kad visi suprato problemos svarbą. 

Pasikviečiau į pagalbą signatarą 
prof. dr. A.Sakalą, kitus bendraminčius. 
Pradėjome lankytis stotyse, sąvartynuose, 
kitose benamių ar apleistų vaikų įprastai 
lankomose vietose. 

Vykstame į Vilniaus sąvartyną. Ten gy
vena šeima su mažamečiais. Jie susirentę na
melį iš įvairių buitinių atliekų. Kitos šeimos 
gyvena palapinėse. Atvažiavę kalbiname: 
globos namuose vaikai gaus valgyti, galės 
eiti į mokyklą, o tėvai, panorėję, visada galės 
juos aplankyti. Įkalbinėti padėjo būsimi glo
bos namų steigėjai, prof. A.Sakalas. 

Panašių epizodų buvo su kiekvienu bū
simu mūsų globotiniu. Dalį jų atveždavo 
vaikų tarnybos, kitus rasdavome gatvė
je arba atsivesdavo jau gyvenantys globos 
namuose draugai. Tarpininkaujant ŠMM, 
gavome patalpas A.Jaroševičiaus gatvėje – 
ten pat, kur dar ir šiandien yra merginų 
socializacijos centras. Suformavome glo
bos namų komandą ir vadovybę, radome 
stebuklingus partnerius bei rėmėjus Dani
joje, Švedijoje, Norvegijoje. 

Žvelgiant iš tolesnės perspektyvos ne
simato kasdienių rūpesčių: kaip susikalbė
ti su jaunu žmogučiu, kuris penkerius me
tus gyveno stotyje ir jam toks gyvenimas 
labiau patinka nei globos namų. Jis bėga, 
grįžta arba jį grąžina. Priėmęs į savo globą 
tampi už jį atsakingas, todėl įvairių kasdie
nių istorijų pradžioje netrūko: ne vienam 
darbuotojui ir plaukai pabalo...

Vieną dieną skambina apsiverkusios dar
buotojos ir sako, kad atima vaikus: Vilniaus 
rajone steigiami nauji globos namai ir dalis 
vaikų yra komandiruojami ten. Kaip kokie 
daiktai, nepaisant nusistovėjusių ryšių, vaikų 
norų ar bent elementaraus žmogiškumo. 

Skambinu tuometiniam miesto merui, 
su kuriuo iki tol santykiai buvo puikūs. Me
ras negirdi jokių argumentų, jam svarbiau
sia įvykdyti sprendimą. Sprendimas, kurį 
jis pats ir pasirašė, nediskutuotinas. Lygi
nant žmogiškumą su interesais nugalėjo – ir 
dabar dažnai nugali – interesai, kad ir kaip 
būtų gaila. Galimas dalykas, kad buvo su
sitarta dėl kokio nors svarbaus sprendimo 
palaikymo. Kas tie maži žmogeliai? Gana 
griežtai pasisakiau apie šią situaciją ir tuo 
pačiu užbaigiau idealią draugystę su meru. 

Mes atsakingi  
tik iki šių durų?

Jei jau laikraštis nemokamai suteikia 
plotą aprašyti savo istorijai, norėčiau pri
minti visus nepriklausomybės metus besi

tęsiančią didžiulę problemą su tais globoje 
esančiais jaunais žmonėmis, kuriems su
eina 18 metų. Mes jiems suteikiame išsi
lavinimą, maitiname ir auklėjame. Taip jie 
gyvena, iki sulaukia pilnametystės. O tada 
mes juos išsiunčiame į nežinią. Jie neturi 
kitų namų – tik šiuos, o į juos grįžti nega
li, nes nėra vietos. Tai galima pasakyti apie 
visus globos namus. 

Mes atsakingi tik iki šių durų, o toliau? 
Galimi įvairūs sprendimai, bet pirmiausia 
reikia įvardyti tai kaip problemą. Vien vai
ko priežiūrai paskirtų pinigų neužtenka.

SKI: kaip Kvieskienė  
universitetą skandino

Socialinės komunikacijos institu
tas (SKI) tuometiniame VPU atsirado 
prieš 8 metus. Pačioje pradžioje įsteigėme 
Socialinės pedagogikos katedrą, o kai stu
dentų skaičiumi ėmėme lenkti kitus fakul
tetus, mums leido įsteigti SKI. 

Labai didžiuojuosi būdama SKI inicia
tore ir pradininke, nes šis institutas tapo 
varikliu, kuriančiu ir diegiančiu inovaci
jas socialinėse erdvėse ir švietimo siste
moje ne tik universitete, bet visoje Lietu
voje. Darbas, pradėtas nuo idėjos ir tuš
čio popieriaus lapo, tapo realybe. SKI in
dėlis buvo ypač reikšmingas įtvirtinant so
cialinio pedagogo sąvoką, įvedant jų etatus 
mokyklose bei užtikrinant rengimo ko

kybę aukštosiose mokyklose ir universi
tetuose. Šiuo metu SKI dirba profesiona
lų komanda, kuri sėkmingai vykdo sociali
nės pedagogikos ir socialinio darbo prog
ramas ir kasmet įtraukia studijoms moty
vuotus studentus bei praktikus į perkvali
fikavimo studijas. Be to, SKI turi viziją ir 
veiklos planą, kaip vystytis besikeičiančio
mis sąlygomis. 

Vienas sudėtingiausių SKI istorijo
je etapų buvo patalpų – jų tiesiog trūko – 
plėtra. „Lipome vienas ant kito“, nuomo
jomės patalpas iš savo kolegų, tiesiog var
gome. Buvo parengtas universiteto palėpės 
pritaikymo auditorijoms projektas: per di
džiules pastangas gautas finansavimas, ir 
projektas tapo realybe. 

Kas yra susidūręs su panašiais dar
bais, žino, kiek emocijų ir nervų kainuo
ja darbas su statybininkais: vėjas nuplėšė 
laikiną stogą, lietus kiaurai bėga į kolegų 
auditorijas, darbų vykdytojų neprisišauk
si, nes jie pridavinėja kitą objektą. Kas 
kaltas? Žinoma, – projekto iniciatorius. 
„Kvieskienė skandina universitetą“, – 
šnibždėjosi kolegos... 

Laikui bėgant, nuoskaudos pasimirš
ta: kolegos po metų vėl pradeda sveikintis. 
Gali iškilti klausimas: kam to reikėjo? Bet 
atsakymas tarsi savaime aiškus, kai matai 
šiuolaikiškai sutvarkytas auditorijas ir jose 
dirbančius studentus. 

Mechanika ir laisvė rinktis
Socialinės komunikacijos institutas 

pirmauja Lietuvos edukologijos univer
sitete, ir ne tik jame. Čia norėčiau pereiti 
prie mechanikos. Mechanizme visi dant
ratukai turi suktis tolygiai. Kas atsitinka, 
jei nors vienas jų pradeda laužyti nusisto
vėjusias neskubrias, bet precizines tvar
kas? Galimi trys variantai: arba visi padi
dina greitį, arba tas, kuris sukasi greičiau, 
susilėtina – sinchronizuojasi su aplinka, 
arba per greitai besisukantį dantratuką 
sistema išmeta lauk. Panašiai veikia visi 
kolektyvai. 

Kai dėl įvairių priežasčių sunku opera
tyviai priiminėti inovatyvius sprendimus, 
nukenčia visos sistemos efektyvumas.

Mūsų SKI kolektyvui priekaištau
ta, kad daug jaunų gabių ką tik diserta
cijas apsigynusių dėstytojų išeina į kitus 
universitetus. Kodėl? Todėl, kad žmogus 
laisvas rinktis. Ten jis gauna geresnes są
lygas ir geresnį atlyginimą. Jei mes būtu
me suradę sprendimus, tai nevyktų. Juk 
gyvename laisvos konkurencijos sąlygo
mis. Visiems mums kas savaitę skambi
na telefonų operatoriai ir vilioja geres
niais įkainiais. Kad ir kokie atsparūs bū
tume pokyčiams, paslaugos kaina lemia 
pasirinkimus. Kita vertus, reikia džiaug
tis, kad kitas universitetas renkasi mūsų 
SKI darbuotojus. Tai liudija aukštą jų pa
sirengimo lygį.

Didžiausi pozityviosios 
socializacijos priešai

Baigdama trumpą savo kai kurių dar
bų aprašymą norėčiau paminėti dvi mūsų 
ydas, kurios yra didžiausi pozityviosios 
socializacijos priešai.

Pirma iš jų yra pavydas. Man pačiai 
atrodo, kad aš jo neturiu. Kaip yra iš tik
rųjų, reikėtų klausti kolegų. Man patin
ka, kai žmogui sekasi, kai jis daug pasie
kia savo jėgomis. Kiek galiu, tiek padedu 
kolegoms, doktorantams, magistrantams 
ir studentams ir visuose svarstymuose pa
laikau savo gimtąjį Alma Mater. 

Antra – smulkmeniškumas. Mes 
tiek „nusiposėdžiaujame“, kad nebesu
prantame, apie ką kalbama. Mes žino
me, kad švietimo reformą reikia pradė
ti nuo mokytojo rengimo, bet tiek su
reglamentuojame procesą, kad laisvai 
minčiai vietos nebelieka nei mokykloje, 
nei universitete.

Kodėl tiek darbo vietų pakeičiau, ga
lėčiau atsakyti sentencija, teigiančia, jog – 
norint turėti ilgą, sveiką ir įdomų gyveni
mą – darbą, baldus arba vyrą keisti patar
tina kas septyneri metai. 

Kadangi vyro keisti neketinu, teko įsi
velti ir skatinti kitus pokyčius. Turiu pri
pažinti, kad tikrai labai nemėgstu tingių 
ir intriguojančių kolegų, abejingų reika
lui vadovų ir kvailų ar nekorektiškų politi
nių sprendimų, – juos visada įvardinu. Gal 
kartais per garsiai. 

Profesinėje veikloje vertinu ne užima
mas pareigas, o galimybę realizuoti savo 
idėjas. 

Todėl savo „didžiausiomis aukštumo
mis“ laikau savo profesorės karjerą, mono
grafijas ir knygas, ekspertinį darbą Euro
pos organizacijose bei Lietuvos pilietinių 
organizacijų įgalinimą. 

Giedrė Kvieskienė: 
„Jei širdy nusprendi – kalnus gali nuversti“

„Jūs tris kartus kilote į pareigybines aukštumas (Mokslinio 
metodinio kultūros centro direktorės pavaduotoja, Kultūros 
darbuotojų tobulinimosi instituto Kultūros švietimo darbo katedros 
vedėja, Švietimo ir mokslo ministerijos Papildomojo ugdymo 
skyriaus vedėja, LEU Socialinės komunikacijos instituto steigėja ir 
direktorė) ir tris kartus kritote žemyn. 
Kaip galėtumėte paaiškinti tokį savo profesinio gyvenimo bangavimą?“ – 
prof. dr. Giedrės KviesKieNės pasiteiravo „Dialogas“.
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Ar būtina sterilizuoti?
Maironio kūrybos trafaretu yra tapę 

jo chrestomatiniai eilėraščiai apie Tėvynę, 
Dubysą, Nemuną ir Šešupę, Trakų pilį ir 
praeities karžygius. Dažniausiai jais ir ap
siribojame, jausdamiesi „žiną“ Maironio 
kūrybą, o ir jo gyvenimo peripetijas. Te
reikia nueiti į Maironio namus (Literatūros 
muziejų) Kaune, ir įsitikinsite: keičiasi lai
kai, mokiniai (mokytojauju jau 30 metų!), 
gidės, bet... nesikeičia jų pažodžiui išmok
tas tekstas. Negi nebūtų ką naujesnio, su
gestyvesnio ir pačioms sužinoti, ir kitiems 
papasakoti? O gal nėra ką? 

Lietuviai – slapukai. Nelinkę atskleis
ti asmeninių paslapčių. Gal todėl tokios 
nuobodžios mūsų garsių žmonių biogra
fijos? Prisimenu iš savo mokyklinių metų: 
įdomu būdavo klausytis apie Puškiną ar 
Lermontovą, Dostojevskį ar Tolstojų. O 
štai lietuvių autorių asmenybės buvo ir te
bėra piešiamos visiškai vienodos, be jo
kio įsimintino ženklo: skiriasi tik gimimo 
ir mirties metai, šiaip jau jie visi „troško“ 
mokslo, „sunkiai skynėsi kelią“, „mokėsi 
tik gerai ir labai gerai“... Viskas. 

Argi gali šitokios negyvos asmenybės 
ką nors patraukti, juolab – šiuolaikinius, 
informacijos išpaikintus vaikus? 

Atsijoti, perkošti, išgryninti yra ir prog
raminiai kūriniai. Skaitytojui mokiniui pa
teikiama vien tai, kas pilietiška, kas turi ug
domąją vertę. Net ir tuomet, kai tie mo
kiniai – jau subrendę jaunuoliai, šiukštu 
jiems kalbėti apie kokius nors poeto ar ra
šytojo paklydimus ar suklupimus, – kad tik 
jaunas žmogus nepamestų „orientyro“, ne
susiviliotų nuodėmės „saldybe“, o juk nere
tai kaip tik iš jos ir gimsta tikra kūryba. 

Kaip šventvagiška, kaip bedieviška 
būtų manyti, kad Daukantas ar Donelai
tis, Maironis ar Biliūnas buvo gyvenime 
suklydę, patyrę „velnio gundymus“... Gal 
tik Salomėja „tarkuojama“ už išdavystę, 
„narstomi“ visi jos kauleliai: buvusi ir šio
kia, ir anokia. Bet, keista, net ir tuomet, kai 
išskaičiuojame visas mažas ir dideles jos 
nuodėmes, poezijos vertė nesumažėja. Gal 
netgi ta poezija tampa įdomesnė, artimes
nė, nes kančios ir atgailos atspaudas daro 
ją žmogiškesnę...

Susitikimas su stichija
Norėjosi ir Maironį pažinti giliau – su 

ydomis ir dorybėmis, klystkeliais ir žmo
giškomis pergalėmis, tikėjausi, kad „mai
roniada“ (kaip taikliai Maironio metams 
skirtus renginius įvardijo viena kolegė) at
neš ką nors naujo, leis pajausti poeto kūri
nius giliau. Ar nusivyliau? 

Noriu, kad mano mokiniai žinotų dau
giau už mane. Deja, mūsų norai ne visuomet 
sutampa. Tada nusileidžiu – kad bent žinotų, 
ko dar nežino... Šitaip skamba įtaigiau. 

Susiruošiame į Palangą, į Maironio kū
rinių skaitymus. Vos išlipę iš autobuso pa
stebime – Palanga nebe ta, ne vasariška, 
kokią daugelis ją yra įpratę matyti. Nutilu
si, atgavusi savo pirmykštę ramybę: girdė
ti vien jūros ošimas, arba, galima pasakyti 
ir kitaip – pagaliau girdėti jūra... Ji ir vėl – 
neprijaukinta, išlaisvėjusi stichija. Man at
rodo, kad būtent rudenį mėgo Maironis. Ir 
būtent tokią jūrą jis matė nuo Birutės kal
no... Čia, prie Birutės parko koplyčios, kur 
andai vaidilutės šventą ugnį kūreno, kur 
Kęstutis... „Viską žinome“, – mokiniai ne
kantrūs. Šiaip taip juos surikiuoju bendrai 
nuotraukai. Noriu tarp pušų ir kitokių me
džių šakų raizgalynės rasti tarpelį, pro kurį 
sutviskėtų dangus ir jūra. Veltui. Nebega

liu ilgiau jų išlaikyti: tekini nuo kalno, lyg 
būtų ištroškę reginio, per kopas, per smė
lį – prie jūros... 

Vanduo šaltokas, vis tiek braido, taš
kosi. Paveiksluojasi. Žiūriu iš tolo, kaip vė
jas taršo merginų plaukus. „Ar galima eiti 
pakrante?“ – atsiklausia. Džiugesiu spindi 
akys. Prisipažįsta, kad nė vienas nėra bu
vęs prie jūros rudenį. Visai kita savijau
ta! Kiek laisvės, kiek erdvės! Tik žuvėdros, 
viena kita žilagalvė senutė ir mano moki
nių pulkelis. Tegul...

Jei ne kūriniai, tai bent jų 
sukelti išgyvenimai

Sutariame susitikti prie parko roton
dos. Įeidami pro vartus pastebėjome skel
bimą: ten ir vyks Maironio kūrinių skai
tymai. Visame parke – floristų iš šieno iš
pintos Maironio eilės. Maironio skaitymų 
valandą pradeda tautiškai apsirengusios 
Palangos gimnazijos merginos: dainuo
ja skambindamos kanklėmis. Eiles skaito 
Palangos pagrindinės ir senosios gimnazi
jos mokiniai bei mokytojai, taip pat atvy
kę svečiai iš Kretingos... Mokytojų daugiau 
nei mokinių. 

Žaviuosi šiuo sumanymu. Skaityti kartu 
su savo mokiniais – labai nedrąsu. Šitai pri
pažįsta ir mano kurso draugės – Jūratė Ga

linauskienė, mokytoja iš Palangos, Aldona 
Kruševičiūtė – iš Kretingos (jos organizavo 
ir Palangoje rugsėjo 28–29 d. vykusią Mai
roniui skirtą lituanistų konferenciją). Vie
na yra skaityti klasėje, visai kas kita – vie
šai: miestelėnams ir poilsiautojams, ir to
kiems „priklydėliams“ kaip mes... Nors 
oras žvarbokas, klausančiųjų daug – nu
tūpti visi suoliukai. Daugiau vyresnio am
žiaus, bet yra ir jaunimo. Atėjo ir vienas ki
tas maniškis, bet – ne visi. Buvome susita
rę – jokios prievartos, kiek patys norės...

Čia, Birutės parke, tolumoje ošiant jū
rai, siūruojant pušims, jaučiu Maironio 
kūrinių dvasią kaip niekur kitur. Sumany
mas visoje Lietuvoje organizuoti Maironio 
skaitymus nėra neprasmingas. Svarbu tik 
parinkti vietą ir tinkamą laiką. Svarbu, ir 
kas skaito, ir kaip. 

Ir mes su mokiniais dar važiuosime į 
Maironio tėviškę. Kartu skaitysime pasi
rinktas eiles. Kažkas pavyks, kažkas gal ne. 
Bet kas nors liks. Jei ne faktai, tai bent nuo
taika, jei ne kūriniai, tai bent jų sukelti išgy
venimai. Iš įkritusių atmintin (širdin?) de
talių lipdome mozaiką. Visą gyvenimą ieš
kodami... (tai – pats svarbiausias mokytojo 
tikslas). Paskui dėliosime, apmąstysime. 

Maironiada irgi duos tik tiek, kiek pa
tys norėsime rasti.
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MAIronIADA: 
iš detalių lipdome mozaiką

Maironio kūrinių skaitymai Palangoje: poeziją skaito mokytoja �  Jūratė Galinauskienė.

 mOkyklOSE

„Kai dar baigiantis mokslo metams Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės 
mokyk los bendruomenę pasiekė žinia, kad Veliuonoje bus gimnazija, visi džiaugėmės ir 
pradėjome galvoti, kaip šį istorinį ne tik Veliuonai, bet ir visam mūsų kraštui įvykį pa
minėsime. Savo gimnazijos inauguraciją nutarėme švęsti naujųjų mokslo metų rugsėjį. Ji 
sutapo su dar viena svarbia mokyklai data – prieš 20 metų mūsų mokyklai buvo suteik
tas Antano ir Jono Juškų vardas“, – pasakoja „Dialogui“ Liucija Pranaitienė, Jurbarko r. 
Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Taigi Veliuonoje rugsėjo viduryje įvyko didelė šventė. Iškilminga eisena per Veliuonos 
miestelį, garsiųjų Lietuvos tautosakininkų Antano ir Jono Juškų atminimo pagerbimas prie 
jų kapų, šv. Mišios, naujos gimnazijos vėliavos pašventinimas, ąžuoliuko pasodinimas, dau
gybė sveikinimo žodžių, koncertas – tai tik dalis gausių minėtos šventės vyksmų. 

Prisiekusi būti savajame Veliuonos krašte šviesos ir kultūros židiniu gimnazijos ben
druomenė žada stengtis šį vardą pateisinti.

Prisiekė būti šviesos  
ir kultūros židiniu

Šį rugsėjį inauguruotos Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono   �
Juškų gimnazijos bendruomenės iškilminga eisena
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romanas JasuLaItIs,
Kauno Šančių vidurinės mokyklos 

direktorius, Lietuvos mokytojų 
profesinės sąjungos narys

Prieš bandant atsakyti į 
klausimą, kokį išauginsime 
jaunimą, reikia atsakyti į keletą 
kitų klausimų.

Ar turėsime ką auginti?
Šis klausimas natūraliai kyla esant to

kiam emigracijos mastui. Emigraciją są
moningai ir nesąmoningai skatina nepa
matuoti, neišdiskutuoti su visuomene, 
vien asmeniai sprendimai, priimami pagal 
principą „mes pasitarėme, bet bus, kaip aš 
noriu“ arba „aš pasakiau – taip ir bus“. 

Toli neinant galima pateikti keletą aki
vaizdžių pavyzdžių iš pastarojo meto. Štai 
kad ir 2012 08 31 švietimo ir mokslo mi
nistro pasirašytas įsakymas dėl stojimo į 
aukštąsias mokyklas tvarkos pakeitimo. 
Jokių diskusijų, užuominų, jokios infor
macijos prieš tai – prašom priimti faktą. 
O tas faktas svarbiausia liečia jaunų žmo
nių likimus, iš esmės keičia mokyklų jau 
patvirtintus ugdymo planus; XI klasių mo
kiniai, prasidėjus mokslo metams, privers
ti keisti savo dalykų pasirinkimus, mokyk
los – tvarkaraščius ir pan. Pagrindiniu at
rankos kriterijumi stojant į universitetus 
tampa užsienio kalbos mokėjimo lygmuo. 
Poetas, eseistas Donaldas Kajokas, berods 
dar 2001 m., labai taikliai apibūdino šią si
tuaciją: „anksčiau rusenom, dabar anglė
jam“. Dar pridėčiau, kad ne tik anglėjam, 
bet ir „nubaltėjam“, t. y. prarandam savo 
baltiškąsias šaknis. 

Kalbant apie „rusenimą“, dera pasaky
ti, jog rusų kalbos mokėjimo ŠMM nelaiko 
užsienio kalbos mokėjimu (pvz., atestuo
jantis mokytojui). Tad gal ši kalba – ant
ra valstybinė?

Manyčiau, didesnė universitetų bėda 
yra „krepšelizacija“, kai vaikantis „krep
šelių“, t. y. pinigėlių, į antrą planą nugula 
būsimo studento pajėgumas ir noras stu
dijuoti. 

Kitas pavyzdys – 2012 05 30 švietimo ir 
mokslo ministro įsakymu patvirtinta nau
ja pedagogų kvalifi kacijos koncepcija: dėl 
jos diskusijos vyko, nes paskelbus koncep
cijos metmenis kilo nepasitenkinimo ban
ga. Žadėta atsižvelgti į pasiūlymus; rezul
tatas – jokių esminių pakeitimų. Akivaiz
dus ŠMM požiūrio ir veikimo pavyzdys: 
mes viską žinome – jūs vykdykite. 

Artimiausiomis savaitėmis tuo pačiu 
principu bus priimti nauji pedagogų ates
tacijos nuostatai.

Tiesa, pasiūlymus galima siųsti raštu, 
bet vieša diskusija nereikalinga, nes pakei
timus inicijuojanti pusė – ŠMM – nemato 
reikalo viešai diskutuoti, o gal neturi tokiai 
diskusijai argumentų. 

Kokio jaunimo norima 
ir kokio reikia? 

Pasyvaus, abejingo, paklusnaus ar kū
rybiško, atsakingo, veiklaus ir pilietiško 
jaunimo norima?

Nesunku įžvelgti, kad užmaskuotas 
užsakymas į šį klausimą būtų – paklus
naus (nepaisant to, kad dokumentai skel
bia priešingai: ugdyti savarankišką, atsa
kingą, visą gyvenimą savo gebėjimus to

bulinti pajėgiantį asmenį). Be to, ką jau 
paminėjau, tai akivaizdžiai parodo ir 
faktas, jog Lietuvoje niekaip neįvedamas 
elektroninis balsavimas ir tuo daugeliui 
užsienyje gyvenančių mūsų tautiečių ri
bojama teisė rinkti valdžią. Juk daugelis 
svetur išvyko dirbti ne iš gero gyvenimo, 
kita dalis – studijų emigrantai, vadinasi, 
jie gali būti maištingai nusiteikę, jų reikia 
bijoti – jų nuomonė gali pakeisti rinkimų 
rezultatus. Kas kita, balsuojanti dauguma 
Lietuvoje – ji yra paklusnesnė, lengviau 
pasiekiama ir paveikiama (pvz., neteisė
tai po rinkimų ką nors atėmus, prieš ki
tus rinkimus tai galima grąžinti kaip di
džią dovaną).

Sąžiningas, kūrybiškas, nesusidvejinęs 
bei atsakingas mokytojas, savo pavyzdžiu, 
be dalykinių žinių, siekiantis perteikti mo
kiniui ir šias vertybes, dažnai verčiamas 
jaustis Don Kichotu (tokį juokingą moky
toją bandoma vaizduoti net visuomenės 
informavimo priemonėse), nes jis susidu
ria su dilema: pasiduoti masiniam ir neat
sakingam nužmogėjimui ar išlikti oriam, 
kantriam, atsakingam ir įsipareigojusiam?

Ką mokytojas 
gali duoti jaunimui?

Ogi nieko daugiau, nei jis pats turi. Tu
riu galvoje ne materialines vertybes ir ne 
vien dalykines žinias. 

Jei mokytojas – laisva, kūrybiška, atsa
kinga ir vientisa asmenybė – tokie bus ir 
dauguma jo mokinių, jei paklusnus, ne
mąstantis vykdytojas – ugdys savo pavyz
džiu tokius pat klusnius vykdytojus, jei 
chameleonas – ugdys prisitaikėlius ir t. t. 
Matyt, todėl pastaruoju metu imta beato
dairiškai priiminėti sprendimus, kuriais 
tikslingai siekiama paversti mokytoją tik 
paklusniu vykdytoju. Mokykloje turi dirb
ti (gyventi) laisvos, kūrybingos ir atsakin

gos (įsipareigojusios) asmenybės – tiek 
mokytojai, tiek aptarnaujantis personalas, 
tiek mokyklos vadovas. 

Metų skaičiumi 
pralenkėme, o turiniu?
Bandau sąlygiškai nupiešti paskutinįjį 

mūsų Nepriklausomybės laikotarpį ir mo
kyklos vaidmenį jame. Juk metų skaičiumi 
jau pralenkėme tarpukario Lietuvą. Tuomet 
užduodu klausimą: ar pavyko pralenkti ne 
tik metų skaičiumi, bet ir turiniu? Manau, 
kiekvienas turim savo atsakymą.

Paveiksle matau pirmąjį (dangiškai 
šviesų su iš kažkur pasirodančiais debesė
liais) laikotarpį iki 2000 m. Jam būdingas 
griovimas dėl kūrybos, asmenybės išlais
vėjimas, tuo pat metu į viešą gyvenimą pa
mažėl besiskverbiantis chameleoniškumas, 
savanaudiškumas, prisitaikėliškumas, ku
ris, matyt, niekur ir nebuvo išnykęs, o tie
siog kuriam laikui pakeitęs spalvą.

Antrasis laikotarpis (apniukęs, gan de
besuotas, su retais pragiedruliais) nuo 
2000ųjų iki dabar. Kai reikėjo, nepasakė
me, tad nedelsiant reikia pasakyti: „STOP – 
baigiam nepamatuotai griauti, pradedam 
atsakingai kurti!“ 

Tačiau toliau vyksta griovimas be jo 
iniciatorių atsakomybės, griovimas dėl 
griovimo, paklusnumo. 

Ar pastebėjote, kad palaipsniui neži
nomame kape palaidota tautinės mokyk
los idėja, mokytojas įvardytas paslaugos 
teikėju (nors jis vykdo valstybės užsakymą 
ir turėtų būti įvardytas visų pirma valsty
bės tarnautoju, bet tuo atveju jam reikėtų 
mokėti didesnį atlyginimą), mokinys tapo 
krepšeliu, klientu, o klientas visada teisus. 
Tokiais būdais bandoma nužmoginti, nu
asmeninti ugdymo procesą, sumenkinti 
mokytojo vaidmenį. Juk mokytojas dabar 
tik paslaugos teikėjas. Tačiau žmogišku

mas, kūrybiškumas, atsakomybė, t. y. sa
vybės, kylančios iš žmogaus vidaus bei iš
siauklėjimo, negali būti paslauga. Vadina
si, mokytojas netiesiogiai raginamas lik
ti bejausmiu robotu – dalykininku, kurio 
tikslas – geras mokinio formalus įvertini
mas (pažymys) per egzaminus, kitaip sa
kant, formalus įvertinimas be žmogiško
jo turinio. 

Užslėpta, bet akivaizdžia forma pra
dėta kovoti prieš mokyklos bendruome
nės stiprinimą (ardant mokyklas, verčiant 
mokinį migruoti, keisti mokyklą). Pasipy
lė instrukcijos – kiek, kaip, kada – be žmo
giškojo turinio, tačiau liečiančios žmogų. 

Popierizmo mažinimas mokyklose virs
ta anekdotu. Atrodo paradoksas, bet sovie
tinių sprendimo būdų ir metodų daugiau 
išryškėjo ne pirmuoju (iki 2000 m.), bet 
pastaruoju laikotarpiu. 

Planų kalviai
Kaip čia nepacituosi vokiečių fi losofo 

Frydricho Nyčės, kuris tai puikiai matė ir 
numatė bei savo knygoje „Žmogiška, per
nelyg žmogiška“ akivaizdžiai parodė tokio 
nestabilumo pagrindinį tikslą: „Begalinis 
visos mokymo sistemos nestabilumas yra 
pagrindas, kuriuo remdamasis dabar kiek
vienas suaugęs žmogus ima jausti, kad vie
nintelis jo auklėtojas buvo atsitiktinumas, 
o auklėjimo metodų ir tikslų kryptingu
mas paaiškinamas tuo, kad nūnai seniau
sios ir jauniausios kultūros jėgos kaip ko
kio laukinės genties susirinkimo dalyviai 
nori būti labiau girdimos nei suprantamos 
ir trūks plyš stengiasi savo balsu, savo rėks
mu įrodyti, kad jos dar egzistuoja arba kad 
jau egzistuoja. Vargšai mokytojai ir auklė
tojai šitame baisiame triukšme iš pradžių 
suglumsta, paskui nutyla ir galų gale at
bunka – kantriai viską iškenčia, o paskui 
savo ruožtu visa tai suverčia auklėtiniams. 
Jų pačių neauklėjo, tad kaip auklėti jiems? 
Jie patys nėra išaugę tiesūs, tvirti, stuome
ningi medžiai, todėl kas prie jų glausis, 
privalės lenktis ir kumpti, galiausiai susi
sukti ir suaugti į kezulą.“ 

Tikslas ryškėja – reikia nemąstančių 
vykdytojų, visų pirma, mokytojų vykdyto
jų, kurie ugdytų mokinį vykdytoją. Mąstan
tys žmonės potencialiai pavojingi pseudo
projektų kūrėjams, kuriuos vėlgi labai taik
liai apibūdino F.Nyčė, pavadindamas juos 
„planų kalviais“: „Planų ir projektų kūrimas 
žadina daug malonių jausmų, ir tas, ku
ris turėtų jėgų visą gyvenimą vien tik kal
ti planus, būtų didžiai laimingas žmogus, 
bet kartais jam reikėtų nuo to darbo pailsė
ti – pamėginti vieną planą įgyvendinti: tada 
prasidėtų blaivinantys nemalonumai.“

Prisitaikyti ar išlikti savimi?
Taigi mokytojas atsidūrė, – o gal tiks

liau, jis visada yra, – ties pasirinkimo – 
prisitaikyti ar išlikti savimi – riba. Kiekvie
nas pasirinko savo kelią. Džiaugiuosi, kad 
daugelis nepasidavė, nepasiduoda ir nepa
siduos nužmoginimo procesui.

Įvairiais būdais bandoma apversti vis
ką aukštyn kojom: renkami tautos atstovai, 
užuot tarnavę rinkėjams, pradėjo vis gar
siau reikalauti rinkėjų tarnystės jiems (iš
skyrus mėnesį prieš rinkimus, kai, sukan
dę dantis, jie „uoliai“ savo pažadais ima 
tarnauti rinkėjams dėl 4 metų būsimos 
rinkėjų tarnystės jiems) ir savintis suvere
no teises, kurios priklauso rinkėjui.

Kokį išauginsime jaunimą?

Nukelta į 14 p.  
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Šiaulių universiteto gimnazijoje įvyko pilietiškumo pamokadiskusija „Kas Lie
tuvoje yra vertės ir vertybės“. Joje dalyvavo Kovo 11osios Akto signatarai Romu
aldas Ozolas, Birutė Valionytė, buvęs Seimo narys Arvydas Akstinavičius. „Susiti
kimas baigėsi gimnazijos radijo „nano“ studijoje, kurioje svečiai tiesioginės trans
liacijos metu pasidalijo prisiminimais apie mokyklines ir studijų dienas, mintimis 
apie profesijos pasirinkimą, savo veiklą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo lai
kotarpiu. Svečiams buvo pateikti gimnazijoje išsaugoti laikraščio „Atgimimas“ eg
zemplioriai. R.Ozolas, laikraščio įkūrėjas ir tuometinis leidinio vyriausiasis redak
torius, pasirašė ant vieno iš pirmųjų laikraščio egzempliorių ir perdavė jį gimnazi
jos muziejui“, – praneša „Dialogui“ Šiaulių universiteto gimnazijos direktoriaus pa
vaduotojas Bronislovas Rudys.

Pilietiškumo pamoka  
ir vertingas autografas

Vykdydamos projektą pedagogės sie
kia propaguoti aktyvaus fizinio judėjimo ir 
sveikos gyvensenos idėjas. Suvienyti ir bū
rin sukviesti ne tik mokinius, bet ir jų tė
velius, senelius, kaimo bendruomenę. Stip
rinti mokyklosdarželio ir bendruomenės 
ryšį, skleisti gerąją patirtį. Kurti šventinę 
nuotaiką, skatinti teigiamas emocijas.

Kauno r. Ilgakiemio mokykladarželis 
surengė sporto šventę „Sportuoju su visa šei
ma“, – praneša „Dialogui“ Aušra Gužauskie-
nė. Dalyvavo visa įstaigos bendruomenė: iki
mokyklinės, priešmokyklinės grupių auklė
tiniai, pradinių klasių mokiniai, pedagogai, 
tėveliai, seneliai. Į svečius atvyko Garliavos 
apylinkių seniūnas E.Raugevičius, Ilgakie
mio kultūros centro kolektyvas, kaimo gy

ventojai. Surengtos virvės traukimo, šuolių į 
tolį, 30 m bėgimo, obuolių rinkimo į krep
šį, draugiškos kvadrato varžybos, estafetės. 
Priešmokyklinės grupės auklėtiniai, vado
vaujami muzikos meno vadovės J.Balsienės, 
susirinkusiuosius linksmino dainelėmis apie 
rudenį, vitaminus ir sveikatą. Kultūros centro 
POP choro mergaitės šoko ritminius šokius. 
Šventę savo darbeliais tema „Rudens gėry
bės“ papuošė auklėtinių tėveliai. Svečiai iš ka
ratė klubo „Budo“ (treneriai G. ir G.Linartai) 
šventėje demonstravo parodomąją progra
mą, paaiškino apie sporto ir aktyvaus judėji
mo naudą sveikatai.

Ši sporto šventė buvo mokyklosdarže
lio vykdomo sveikatingumo projekto „Ju
dėk aktyviai – gyvenk sveikai“ dalis. 

Sporto šventė Ilgakiemyje

Spaliui tik prasidėjus Šiaulių Didždva
rio gimnazijos matematikos mokytojas eks
pertas Vincas Tamašauskas gimnazijos skai
tykloje miesto bendruomenei pristatė ketu
ris šiemet išleistus savo leidinius: „Pamokos 
tobulinimo fragmentai: nuo žinių link kom
petencijų“, „Pamokos virsmas: nuo pamokos 
vadybos iki aktyvaus mokinio“, „Intervenci
ja į loginį mąstymą“, „Matematikos užduo
tys talentingam gimnazistui“. Renginio išva
karėse išleista ir mokytojo parengta atminti
nė – joje surinktos svarbiausios taisyklės, ku
rių reikėtų laikytis, kad pamoka būtų efek
tyvi. Pasak V.Tamašausko, šie leidiniai skirti 
ne vien matematikos mokytojams – skatin

ti mokinių motyvaciją, kūrybiškumą, logi
nį mąstymą svarbu dėstant bet kurį dalyką. 
Svarbu mokiniams parodyti, kad tai, ko jie 
mokosi mokykloje, yra ne atskiri dalykai, o 
bendra visuma, į kurią galima pažvelgti įvai
riais aspektais ir skirtingais būdais, – infor
muoja „Dialogą“ Rasa Zvilnaitė.

O tos pačios mokyklos lietuvių kalbos 
mokytoja Jolanta valančienė pranešė re
dakcijai apie Didždvario gimnazijoje vyku
sias Vilniaus Mikalojaus Daukšos viduri
nės mokyklos mokytojų metodines dienas. 
Grupė vilniečių pedagogų, paskatinti vokie
čių kalbos mokytojų Margaritos Repečkie
nės ir Daivos Staniulytės, atvyko pas didž

dvariečius pagilin
ti teorinių žinių, 
įgyti praktinių ge
bėjimų, pasidaly
ti bendrąja peda
gogine patirtimi. 
Vilniečiai lankėsi 
atvirose pamoko
se, stebėjo ir aptarė 
filmuotą lietuvių 
kalbos pamoką. 
Praktinėje semi
naro dalyje (vedė 
matematikos mo
kytoja ekspertė 
Aistė Venclovie
nė) buvo išbandyti 
keturi mokymo(si) 
bendradarbiaujant 
metodai. 

Didždvariečiai dalijasi patirtimi

Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos   �
mokytojas ekspertas Vincas Tamašauskas  
gimnazijos skaitykloje miesto bendruomenei pristatė 
keturis šiemet išleistus savo leidinius.

Šiaulių Gegužių progimnazija šiemet švenčia savo 40ies metų jubiliejų. Mokyklos 
bendruomenė visus renginius skiria šiai garbingai sukakčiai. Senjorų dieną mokykla pa
minėjo muzikinių talentų festivaliu, kuriame koncertavo muzikuojantys vaikai iš Šiaulių 
„Dagilėlio“ dainavimo mokyklos, „Saulės“ pradinės mokyklos, Dainų ir Salduvės pro
gimnazijų, iš lopšeliodarželio „Pasaka“, 2osios muzikos mokyklos, Gegužių progim
nazijos. Šventėje dalyvavo buvęs ilgametis mokyklos direktorius Mykolas Kostka, buvę 
mokyklos mokytojai, mokytojų senjorų klubo „Šviesa“ nariai.

Festivalio dieną progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta buvusios ilgame
tės mokyklos mokytojos Onos Girdvainienės kūrybos paroda „Rėdos ratai“. Mokytojos 
Onos dėka mokykloje prieš beveik 40 metų prasidėjo sustiprinto dailės ugdymo tradici
ja, kuri puoselėjama iki šių dienų, – praneša „Dialogui“ Gegužių progimnazijos direkto
riaus pavaduotoja ugdymui Daiva stakvilevičienė.

Įdomiai ir žaismingai Pasaulinę gyvūnų globos dieną paminėjo Šiaulių Vinco 
Kudirkos progimnazijos pradinukai. A.Karpiuvienės ir V.Milčinauskienės bei kitų 
pradinių klasių mokytojų vadovaujami vaikai kruopščiai ruošėsi šiam renginiui: 
rinko informaciją apie šunis, rengė referatus, piešė, dovanojo maistą šunims, gyve
nantiems Gyvūnų globos namuose. Mokykloje mokėsi, kaip reikia saugiai bendrau
ti su šiais gyvūnais, kaip jais rūpintis, juos prižiūrėti. Visą dieną mokinukai dirbo 
išsijuosę: stebėjo filmus ir pateiktis „Kaip saugiai elgtis su šunimis“, pasakojo apie 
savo augintinius, mokėsi pažinti šunų veisles, lankstė iš popieriaus šuniukus, spren
dė kryžiažodžius, aptarė šunų drabužių madas. Nenuvylė vaikų ir svečiai iš polici
jos – kinologas su šunimi Goru. „Vaikams viskas buvo įdomu, jie klausinėjo, ar leng
va šunis dresuoti, kada daugiausia darbo, ką ir kiek šuo ėda, ar policijoje dirba šunys 
mergaitės (taip klausė vaikai), iš kur parvežtas šis šuo, kur jis gyvena ir t. t.“, – pasa
koja „Dialogui“ mokytoja Rita samoškienė.

Šuo – mūsų draugas

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos pradinukai su policijos   �
šunimi Goru

Kiekvienų mokslo metų pradžioje į Rokiškio Juozo TumoVaižganto gimnazijos 
„Romuvos“ padalinį iš kitų mokyklų atėję mokytis moksleiviai supažindinami su biblio
tekos ir skaityklos taisyklėmis, veikla, vykdomais projektais, tradiciniais renginiais ir t. t. 
Šiemet pirmaklasiams gimnazistams surengtos pažintinės pamokos „Mes informacijos 
srauto amžiuje“. Jomis siekta ugdyti poreikį skaityti visą gyvenimą. Pažintinėse pamo
kose daug kalbėta apie skaitymą, jo reikšmę ugdymo procese. Gimnazistai pasakojo, ką 
skaito jie ir ką – jų tėvai. Bibliotekininkės gimnazistus supažindino su bibliotekos fon
dais, literatūros parodomis, unikalia autografuotų leidinių kolekcija, labdaros ir para
mos fondo „Mažojo Princo fondas“ veikla. Skaityta poezija ir aforizmai. 

Pažymint Maironio 150ąsias gimimo metines gimnazijos skaitykloje numatoma 
organizuoti „Literatūrinius Maironio skaitymus“. Apie tai „Dialogui“ parašė mokyklos 
bib liotekos vedėja Reda Kiselytė.

Informacinio srauto amžiuje

Tradicinė viktorina
Šiaulių Gegužių progimnazijoje Šv. Pran

ciškaus Asyžiečio (gyvūnų globėjo) ir Pasau
linės gyvūnų globos dienos proga surengta 
tradicinė miesto V klasių mokinių viktori
na „Gyvūnai šalia mūsų“. Varžėsi komandos 
iš Salduvės, Ragainės, „Juventos“, Gytarių, 
Rėkyvos, „Rasos“ ir Gegužių progimnazijų. 
Penktokai atliko įvairias užduotis: paruošė 
nuotaikingus prisistatymus, sprendė kryžia
žodžius, rašė mįsles, suvaidino situacijas, – 
praneša „Dialogui“ renginį kartu su kolege 
Dalia Urbonavičiene organizavusi gamtos 
mokytoja vilma Krankalienė.

Šiaulių r. Drąsučių pagrindinėje mo
kykloje visą savaitę vyko projektas „Dė
dės Rudenėlio kraitė“. Vaikai kartu su tė
veliais iš įvairių vaisių ir daržovių darė 
darbelius ir rudenines puokštes. Pareng
ta graži darbelių paroda. Penktadienį į 
mokyklą atkeliavo dėdė Rudenėlis. Jis 
paskirstė klases į komandas; kiekvienoje 
klasėje buvo įrengtos stotelės, kur moki
niai turėjo atlikti įvairias užduotis. Šven
tę padėjo organizuoti ir talkino mokinių 
mamytės, – pasakoja pradinių klasių mo
kytoja Ona Balčiūnienė.

rudenėlio kraitė

Senjorų diena Gegužių progimnazijoje

Lietus dienos nesugadino
„Ankstų rugsėjo 28osios rytą Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos bendruo

menė, nusprendusi paminėti Turizmo dieną, išsiruošė į žygį. Kiekviena klasė, gavu
si skirtingus planus, turėjo pasiekti Dailidės ežerėlio aikštyną. Išsirikiavusios klasės 
skandavo sportinius šūkius. Ryto rasai nespėjus nudžiūti, iš dangaus pasipylė lietus – 
teko grįžti...“ – rašo redakcijai Aušra Gudaitienė, drauge su kolegėmis I.Kazlauskiene, 
A.Vološina, R.Jančauskiene ir organizavusi šį smagų renginį. Geros nuotaikos alytiš
kiai neprarado ir varžybas tęsė mokyklos sporto salėje, koridoriuose, klasėse – ieškojo 
būsimų Lietuvos „rekordininkų“. Mokiniai traukė virvę, šoko į tolį atbulomis, varžėsi 
taik lumo rungtyje, mėtė popierinį diską. Pasportavę sugužėjo į klases ir kūrė rudenines 
kompozicijas iš gamtinės medžiagos.
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Die ZeiT: Mokytojai, švietimu užsi
imantys politikai ar švietimo tyrėjai – visi 
kalba apie pamokos „individualizavimą“. 
Ar galima sakyti, kad edukologijoje atsira
do naujas burtažodis?

Andreasas Helmke: Gali susidaryti toks 
įspūdis. Jei kas nors pradeda kalbėti apie in
dividualizuotą pamoką, iškart nusipelno 
plojimų. Tuo pat laiku mes žinome, kad vi
sose klasėse sėdi labai skirtingi mokiniai ir 
visai nesvarbu, kur jie mokosi – gimnazijoje 
ar pradinėje mokykloje. Tuo pat metu mo
kytojai labai skirtingai supranta, kas apskri
tai yra individualizavimas, taigi ir tai, kaip 
konkrečiai jie turi pakeisti savo pamoką, 
kad nė vienas klasės mokinys nebūtų per 
mažai ar per daug apkrautas.

Die ZeiT: Taigi šią problemą kasdie
niame mokyklų gyvenime dar nelabai mo
kama spręsti?

Helmke: Pagal tai, ką praneša mokyklų 
inspektoriai iš įvairių Vokietijos federalinių 
žemių, mokytojai iki šiol menkai reaguoja į 
mokinių įvairovę klasėse. Jie dažniausiai ski
ria vedamą pamoką įsivaizduojamam viduti
niam mokiniui, užuot iki galo išnaudoję kiek
vieno klasės mokinio galimybes.

Die ZeiT: Tai ko tada trūksta: koncep
cijų, noro keistis ar lėšų?

Helmke: Visų pirma trūksta supratimo, 
ką iš tiesų reiškia individualizavimas pamo
koje. Daugelis mokytojų yra pasirengę keistis, 
bet bijo, kad savo pamoką jie privalo pakeisti 
staigiai ir iš esmės. Tai sukelia mokytojų bai
mę, tad daugelis nieko taip ir nepakeičia.

Die ZeiT: Tuo pat metu senoji pamo
kos samprata, kai visi mokosi to paties ir 
vienodu žingsniu, pasirodė esanti mažai 
veiksminga.

Helmke: Taip, iš tiesų septynių principų 
metodas jau paseno...

Die ZeiT: ...septynių principų?
Helmke: Tas pats mokytojas moko vieno-

do amžiaus mokinius vienodu tempu, naudo
damas vienodą mokomąją medžiagą toje pa-
čioje patalpoje tais pačiais metodais ir siek
damas to paties tikslo – taip mokyti tikrai jau 
nebegalima. Bet šis teiginys jokiu būdu ne
reiškia, kad mokytojas turi kiekvienam savo 
mokiniui parengti individualų mokomo
sios medžiagos segtuvą ir trisdešimt moky
mo planų.

Die ZeiT: Bet juk šito niekas ir nerei
kalauja!

Helmke: Taip, bet besilankydamas mo

kyklose aš nuolat susiduriu su tokiu indivi
dualizavimo supratimu. Viešose mokyklo
se joks mokytojas negali nudirbti tokio labai 
didelės apimties darbo. To net norėti negali
ma, nes tada pamokoje nebeliks vadinamojo 
socialinio mokymosi: juk negalima komandi
nio darbo išmokti dirbant pavieniui. Bet tikrai 
galima daug daugiau pasiekti, kai, atsižvel
giant į konkrečių mokinių poreikius, sulaužo
mi visiems vienodos pamokos monokultūri
niai rėmai ir vieniems mokiniams formuluo
jamos sunkesnės užduotys, o kitiems suteikia
ma daugiau laiko užduotims atlikti. 

Die ZeiT: Ir šito užtenka?
Helmke: Tai būtų gera pradžia. Daug pe

dagogų įsitikinę, kad viskas, kas skiriasi nuo 
klasikinio pamokos modelio su cent re esan
čiu mokytoju, automatiškai yra gera pamo
ka. Tokia nuostata paprasčiausiai naivi. Indi
vidualizuotas mokymo stilius nėra pagal api
brėžimą geresnis už kitas pamokos formas. 
Tai prieš dvejus metus įrodė mokyk lų tyrinė
tojas Johnas Hattie (John Hattie), iš analizavęs 
visus žymesnius geros pamokos tyrimus, at
liktus įvairiose pasaulio valstybėse. 

Die ZeiT: Toks teiginys teikia vilties. 
Helmke: Nebūtinai. Jis tik reiškia, kad 

individualizuota pamoka turi atitikti koky
bės kriterijus, kad jos metu mokiniai gau
tų realios naudos: mokomosios medžiagos 
kiekis turi atitikti būtiną tai medžiagai įsi
savinti laiką, mokytojas privalo jautriai re
aguoti į mokiniams kylančius sunkumus, 
galų gale būtina mokinius motyvuoti.

Die ZeiT: Galiu nujausti, kad žinote 
neigiamų tariamai individualizuotos pamo
kos pavyzdžių...

Helmke: Mokymosi bendradarbiaujant 
metodas kelia didelių reikalavimų mokytojui. 
Svarbi pati pradžia – grupių sudarymas. Kai 
kurie mokytojai klasės mokinius paprasčiau
siai padalina pagal jų pasiekimus. Pačiu blo
giausiu atveju geriausiai besimokantys kla
sės mokiniai mokosi viename klasės kampe, 
o prasčiausiai – kitame. Tada vietoje diferen
cijavimo pagal pasiekimus gauname patį pa
prasčiausią etikečių klijavimą ir mokinių su
gėdinimą. Būtų efektyviau, jei daugiau pasie
kęs mokinys perimtų mokytojo vaidmenį ir 
mokytų silpniau besimokančius klasės drau
gus. Tyrėjų vertinimu, tokia padėjėjų sistema 
yra labai perspektyvi. 

Die ZeiT: Agituojate už darbą grupėje?
Helmke: Gerai išmokus tai daryti, dar

bas grupėje yra labai efektyvus. Bet dažnai 

pamokoje sugaištama labai daug laiko, kol 
tampa aišku, kas su kuo turi bendradarbiau
ti. Taip prarandamas labai brangus laikas, 
kuris turėtų būti skirtas mokymuisi. Lygiai 
taip pat svarbu, kad pagrindinių darbų gru
pėje neatliktų visada tie patys mokiniai, kai 
kiti mokiniai lieka tik žiūrovais. Dar svar
biau neužmiršti, kad mokytojas, prieš pra
dėdamas organizuoti individualizuotą pa
moką, turi aiškiai žinoti savo mokinių gali
mybes ir jų ribas.

Die ZeiT: Bet juk tam yra skirti kon
troliniai darbai.

Helmke: Kontroliniai darbai tik la
bai apytiksliai atspindi mokinių stiprybes 
ir silp nybes. Kartu su kontroliniais darbais 
reikėtų naudoti kitus diagnozės instrumen
tus, tokius kaip kompetencijų testus ar mo
kinių savistabą. Puiku, kad Vokietijoje yra 
sukurtos mokinių diagnostikos koncepci
jos, pavyzdžiui, Bavarijos mokyklose priim
ta prog rama „pedagoginė mokyklos kasdie
ninės veiklos diagnostika“ („Pädagogisch 
diagnostizieren im Schulalltag“) ar Badeno
Viurtembergo federalinėje žemėje naudoja
ma programa „stebėti–vertinti–patarti–pa
lydėti“ („Beobachten–Beurteilen–Beraten–
Begleiten“).

Die ZeiT: O kaip Jūs vertintumėte pa
mokos medžiagą?

Helmke: Tai pats svarbiausias dalykas di
ferencijuotai pamokai. Kitos šalys mus jau se
niai aplenkė. Naujojoje Zelandijoje jau seniai 
įprasta, kad kiekvieno vadovėlio medžiaga 
atitinka įvairius mokinių lygius. Taip geriau
siai besimokantys mokiniai tokiuose vadovė
liuose randa vienas užduotis, o silpnesni mo
kiniai – kitas. Bet ir Vokietijoje jau šis tas nu
veikta. Įvairios leidyklos ir federalinių žemių 
mokytojų tobulinimo institutai išleido dau
gybę tam skirtos didaktinės medžiagos.

Die ZeiT: Kitas dažnas argumentas 
yra, kad mokyklų klasės nepritaikytos indi
vidualizuotam mokymuisi.

Helmke: Tai dažniau atitinka tikrovę. 
Neseniai buvau vienoje daug metų veikian
čioje gimnazijoje, kur 32 mokiniai privers
ti sėdėti nedidelėje klasėje. Jau vien senoviš
ki prie grindų pritvirtinti tos gimnazijos suo
lai trukdo sudarinėti mažas grupes. Bet tokių 
mokyklų Vokietijoje mažuma. Diferencijuo
tą pamoką galima organizuoti daug dažniau 
nei mano dauguma mokytojų.

Die ZeiT: Nejaugi diferencijuota pamo
ka galima ir klasėje, kur sėdi 32 mokiniai?

Helmke: Aišku! Savaime suprantama, 
kad turėdamas klasėje 32 mokinius mokyto
jas turės mažiau galimybių pasiekti kiekvie
ną mokinį nei tuo atveju, jei klasėje būtų per

pus mažiau mokinių. Aišku, būtina pripažin
ti, kad didelė klasė mokytojui kelia stresą jau 
vien savo didumu. Bet sutikime, kad 15 mo
kinių dydžio klasėms Vokietija bent jau arti
miausiu metu tikrai neturės lėšų.

Die ZeiT: Į kokias sritis, Jūsų vertini
mu, būtų prasminga investuoti lėšas skati
nant diferencijuotas pamokas?

Helmke: Mokytojai privalo turėti gali
mybę praktiškai pabandyti vesti individua
lizuotas pamokas. Ir jiems reikia laiko, kad 
galėtų stebėti kolegų vedamas pamokas ir 
taip mokytis vieni iš kitų. Bet tada kiti kole
gos turėtų perimti tų besimokančių moky
tojų pamokas. Nereikia tikėtis, kad mokyto
jai tam aukos savo laisvalaikį. Ir nebus taip, 
kaip mano kai kurie politikai: nemokamų 
individualizuotų pamokų nebūna. 

Die ZeiT: O ar mokytojai geranoriškai 
sutiks kolegoms atskleisti savo darbo pa
slaptis?

Helmke: Mūsų mokyklos yra tik pradė
jusios tokią veiklą. Bet, analizuodamas inten
syvų nemokamos kompiuterinės programos 
„pamokos diagnostika“ (Unterrichtsdiagnos-
tik) naudojimą, aš matau, kad taip besielgian
čių mokytojų ir mokyklų skaičius labai greitai 
auga. Vis daugiau mokytojų yra taip pat pasi
rengę paklausti mokinių, kas jiems padėjo ar 
trukdė mokytis.

Die ZeiT: O kaip mokiniai gali vertinti 
mokytojo darbą?

Helmke: Yra parengti klausimynai, ku
rių pagalba galima patikimai analizuoti, ar 
pamoka buvo suprantama, per lengva ar per 
sunki. Noriu pažymėti – neišsiaiškinęs moki
nių nuomonės, aš nedrįsčiau spręsti, ar dife
rencijuotas mokymas man pavyko.

Die ZeiT: O ar yra mokinių, kuriems 
negalima taikyti individualizavimo meto
do? Menkus pasiekimus rodančių klasių 
mokytojai dėl to dažnai skundžiasi.

Helmke: Mano nuomone, tai kažkoks ne
susipratimas. Aišku, tokiems mokiniams rei
kia didesnės mokytojų paramos, geresnės mo
komosios medžiagos, būtina dažniau rink
ti grįžtamąją informaciją. Bet visa tai puikiai 
dera su individualizuotu mokymu. Nes ir šie 
mokiniai nėra vienodi – net ir silpniau besi
mokantys mokiniai turi savo stiprybių ir silp
nybių. Aišku, dirbti su silpnai besimokančiais 
mokiniais nėra paprasta. Mokėti tinkamai ap
sieiti su mokinių įvairove mūsų mokyklose 
yra, ko gero, pats didžiausias šiandienos iššū
kis mokytojams. 

Iš vokiečių kalbos vertė 
dr. Albinas KALVAITIS

Nebijokite įvairovės!
Mokymo individualizavimas: visi apie tai kalba, bet retas sugeba tai 
praktiškai įgyvendinti. Švietimo tyrinėtojas Andreasas HeLMKe 
parodo, kaip galima atsisakyti unifi kuotos pamokos.

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, vykdydama projektą „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo 
lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ išleido Andreaso Helmke knygą „Pamokos kokybė ir mokytojo 
profesionalumas: diagnostika, vertinimas, tobulinimas“, – ją mokyklų bibliotekos gaus artimiausiu metu.
Andreasas Helmke – Koblenc-Landau universiteto pedagoginės psichologijos profesorius, daugelio Vokietijos 
federacinių žemių švietimo ministerijų patarėjas, kurio vienas iš tyrimo objektų yra pamoka, jos kokybės 
gerinimas, nes, profesoriaus teigimu, tai yra „kaip vienas pagrindinių mokyklos veiksnių, jos branduolys“.
Pateikiame knygos autoriaus interviu, kuris buvo išspausdintas vokiečių žurnale „Die Zeit“.

NACIONALINĖ
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SVETUr

Plačiau išnaudoja 
mokyklos galimybes

Apie Vengrijos švietimo sistemą, jos pokyčius mokyk
lose pasakojo gimnazijos direktorė Endredi Fozsefne. 
Mokykla įsikūrusi nuostabioje Budapešto vietoje prie 
karališkųjų rūmų. Joje vaikai mokosi nuo I klasės. Nuo 
V klasės galima mokytis gimnazijos klasėje. Stojantieji į 
gimnaziją laiko du egzaminus raštu: matematikos ir ven
grų kalbos. 

Gaila, kad Lietuvoje pačios gimnazijos nuvertina savo 
vardą, priimdamos mokinius ir su keliais neigiamais me
tiniais įvertinimais.

Mokykla atidaroma 6.30 val. Budintis mokytojas pri
žiūri ankstyvuosius mokinius. Pamokos prasideda 8 val. 
ir vyksta po 45 min. Nuo 13 val. pietaujama, žaidžiama. 
Vieną valandą vyksta pamokų ruoša. Vaikai turi galimy
bę mokykloje būti iki 17 val. Pavalgę pavakarius ir sulau
kę tėvų, jie išleidžiami namo. 

Norėtųsi, kad mūsų šalies švietimo strategai plačiau 

žvelgtų į mokyklų galimybes: gal vaikui mielesnė būtų 
mokykla, jei jis ateitų ne tik į pamokas? Juk ugdymas 
vyksta ne vien per pamokas, bet ir ilsintis, žaidžiant, ben
draujant...

Pradinių klasių mokytojai Vengrijoje per savaitę dir
ba 32 val. Klasėse mokosi po 20–25 mokinius, juos ugdo 
2 mokytojos. Tėvų susirinkimai gimnazijoje vyksta kar
tą per pusmetį, bendru sutarimu organizuojamos „tėvų 
valandos“ – individualūs pokalbiai, aptarimai. Tėvai da
lyvauja šventėse, sportinėse varžybose. Jei tėvai yra labai 
užsiėmę, net ir atostogų metu gali atvesti vaiką į mokyk
lą. Pradinių klasių mokytoja su ugdytiniais gali dirbti iki 
VI klasės. Iki IV klasės mokinius atvesti ir pasiimti iš 
mokyk los privalo tėvai. 

Grįžo prie vertinimo pažymiais 
nuo I klasės

Viena iš ugdymo formų – miško mokyklos pradinių 
klasių mokiniams. Mokytoja su vaikais vieną kartą per 
metus savaitę gyvena gamtoje. Ši programa sudaro ga
limybes vaikams mokytis socialinių įgūdžių, bendravi
mo, bendruomenės kultūros, spręsti problemines situa
cijas. Išlaidas apmoka tėvai, socialiai remtiniems – sa
vivaldybė. Panašią ugdymo patirtį matėme ir Vokieti
jos, Danijos mokyklose. Patiko. Įžvelgėme daug teigia
mų aspektų. 

Mokyklos aplinka pritaikyta vaiko, paauglio ugdymui
si, žaidimams, poilsiui, įvairiems poreikiams tenkinti.

Naujas Vengrijos švietimo įstatymas, priimtas 2010 m., 
paspartino teigiamus pokyčius mokyklose, šalyje. Kai ku
riuos pokyčius lėmė tėvų pageidavimai. 

E.Fozsefne papasakojo, kad nuo I klasės „sugrįžo“ ver
tinimas pažymiais (1–5 balai). Anksčiau mažieji mokinu
kai buvo vertinami „atitiko – neatitiko“ ir aprašu. 

Labai didelis dėmesys skiriamas drausmei palaikyti. 
Naujas švietimo įstatymas leidžia be tėvų sutikimo palikti 
mokinį kartoti kurso. Privalomas priešmokyklinis ugdymas 
vyksta 2 metus. Kasdien privaloma kūno kultūros pamoka.

Pradinukų kompetencijų patikrinimas vykdomas 
I klasės pradžioje ir IV klasės pabaigoje. Vaikai raštu atlie
ka matematikos ir teksto suvokimo darbus. 

Kyla klausimas, kaip įvertinti mūsų šalyje vykstančių 

nacionalinių ketvirtokų pasiekimų patikrinimų rezulta
tus, nepatikrinus jų prie „starto linijos“ I klasėje. Kaip pa
matuojama moksleivių pažanga? 

Vengrijoje užsienio kalba privaloma nuo IV klasės, nors 
daug mokyklų jos pradeda mokyti nuo I klasės. Informati
ka, siekiant didesnio raštingumo, dėstoma nuo IV klasės.

Kuria naują pedagogo modelį
Geriausius mokinius atsirenka elitinės gimnazijos. Į 

privačias mokyklas Vengrijoje eina „sunkūs“, problemiš
ki vaikai. Su 8–10 tokių vaikų dirba 3–4 mokytojai. Šalyje 
daug specialiųjų mokyklų – sporto, muzikos. Ypač moki
niai mėgsta lankyti baseinus. 

Aktyvi mokyklų popietinė veikla. Kiekviena mokykla 
yra visiškai uždara teritorija. Pasak mokyklos direktorės 
E.Fozsefne, iš pamokų nebėgama, vaikai labai saugomi. 

Vengrijos švietimo politikai kuria naują pedagogo 
modelį. Rengiamas etatinis darbo krūvis – 22 savaitinės 
valandos. Kas 3–4 metai vyks mokytojų sugebėjimų pa
tikrinimas. Už kvalifi kacines kategorijas nėra mokama – 
tik už pedagoginį darbo stažą. Mokytojas ekspertas turi 
papildomai mokytis universitete, jis tikrina kitų mokyto
jų darbą. Vidinis auditas mokyklose vyksta nuolat, o išo
rinis – kas ketveri metai. 

Mokytojų atlyginimai Vengrijoje nėra dideli. Prade
dantieji uždirba apie 350, vyresnieji – apie 550 eurų. Gali
me pasidžiaugti, kad Lietuvoje mokytojo darbas valstybės 
labiau vertinamas.

Ir Vengrijoje prasidėjo stojimo į aukštąsias mokyklas 
bumas. Norint įstoti į populiarias specialybes, reikia lai
kyti valstybinius egzaminus (katalikiškoje gimnazijoje 
lankėmės kaip tik valstybinio egzamino metu).

Vengrijos švietimo sistema sėkmingai žengia refor
mų keliu. Pokyčiai vyksta giliai apmąstant, atsižvelgiant ir 
į tėvų pasiūlymus. Aptardamos Vengrijos mokyklų atgi
mimą, mąstėme ir apie esamą Lietuvos švietimo situaciją, 
būsimus pokyčius, įgyvendinimo tęstinumą.

Tik mokytojasmokinys gali ugdyti ateities žmogų.

Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinės mokyklos 
pradinių klasių mokytoja metodininkė 

Vilija PRIDOTKIENĖ 
ir mokytoja ekspertė Liuba STANKEVIČIENĖ

Mintys iš Vengrijos:
Šio laikmečio mokytojas yra mokinys, 
kuris mokosi visą gyvenimą. O nuolatinis 
mokymasis – tai atradimai, apmąstymai, 
besikeičiantis požiūris. Marijampolės 
„pradinukės“ stengiasi plačiau atverti klasių 
duris ir praplėsti pedagoginį akiratį.
Lietuvos pradinio ugdymo pedagogų 
asociacijos (LPUPA) Marijampolės skyriaus 
mokytojos jau daugiau nei dešimtmetis 
domisi Europos šalių švietimo inovacijomis 
ir patirtimi. Lankėmės Vokietijos, 
Lenkijos, Danijos, Austrijos, Čekijos, 
Latvijos mokyklose, specialiojo ugdymo 
įstaigose, moksleivių kūrybos centruose, 
vaikų darželiuose, privačiose mokyklose. 
Šiais metais būrys Marijampolės pradinių 
klasių mokytojų naujų pedagoginių idėjų 
ieškojo Budapešto (Vengrija) katalikiškoje 
gimnazijoje.

Viena guodžia pažvelgus į tokius atsto
vus – daugelis jų sovietinės mokyklos, uni
versitetų auklėtiniai, kurie buvo mokomi 
griauti, užuot kūrus, spręsti nediskutavus ir 
pan. Kita vertus, nemažai tarp jų ir tokių, 
kurių nepaveikė sovietinio gyvenimo pri
sitaikėliškumo dogmos ir reikalavimai, nes 
jie – asmenybės. Juk kiekvienas ir tada galė
jo ir dabar gali bent savyje pasirinkti.

Ar gali tokiomis sąlygomis mokykla ir 
mokytojas (net jei tos mokyklos vadovas – 
despotas, diktatorius ar tik vykdytojas) iš
likti laisvi, kūrybiški ir atsakingi?

Atsakau – jei negali, tai PRIVALO. Nes tai 
vienas iš pagrindinių kelių pereiti nuo bepro

tiško griovimo, kuris vyksta sąmonės lygme
nyje (nes, ką galėjome materialaus sugriaut, 
jau sugriovėm), prie kūrybos. O griovimas 
dažniausiai vyksta prisidengiant pseudorefor
momis, svarbiausia reformų autoriams nepri
siimant jokios atsakomybės už savo kūrinį. O 
juk reikalauti atsakomybės iš kitų, pačiam bū
nant neatsakingam, yra NUSIKALTIMAS. 

Į ką man panašūs reformų kalviai? Į pet
rikus, stašaičius, skirtumas tik tas, kad pas
tarieji buvo priversti prisiimti atsakomybę.

Ar norime tęsti 
sovietmečio tradicijas?
1991 m. gimė pirmieji atkurtos nepri

klausomos Lietuvos piliečiai. Jiems dabar 

21–22 m. Pasitikiu ir tikiu jais ir tais, ku
rie dar mokykloje. Tikiu ir pasitikiu moky
tojais, kurių tik vienetai tapo nuolankiais ir 
nemąstančiais vykdytojais. Su jais ir su vi
sais turinčiaisiais savąjį AŠ sieju savo vals
tybės kūrybinę, laisvą ir atsakingą, o ne save 
plakančią ir save naikinančią potenciją. 

Kokią matau mokytojo ir mokyklos 
vietą šiame procese? Tiesiog kantriai ne
sidairant ir toliau kurti „optimaliąją gran
dinę“: žmogiškumas – kūrybiškumas – 
atsakingumas – dalykinės žinios. To pa
sekmė – gimsiantys žmogiški, kūrybiški, 
nesavanaudiški sprendimai, paremti gau
tomis žiniomis ir sąmoningai prisiimta 
atsakomybe.

Vien žinios be žmogiškojo turinio ir at
sakomybės (t. y. tik geras pažymys ir daugiau 
nieko) veda į valstybės ir tautos susinaikini
mą. Kokia mokykla, tokia ir valstybė. Šian
dien mes puikiai matome, kad sovietinė mo
kykla, ugdžiusi prisitaikėlius be atsakomybės, 
žmogiškuoju turiniu buvo niekam tikusi. Ar 
norime tęsti jos tradicijas? Manau, kad ne.

Todėl robotus vykdytojus tegul ir to
liau sėkmingai kuria fi zikai, o mūsų tikslas – 
laisva, kūrybinga ir svarbiausia gebanti pri
siimti atsakomybę ASMENYBĖ.

Romanas JASULAITIS,
Kauno Šančių vidurinės mokyklos direktorius, 

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos narys

Kokį išauginsime jaunimą?
 Atkelta iš 11 p. 

 pOŽIŪrIS

Mintys iš Vengrijos:
domimės,  apmąstome,

Mintys iš Vengrijos:
 atrandame
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(Pramoga 7–18 m. moksleiviams)

Trakų r., 29 Lt/asm.

www.vaiduokliai.lt, info@vaiduokliai.lt, 
mob. +370 652 16 600

PAKLAIDINIMAS 
MIŠKE

„Šaltinyje“ gyva olimpinė dvasia
Kiekvienas, kas lanko ir aplanko Tauragės 

„Šaltinio“ pagrindinę mokyklą, gali pasakyti, 
kad čia tvyro olimpinė dvasia – mokykla ak
tyviai dalyvauja olimpinio ugdymo progra
moje. Rugsėjo 27ąją šioje mokykloje orga
nizuota X jubiliejinė šventė – „Olimpinė die
na „Šaltinyje“, – praneša „Dialogui“ mokyto
ja Birutė Mozurkevičienė. 

Ta proga mokykloje surengta respubliki
nė konferencija „Olimpinio ugdymo progra
mos įgyvendinimo patirtis Tauragės „Šalti
nio“ pagrindinėje mokykloje“. Pirmoje dalyje 
buvo atliekamos praktinės integruotos įvai
rių dalykų užduotys. Geografi jos ir istorijos 
mokytojos mokiniams vedė viktorinas apie 
Olimpinių žaidynių ištakas ir dabartį, klasių 
atstovai piešė plakatus tema „Olimpinių žie
dų simbolika dailėje“, technologijų mokyto
jų vadovaujami mokiniai siuvo pasirinktos 
srities olimpinius kostiumus (tema „Teksti

lės srities technologijų panaudojimo galimy
bės kuriant olimpinį kostiumą“), kūrė gaire
les su olimpine simbolika. Žinoma, judriau
sia buvo sporto aikštėje, kur V–VIII klasių 
komandos rungėsi padangų metimo, virvės 
traukimo, dviejų estafečių rungtyse. Šiemet 
į klasių komandas pakviesta po vieną tėvelį 
ir vieną mamą (ankstesniais metais buvo su
daryta atskira tėvelių komanda), kurie moki
niams padėjo įveikti užduotis. Antroje – teo
rinėje – konferencijos dalyje buvo dalijama
si patirtimi, kaip mokiniai per įvairių dalykų 
pamokas siekia pažinti, suvokti olimpinio ju
dėjimo svarbą. Apie olimpinę dvasią pasako
jo ne tik konferencijos dalyviai, bet ir stendi
niuose pranešimuose pateikta medžiaga. 

Olimpinės dienos „Šaltinio“ mokyklo
je iniciatoriai – kūno kultūros mokyto
jai: M.Cariova, L.Totilienė, P.Niparavičius, 
A.Drukteinienė, D.Šetkuvienė.

Tauragės „Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje organizuota  �
X jubiliejinė šventė „Olimpinė diena „Šaltinyje“.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija „pa
krikštijo“ savo pirmokus. Renginį organizavo 
gimnazijos Mokinių seimas. Kiekviena kla
sė parengė po pasirodymą – pirmųjų klasių 
gimnazistai demonstravo savo talentus: šoko, 
vaidino, grojo... Pirmokai turėjo prisiekti ne
triukšmauti, sveikintis su visais mokyklos 
bendruomenės nariais, gerbti abiturientus ir 
kitaip gražiai bei garbingai elgtis. 

Spalio 4ąją mokykloje organizuotas 
Konstitucijos egzaminas. Jame dalyvavo 
78 gimnazistai. Skirmantas Knieža, surin
kęs daugiausia taškų, pateko į II egzamino 
etapą, kuris vyks spalio 18 d.

Tą pačią dieną gimnazijos stikliniame 
koridoriuje įvyko parodosimprovizaci

jos „Jamam“ atidarymas, skirtas paminė
ti Mokytojų dieną. Fotografi jos parodą ir 
energingą lietuvių liaudies šokį organiza
vo „Menų katedra“: dailės ir technologijų, 
teatro, muzikos ir šokių mokytojai. 

Kiekvienais metais Tarptautinės mo
kytojų dienos proga Šiaulių švietimo sky
rius organizuoja aktyviausių ir kūrybin
giausių mokytojų apdovanojimus. Šiemet 
tarp 6 geriausiųjų pateko ir Juliaus Janonio 
gimnazijos etikos mokytoja Rita Margevi
čienė – muziejaus, etnokultūros, kraštoty
ros būrelių vadovė, auklėtoja, etikos mo
kytoja. 

Apie visa tai „Dialogui“ parašė Rober-
ta saudargytė ir elvyra Rickevičiūtė.

J.Janonio gimnazija: 
krikštynos, paroda, egzaminas 

Kaišiadorių lopše
liodarželio „Spindu
lys“ ugdytiniai visą sa
vaitę kartu su tėvais 
kūrė iš gamtinių me
džiagų įvairiausius 
personažus ir siužetus. 
Šie sutūpė ant lopše
liodarželio palangių 
ir tapo paroda „Gam
tos išdaigos“, – prane
ša „Dialogui“ Žydronė 
Paškevičienė.

„Gamtos išdaigų“ paroda

Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytojai spalio 5ąją po pamokų skubėjo keisti savo 
įprastą stilių į retro. Moterys segėsi perlų karolius, dabinosi puošniomis skrybėlaitėmis, 
siautėsi į lapių kailius, vyrai tvarkėsi kaklaraiščius. Kylant į aktų salę, mokytojams gestais 
rodė kelią mokyklos mados teatro merginos, apsirengusios ilgomis suknelėmis ir pasi
puošusios įspūdingomis skrybėlaitėmis. Ten, pritemdytoje scenoje, sukosi auksinio ru
dens vaizdai, skambėjo prancūzų muzika. Renginį vedėja Laura pradėjo eilėmis, kvies
dama visus susirinkusius persikelti į Paryžių. O kai prancūziškai uždainavo muzikos 
mokytoja Jurga, pasirodė, jog Paryžius daug arčiau, kai to nori ir kai tam gerai pasiruo
ši... Pakilią šventės nuotaiką padėjo kurti ir viešnia Loreta BartkevičiūtėValienė, Šiaulių 
universiteto Edukologijos fakulteto Dailės didaktikos katedros lektorė. Ji ne tik pasakojo 
įspūdžius iš susitikimo su karališkąja italų šeima, bet ir dalijosi etiketo paslaptimis.

Įspūdžiais iš originaliai paminėtos Mokytojų dienos su redakcija pasidalijo mokyto
ja Genovaitė Reizgevičienė. 

Mokytojų diena retro stiliumi

Paminėjo Tarptautinę 
pagyvenusių žmonių dieną

Tarptautinei pagyvenusių žmonių 
dienai paminėti Šiaulių Stasio Šalkaus
kio gimnazijos bendruomenė suorga
nizavo du kultūrinius renginius miesto 
visuomenei. Gimnazijos meninės raiš
kos kolektyvų nariai aplankė Šiaulių glo
bos namų gyventojus. Jiems šoko, daina
vo, muzikavo. Kadangi apie renginį buvo 
pranešta Kultūros centrui, koncertesusi
tikime dalyvavo ir miesto bendruomenės 
nariai. Globos namų gyventojus pradžiu
gino ne tik koncertas, bet ir nuoširdūs 
mokinių palinkėjimai, gardus, cinamo
nu kvepiantis obuolių pyragas bei tradi
cija tapusi bendra fotografi ja atminimui. 
Pavakary į gimnazijos aktų salę rinkosi 
vietos bendruomenės pagyvenę žmonės. 
Čia jų laukė gimnazistų koncertas „Pabū
kime kartu...“ ir edukacinis užsiėmimas 
„Pažink save“. 

„Visų renginio dalyvių nuotaikos buvo 
puikios. Ne vienam ištryško ašara, klau
santis E.Masolkovaitės atliekamos dainos, 
ne vienam norėjosi trepsėti kartu su Tauti

nių šokių kolektyvo nariais, ne vieną užbū
rė fl eitų ir smuiko garsai bei merginų atlie
kamos dainos... O užsiėmimas „Pažink 
save“, kurį vedė technologijų mokytoja 
J.Burneikienė, įtraukė visus renginio daly
vius ir suteikė galimybę dar kartą įsitikin
ti, kad spalvas žmonės pasirenka neatsitik
tinai – jos nusako charakterio savybes...“ – 
pasakoja Šiaulių Stasio Šalkauskio gimna
zijos Neformaliojo švietimo ir pagalbos 
skyriaus vedėja irena Kiltanavičienė.

Šiaulių r. Kužių vidurinėje mokykloje 
Mokytojų dieną tradiciškai rengia dešimto
kai, jiems talkina abiturientai. Šiemet šventė 
prasidėjo įspūdingais siurprizais. Iš pat ryto 
mokytojų laukė žaismingi sveikinimai, dai
nos, išpuošti kabinetai, saldžios dovanėlės. 
Kavos pertrauka skaitykloje subūrė nuošir
diems pokalbiams. Antrą pertrauką sporto 
salėje vyko šokių pamoka. Nedrausmingieji 
mokytojai gavo net įspėjimo lapelius. Per ki
tas pertraukas buvo galima semtis išminties iš 
specialaus proginio leidinio „Mokytojo skai
tiniai“, vaišintis „Jaunųjų šeimininkių“ būre
lio iškeptais skanėstais, grožėtis savo ir kole
gų mokyklinių nuotraukų stendu. Renginio 
kulminacija po pamokų – „Metų nominaci
jos“. Šventinės dienos įdomiausi vaizdai, regi
mi ekrane, prajuokino ir mokytojus, ir moki
nius. Nominacijos – taiklios, žaismingos: „Ry
tinė šypsena“ – direktorei Romai Meinoriutei, 
nes kas rytą pasitinka, pakalbina kiekvieną 

mokinį, „Stilingiausia mokytoja“ – Lina Bu
čiūnienė, „Viską žinanti“ – Lilita Jankauskie
nė, „Geriausia patarėja“ – Violeta Laurutienė, 
„Linksmiausias mokytojas“ – Kęstutis Virku
tis. „Metų mokytojas“ – visų mylimas ir ger
biamas Virgerdas Kavolis. Jam gimtadienio 
proga skambėjo visos salės daina. 

Gėlės žiedas kiekvienam mokytojui, 
puiki nuotaika, visą dieną lydinti žaismė... 
Dar ne viskas. Net valgykloje mūsų lau
kė staigmena – šventiškai serviruoti stalai, 
gardūs didžkukuliai, šviežios bandelės... 
mmm... aptarnavimas kaip restorane – tik 
šilčiau, jaukiau.

Būtinai noriu darsyk atsakyti į šven
tės metu užduotą klausimą: „Iš kur semia
tės optimizmo, mokytoja?“ „Iš Jūsų, mo
kiniai, jaunatviškumo, klegesio, iš pasiutu
siai drąsių svajonių, iš gražių vilčių, kurių 
pilnas mokytojo gyvenimas.“

Teresė HOKIENĖ

Kodėl vis dar noriu būti mokytoja? 39


„Dagilėlio“ dainavimo, Šiauliai
„Juventos“ progimnazija, Šiauliai
„Rasos“ progimnazija, Šiauliai
„Romuvos“ gimnazija, Šiauliai 
„Saulės“ pradinė, Šiauliai
„Šaltinio“ pagrindinė, Tauragė
2-oji muzikos, Šiauliai
Butrimonių gimnazija, Alytaus r.
Dainų progimnazija, Šiauliai
Didždvario gimnazija, Šiauliai
Drąsučių pagrindinė, Šiaulių r.
Emilijos Pliaterytės progimnazija, Vilnius
Gegužių progimnazija, Šiauliai
Gytarių progimnazija, Šiauliai
Ilgakiemio mokykla-darželis, Kauno r.
Jono Totoraičio pagrindinė, Marijampolė
Juliaus Janonio gimnazija, Šiauliai
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, 
Rokiškis
Kruopių vidurinė, Akmenės r.
Kužių vidurinė, Šiaulių r.

Lavoriškių vidurinė, Vilniaus r.
Lopšelis-darželis „Pasaka“, Šiauliai
Lopšelis-darželis „Spindulys“, Kaišiadorys
Mikalojaus Daukšos vidurinė, Vilnius
Ragainės progimnazija, Šiauliai
Rėkyvos progimnazija, Šiauliai
Rudaminos „Ryto“ gimnazija, Vilniaus r.
Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija, 
Vilniaus r.
Salduvės progimnazija, Šiauliai
Senamiesčio pradinė, Alytus
Senoji gimnazija, Palanga
Stasio Šalkauskio gimnazija, Šiauliai
Suaugusiųjų mokymo centras, Kėdainiai
Šančių vidurinė, Kaunas
Šiaulių universiteto gimnazija, Šiauliai
Šventosios pagrindinė, Palanga
Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija, 
Jurbarko r.
Vinco Kudirkos progimnazija, Šiauliai
Vydmantų vidurinė, Kretingos r.

 ŠIAmE  „dIAlOgO“ NUmEryJE mINImOS
UgdymO ĮSTAIgOS

mOkyklOSE
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I. Popierinė laikraščio versija II. Elektroninė laikraščio versija III. Tinklalapis – dialogas.com

Jei kiltų klausimų, paskambinkite į redakciją 
tel. (8 ~ 5) 234 1571 arba parašykite info@dialogas.com – 
ir gausite visą Jus dominančią informaciją.

prenumeratos kaina:
» pusei metų (6 mėn.) – 95,94 Lt,
» 3 mėn. – 47,97 Lt,
» 1 mėn. – 15,99 Lt.

Užsiprenumeruoti galima: 

 Interneto svetainėje www.dialogas.com. 
Raskite prenumeratos nuorodą, ją paspauskite, užpildy-
kite pateiktą formą ir šią atsiųskite į redakciją.
 Visuose „Lietuvos pašto“ ir „Lietuvos ryto“ skyriuose – 
tradiciškai.

prenumeratos kaina:
» pusei metų (6 mėn.) – 52,77 Lt,
» 3 mėn. – 29,74 Lt,
» 1 mėn. – 10,00 Lt.

prenumeruoti galite adresu 
http://www.dialogas.com/pdf-prenumerata/

 Elektroninės versijos prenumerata iki 50% pigesnė.

 Prie aktualiausios švietimo informacijos bei kitos 
„Dialogo“ medžiagos galėsite prieiti visada – bet ku-
rioje pasaulio vietoje bet kuriuo paros metu, kur yra 
kompiuteris ir interneto ryšys.

www.dialogas.com − nuomonių ringas

 Švietimo aktualijos
 Straipsnių fragmentai
 Internetinė apklausa
 Nuotraukos, nuorodos, komentarai, archyvai 
 Kita naudinga informacija

Kviečiame prenumeruoti ir siūlome 3 variantus –

rinkitės Jums patogiausią!

Gerbiami mokytojai, direktoriai, darželių auklėtojai, dėstytojai,
„Dialogas“ – Jūsų profesinis laikraštis.

Politinė reklama. Apmokėta iš savarankiškų 2012 m. Seimo rinkimų 
Lietuvos socialdemokratų partijos politinės kampanijos dalyvio 

Valerijaus Simulik sąskaitos. Užs. 350

www.dialogas.com

įvairių nuomonių ringas

Butrimoniškius aplankė menininkai

Teatro ir architektūros pasauliuose

 prOJEkTAI

„Gaivaus oro gūsis mokyklose – Lietuvos meno kūrė
jų asociacijos įgyvendinamas projektas „Aukštosios kul
tūros impulsai mokykloms“ (AKIM)“, – rašo „Dialogui“ 
Alytaus r. Butrimonių gimnazijos direktoriaus pavaduo
toja ugdymui Genovaitė Žiurinskienė. Spalio 1ąją gim
nazijoje lankėsi pirmosios šio projekto kregždės – teatro 
meno kūrėjai Algimantas Butvilas, Vaiva Mainelytė, Ra
mutis Rimeikis, kurie perteikė keletą Jono Biliūno apsa
kymų. Atsisveikindami svečiai ragino gimnazistus neap
leisti savo sielos, neslėpti taurių jausmų, atjautos artimui, 
šalia esančiam, nepasiduoti socialinių tinklų bei reklamos 

įtakai, o ieškoti savasties savo asmenybės gelmėje, savo 
šeimoje, savo gimnazijoje ir tradicijose. 

Be to, Butrimonių gimnazijoje ketvirtus metus iš ei
lės organizuotas prevencinis futbolo turnyras „Mus vieni
ja futbolas“. Jėgas sporto aikštelėje nutarė išbandyti tėvų, 
mokytojų, studentų ir mokinių komandos. „...Finalinė
je dvikovoje vėl prireikė baudinių, nes nei mokiniams, 
nei mokytojams nepavyko per pagrindinį varžybų laiką 
įmušti įvarčių. Baudinių serijoje sėkmė lydėjo mokinius, 
kurie ir tapo šios sporto šventės nugalėtojais“, – pasakoja 
„Dialogui“ kūno kultūros mokytojas vytas Kurpoviesas.

Kėdainių suaugusiųjų mokymo centre (jo bendruomenė 
irgi dalyvauja projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokyk
loms“) viešėjo ir pamokas vedė rašytoja, aktorė, režisierė Bi
rutė Mar ir architektė RimantaMarija Janulevičienė, – prane
ša „Dialogui“ mokytoja Aldona Šliažaitė.

Birutė Mar su mokiniais kalbėjosi apie literatūros kū
rinio interpretaciją šiuolaikiniame teatre. Menininkė pa
aiškino, kaip giliau suprasti spektaklį, nes šiuolaikinio te
atro kūrinys – išraiškos priemonių (literatūros, vizualių 
menų, muzikos, vaidybos meno) visuma. Apžvelgė, kaip 
vystėsi dramaturgija Lietuvoje ir užsienyje, kaip XX a. at
siradusi režisieriaus profesija iš esmės pakeitė teatro rai
dą, lėmė literatūros kūrinio interpretacijos laisvę. Papa
sakojo, kaip ji adaptavo prozos kūrinius M.Duro „Mei
lužis“, A.Baricco „Šilkas“ scenai, dienoraščių motyvais 
sukūrė monopjeses „Poetė“ (pagal S.Nėrį), „Unė“ (pagal 
U.Babickaitę), iš žurnalinių interviu fragmentų muzikinę 
pjesę „Grimo opera“. Birutė Mar parodė videofragmen
tą iš spektaklio „Antigonė“ ir pakomentavo, kaip jis buvo 

kuriamas. Perskaitė dvi mantras apie seno žmogaus veidą 
iš spektaklio „Grimo opera“.

R.M.Janulevičienė – Lietuvos architektų sąjungos narė, 
interjerų, baldų ir landšaft o projektuotoja vedė pamoką 
„Nuostabus pasaulis ir jame Lietuva / Aš – Mes / bei mūsų ar
chitektūra“. Menininkė atskleidė architektūros sąsajas su gam
ta ir žmogumi, vaizdžiai papasakojo apie pasaulio ir Lietuvos 
architektūros įmantrybes. Mokiniai atliko pastabumo testą. 

„Ypač įdomi buvo antroji pamokos dalis, – pasakoja 
informacijos autorė. – Architektė apžvelgė mokinio aplin
kos ir interjero sutvarkymo naudojant paprastas priemo
nes ir dizaino elementus galimybes. Susirinkusieji virtua
liose patalpų sienų išklotinėse projektavo interjerą, klau
sėsi patarimų. Menininkė apie architektūrą kalbėjo rimtai 
ir linksmai, skatino nuolat mokytis, geriau pažinti pasaulį 
ir visuomet didžiuotis savo šalimi – Lietuva.“ 

Pasak mokytojos A.Šliažaitės, Suaugusiųjų mokymo cent ro 
bend ruomenę sužavėjo „menininkių nuoširdumas, gilumas, 
įžvalgumas ir plačiau atverti teatro ir architektūros pasauliai“.

Dvidešimt Kretingos r. Vydmantų vidurinės mokyklos X–XII klasių mokinių ir keturios mokytojos (A.Šmaižienė, 
E.Paulikienė, A.Dalangauskienė, R.Stonkuvienė) šį rugsėjį pabuvojo saulėtoje Portugalijoje. Portugalai paruošė įdo
mią, turiningą 12 dienų programą, kurios metu kretingiškiai susipažino su šios šalies kultūra, tradicijomis ir papro
čiais. Mat palyginti dviejų šalių tautinį paveldą yra projekto „Pasakojam Europai“ (Comenius), kuriame Vydmantų vi
durinės bendruomenė antrus metus dalyvauja, tikslas. Portugalijoje lietuvaičiai ne tik buvo supažindinti su iškiliais ar
chitektūros, kultūros paminklais, bet ir atlikinėjo bandymus laboratorijose, nemažai prakaito praliejo mokydamiesi 
portugalų kalbos, lankėsi šiuolaikinėje molio gamyklėlėje, kur stebėjo visą gamybos procesą – nuo molio pjaustymo iki 
vazos, vyno ir šampano gamyklose pamatė visą vyno ir šampano „kelią“. „Dieną paskyrėme romėniškajai Bragai. Lan
kėmės istorijos muziejuje, romėnų pirčių griuvėsiuose, bažnyčiose ir koplyčiose (jų mieste apie 300), katedroje. Visus 
nustebino ornamentais ar piešiniais dekoruotos plytelės, kurios puošė gyvenamųjų namų fasadus, meniškai iš akmenu
kų sudėtas miesto grindinys. Dar vieną dieną paskyrėme barokiškajai Bragai...“ – įspūdžiais dalijasi Vydmantų viduri
nės mokyklos direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui, projekto koordinatorė Rasa stonkuvienė.

Lankėsi saulėtoje Portugalijoje


