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Streikas gali būti 
atnaujintas

Pilietiška – 
prisiimti daugiau

N.Poderienė: 
ne ant kiekvieno 
abituriento stalo...

P.Gudynas: mokyklinei 
matematikai tikrai 
laikas žengti toliau

Vertinimo instrukcija – 
ne novelė

Gaila, kad projektui svarstyti duotos vos 
dvi savaitės – nepaprastai trumpas laikas, 
turint omenyje tai, kad vertinimo instruk-
cija – tai ne novelė, vienu prisėdimu jos ne-
perskaitysi ir neperprasi, reikia ir praktiš-

kai pabandyti, ir teorijas pavartyti, ir paly-
ginti su brandos egzaminų (BE) prog rama, 
kuria mokytojai vadovavosi ruošdami mo-
kinius naujoms 2013 m. egzamino užduo-
tims, ir pasidomėti, kaip kituose, protin-
gesniuose, kraštuose daroma...

Samprotavimo rašinys aukštesnėse kla-
sėse dirbantiems lituanistams, rodos, ne nau-
jiena – rašomas jis nuo 2008 metų, jau susi-
formavo šiokia tokia jo mokymo bazė ir me-
todika. Nemažas ir NEC įdirbis vienodinant 
kandidatų vertinimą Lietuvos savivaldybėse. 
Atrodė, jog galime būti ramūs, kad bent šio 
„žanro“ mokame mokyti ir vertinti. Deja... 

Samprotavimo rašinio 
turinio vertinimas

Žvelkime į vertinimo normų projektą.
Pirmojo kriterijaus – problemos supra-

timas – vertė net 7 taškai! Manytume, kad 
toks sufokusuotas prob lemos akcentavi-

mas, pamirštant temą ir vertybes, kurios iš-
ryškina susidariusios probleminės situaci-
jos priešpriešą, įvairumą, tikrai nemotyvuo-
tas. Juk būtent nuo šios „trejybės“ praside-
da bet kurio teksto (taigi – ir rašinio) anali-
zė. Kita vertus, septynių taškų skalė, norint 
įvertinti vien problemą, tikrai per didelė ir, 
aišku, sukels problemų vertintojams (kuo 
iš esmės gali skirtis sąvokos: puikiai ir ge-
rai arba pakankamai ir iš dalies, jei moki-
nio darbe bus randamas vienas ar keturi su 
problematika susiję sakiniai?). Temos plė-
tojimas rašinyje kol kas nelabai „pageidau-
jamas“ – už tai „grasinama“ vienu tašku iš 
septynių galimų!

Antrasis kriterijus – argumentavimas – 
vertinimo normų projekte kažkodėl aprašo-
mas ne pagal argumentų tinkamumą, sva-
rumą, bet... pagal rašančiojo požiūrio aišku-
mą ir įtikinamumą. 

Nemažas siurprizas
Pamąstymai apie Trojos arklį, Sfi nkso mįslę 

ir vertinimo instrukcijos projektą
Regina Dilienė, nijolė BARTAŠiŪnienė,

mokytojos ekspertės, LKLMS

Šiųmetis Nobelio premijos laureatas 
fi ziologijos ir medicinos srityje Johnas 
Gurdonas įsirėminęs laiko ištrauką iš savo 
charakteristikos, gautos studijuojant le-
gendiniame elitiniame Etono koledže:

„Jo darbas buvo daugiau negu nepaten-
kinamas... Keletą kartų jis turėjo bėdų, nes 
neklausė, bet primygtinai siekė darbą atlik-
ti savaip. Manau, kad jis turi ketinimų tap-
ti Mokslininku; vertinant pagal jo dabarti-
nius pasiekimus, tai gerokai juokinga... tai 
būtų visiškas laiko švaistymas – tiek jo, tiek 
tų, kurie turėtų jį mokyti.“

Nobelio premija J.Gurdonui skirta už 
laimėjimus perprogramuojant kamieni-
nes ląsteles.

„Dialogo“ inf.

Nobelistas 
J.Gurdonas koledže 
laikytas „per kvailu“ 

mokslui

 pArAŠTĖ

Švietimo konsultantas 
A.Zabulionis savo straipsnyje „Dar 
vienas NEC blefas?“ („Dialogas“, 
10 04, Nr. 36) nebe pirmą kartą 
lietuvių kalbos egzaminą pavadino 
loterija ir renginiu. Tikriausiai jis 
teisus – paskelbtas 2013 m. lietuvių 
kalbos ir literatūros valstybinio 
ir mokyklinio brandos egzaminų 
vertinimo normų projektas leidžia 
taip manyti. 

Na štai – išsirinkome naują (sąlygiškai) valdžią. 
Ir vėl – tradiciškai – visi stebimės: ir kas ją – tokią! – išrinko?
Ogi mes visi – lietuvos piliečiai, įvairiai mąstantys ir matantys, savitai girdintys ir supran-

tantys. Beveik juokinga stebėti tą kas ketverius metus mus ištinkantį dramatišką nustebimą. 
kita vertus, jaunatviškas tas bruožas – kaskart save veidrodyje pamatyti kaip pirmą sykį...
Šiaip ar taip – margas aitvaras jau paleistas skristi. kaip ir visi prieš jį sklandžiusieji, jis ma-

nosi ereliu skraidysiąs, nors nėra apdraustas ir nuo pavojaus tėkštis žemėn.
O mes ir vėl – nuolat – turime galimybę rinktis: laukti, kol mums gėrybes aitvarai suneš, 

arba pažiūrėti į veidrodį ir prisipažinti sau, kad kiekvienas teturime vienintelį aitvarą, iš kurio 
pagrįstai galime ko nors reikalauti, – save patį. 

Lizeta LOZURAITYTĖ 

Aitvaras jau paleistasKas po streiko Zarasų rajono mokyklose pa-
sikeitė? Kas sutarta? Ar streikavę mokytojai 
gaus darbo užmokestį už streiko dienas? 
Šiuos ir panašius klausimus „Dialogas“ 
aiškinasi su pagrindiniu streiko organiza-
toriumi A.Navicku.

Praėjusį sekmadienį (10 14) vykusiuose Sei-
mo rinkimuose dalyvavo bemaž 53 proc. 
rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių. 
Daug tai ar mažai? Kiek įtakos rinkėjų ak-
tyvumui turėjo prieš gerą dešimtmetį ša-
lies mokyklose pradėta vykdyti pilietišku-
mo ugdymo programa? 
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Kvalifikacinės kategorijos: tikrinti, 
netikrinti, visai panaikinti? 

Praėjusią savaitę, kai šalyje siautė rinkimų į Seimą skersvėjai, „Dialo-
gas“ internautų (www.dialogas.com) klausė, ar jie pritaria, kad mokyto-
jai metodininkai ir ekspertai turėtų kas 5 metus patvirtinti savo atitiki-
mą turimai kvalifikacinei kategorijai.

32 proc. respondentų pritaria;
35 proc. – nepritaria;
33 proc. – pasisako už kategorijų panaikinimą.
Balsai pasiskirstė beveik po lygiai. Tad kokį sprendimą dėl  kvalifikaci-

nių kategorijų turėtų priimti nauji į valdžią atėję politikai, lieka neaišku. 

Nacionalinės M.K.Čiurlionio 
menų mokyklos darbuotojų pro-
fesinė sąjunga ir ją remiantys ži-
nomi kultūros veikėjai išsiun-
tė šalies vadovams kreipimąsi, 
kuriame reiškiamas nerimas dėl 
mokykloje vykstančių procesų, 
kurie esą prieštarauja mokyklos 
misijai ir uždaviniams, neigiamai 
veikia mokinių ugdymą, jų pro-
fesinį rengimą, taip pat mokyto-
jų galimybes perduoti savo žinias 
ir visaverčiai dalyvauti bendruo-
menės gyvenime. 

„Pastarųjų metų mokyklos 
administracijos veiksmai, vado-
vaujant R.Kondrotui, pražūtin-
gai atsiliepia Lietuvos kultūri-
niam gyvenimui: mokiniai pra-

deda rinktis užsienio mokyklas, 
o nusipelnę mokytojai patys pa-
lieka mokyk lą arba yra atleidžia-
mi iš darbo. Administracijos ne-
pakantumas, kolegų profesiona-
lų konstruktyvių siūlymų ne-
paisymas, viešumo vengimas, 
mokyklos struktūrų sudary-
mas pagal lojalumą administra-
cijai, pažeidžiant demokrati-
jos ir skaidrumo principus, ku-
ria nepasitikėjimo ir netikrumo 
atmosferą. Mokyklos bendruo-
menę sutrikdė viešoje erdvė-
je pasirodę pranešimai apie fi-
nansinius pažeidimus mokyklo-
je“, – teigiama kreipimesi, kurį 
pasirašė dirigentas D.Katkus, 
Nacio nalinės filharmonijos di-

rektorė R.Prusevičienė, Lietu-
vos Nacio nalinio operos ir ba-
leto teat ro solistė A.Grigorian, 
Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos docentas M.Švėgžda 
von Bekeris bei kiti muzikai. Ša-
lies vadovų jie prašo sudaryti 
nepriklausomą ekspertų komi-
siją padėčiai ištirti ir grąžinti į 
darbą atleistus pedagogus. 

17 metų gimnazijai vado-
vaujantis R.Kondrotas nesutin-
ka su menininkų kritika ir tvirti-
na, jog kai kurie iš pasirašiusiųjų 
mokykloje yra buvę prieš 20 arba 
30 metų. „Dėl to išsakytas pasta-
bas laikau nepagrįstomis, švelniai 
tariant, kalbančiomis netiesą“, – 
pareiškė R.Kondrotas.

Valstybės kontrolė atliko au-
ditą, kaip organizuojamas uni-
versitetų studijų programų ren-
gimas ir vertinimas. Auditas at-
liktas Švietimo ir mokslo minis-
terijoje (ŠMM), Studijų koky-
bės vertinimo centre (SKVC) ir 
13-oje atrinktų valstybinių uni-
versitetų. 

„Atlikę auditą nustatėme, 
kad programos rengtos, atnau-
jintos ir vertintos audituoja-
muoju laikotarpiu ne visada 
tinkamai. Universitetų ištekliai 
būtų panaudoti efektyviau, jei-
gu universitetai įvertintų darbo 
rinkos pokyčius ir mokslo studi-
jų pasiekimus ir sudarytų studi-
jų programų rengimo ir atnauji-
nimo planus, siedami su finan-
savimo galimybėmis“, – prista-
tydama audito išvadas sakė vals-
tybės kontrolierė G.Švedienė. 

Pasak jos, audito metu nustaty-
ta, kad universitetai nesistemin-
gai planuoja studijų programų 
rengimą ir atnaujinimą. Kai ku-
rios studijų programos rengia-
mos nepakankamai pagrindus 
poreikį ir neturint reikiamų iš-
teklių programos tikslams įgy-
vendinti. 

Auditoriai nustatė, kad ren-
giant studijų programas studentų 
ir socialinių partnerių – būsimų-
jų darbdavių – dalyvavimas daž-
nai tėra formalus. 

Audito metu taip pat nusta-
tyta, kad nė vienas iš 13-os au-
dituotų valstybinių universitetų, 
kuriuose studijuoja 94 proc. visų 
universitetuose studijuojančių 
studentų, neskelbia visos teisės 
aktų nurodomos skelbti informa-
cijos apie studijų programas, įsi-
vertinimo rezultatus, suintere-

suotų šalių nuomonės apie studi-
jų kokybę, absolventų įsidarbini-
mą po studijų ir pan. 

Valstybės kontrolė rekomen-
davo ŠMM suderinti teisės aktų, 
reglamentuojančių studijų prog-
ramų vertinimą ir akreditavi-
mą, nuostatas. Taip pat sukurti 
teisines prielaidas SKVC vykdy-
ti universitetams pateiktų reko-
mendacijų dėl studijų programų 
kokybės tobulinimo įgyvendini-
mo stebėseną ir informuoti vi-
suomenę, kaip tos rekomendaci-
jos įgyvendinamos. SKVC reko-
menduota inicijuoti teisės aktų, 
reglamentuojančių studijų prog-
ramų vertinimą ir akreditavimą, 
suderinamumą, o organizuojant 
studijų programų vertintojų dar-
bą užtikrinti aktyvesnį socialinių 
partnerių dalyvavimą ekspertų 
grupėse.

Antradienį (10 16) Seimo socialdemokratai išplatino pareiški-
mą, kuriame reiškia susirūpinimą, kad Švietimo ir mokslo ministeri-
ja (ŠMM) nusprendė sergančių vaikų mokymą organizuoti ne anks-
čiau kaip 11-ą gydymosi ligoninėje dieną. 

Pasak Seimo LSDP frakcijos nario E.Jonylos, į politikus kreipiasi 
ne tik už sergančių vaikų mokymą atsakingi pedagogai, bet ir gydyto-
jai, kurie mano, jog vaikai turėtų pradėti mokytis nuo pirmosios gulė-
jimo ligoninėje dienos, jei tik leidžia jų sveikatos būklė.

Socialdemokratai pritaria medikų ir pedagogų nuomonei ir tikisi, 
kad tokia tvarka bus atšaukta.

Praėjusį trečiadienį (10 10) 
Lietuvos vyriausiasis adminis-
tracinis teismas (LVAT) pra-
nešė, kad priėmė Vaiko teisių 
apsaugos kontrolieriaus įstai-
gos prašymą ištirti, ar švietimo 
ir mokslo ministro įsakymas ir 
juo patvirtintas Geriausiai vidu-
rinio ugdymo programą baigu-
siųjų eilės sudarymo 2014 me-
tais tvarkos aprašas nepriešta-
rauja įstatymams bei vaiko tei-
sėms ir teisėtiems interesams, 
tačiau netenkino prašymo laiki-

nai sustabdyti minėto įsakymo 
galiojimą.

LVAT nutartyje konstatavo, 
kad teismui pripažinus ginčija-
mą norminį administracinį aktą 
neteisėtu nebūtų apsunkintas to-
kio teismo sprendimo įvykdy-
mas, todėl prašymo sustabdyti 
ginčijamo akto galiojimą neten-
kino. LVAT teisėjų kolegija taip 
pat atkreipė dėmesį, kad toks 
sprendimas iš esmės atitinka šio 
teismo praktiką dėl reikalavimo 
užtikrinimo priemonių taikymo 

norminių administracinių aktų 
atžvilgiu.

Prašymo priėmimo klausimą 
sprendusi LVAT teisėjų kolegi-
ja nusprendė Lietuvos universite-
tų rektorių konferencijai, Lietuvos 
mokytojų profesinei sąjungai, Lie-
tuvos mokinių parlamentui, Lie-
tuvos moksleivių sąjungai, Lietu-
vos studentų atstovybių sąjungai 
pasiūlyti iki 2012 m. lapkričio 1 d. 
pateikti LVAT savo nuomonę dėl 
Vaiko teisių apsaugos kontrolie-
riaus įstaigos prašymo.

Žinomi menininkai –  
prieš menų mokyklos vadovus

Valstybės kontrolė: studijų programos  
turi būti atsakingesnės

LSDP frakcija:  
kodėl diskriminuojami 

sergantys vaikai?

Tirs ministro įsakymo teisėtumą

Praėjusį antradienį (10 09) Naujosios Akmenės kultūros rūmuose 
surengtame klasikinės muzikos koncerte pedagogams paskelbti pen-
ki šių metų nominantai.

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojoms skirtą nominaciją pelnė lop-
šelio-darželio „Atžalynas“ priešmokyklinio ugdymo vyresnioji peda-
gogė R.Butkevičiūtė. Papildomojo ugdymo mokytojų nominacija pa-
skirta muzikos mokyklos mokytojai metodininkei D.Vanagienei.

„Metų mokytojo“ nominacijos įteiktos Papilės Simono Daukanto 
gimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei D.Karvelytei, Akme-
nės gimnazijos biologijos mokytojai ekspertei I.Zubavičienei ir Ramučių 
gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei J.Bernotaitei.

Šventėje nominacijos ženklus įteikęs rajono meras V.Mitrofanovas 
pareiškė, kad pagerbtieji pedagogai tikrai yra verti savo kolektyvuose 
gauti solidžias kalėdines premijas metų pabaigoje.

Nominuoti pedagogai

Maltos ordino pagalbos tar-
nybos savanoriai „Jaunieji mal-
tiečiai“ jau šeštus metus iš ei-
lės organizuoja nacionalinį kon-
kursą „Idėjos padėjėjos“ ir kvie-
čia prie šios labdaringos misijos 
prisijungti Lietuvos mokyklas. 
Pagrindinis projekto tikslas – at-
kreipti dėmesį į socialines proble-
mas ir paskatinti jaunimą daly-
vauti akcijoje „Maistas ant ratų“, 
kurios metu renkamos lėšos vie-

nišų, sunkiai gyvenančių vyres-
nio amžiaus žmonių maitinimui 
ir slaugai.

„Jaunieji maltiečiai“ spalio 
16 d. aplankė ir Molėtų r. Gied-
raičių Antano Jaroševičiaus vi-
durinę mokyklą. Trumpas, ta-
čiau nuotaikingas susitikimas 
su svečiais savanoryste sudomi-
no ne vieną. Moksleiviai, – pa-
sak „Dialogui“ parašiusios Mari-
jos Kravčenko, – buvo supažin-

dinti su ordino veikla, idėjomis, 
sužinojo, kad rinkti lėšas sun-
kiai besiverčiantiems senoliams, 
vaikų dienos centrams, jaunimo 
reikmėms galima ir pasitelkiant 
mėgstamą veiklą, pavyzdžiui, jei 
patinka dainuoti – galima su-
rengti labdaros koncertą. Visas 
idėjas galima registruoti portale 
www.idejospadejejos.lt. Čia gali-
ma rasti ir daugiau informacijos 
apie konkursą „Idėjos padėjėjos“. 

Idėjos padėjėjos

Šiandien (10 18) Zarasų rajono apylinkės teisme numatoma nagri-
nėti streikų teisėtumo trijose mokyklose bylas, – redakciją informavo 
Zarasų r. Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Stanislovas Kaulavičius.

Streikų bylos jau teisme

El
en

os
 Te

rv
id

yt
ės

 n
uo

tr.



32012 m. spalio 18 d. Nr. 38 (1010)

Atsako Nida PODERIENĖ,
Švietimo ir mokslo ministerijos 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus 
vyriausioji specialistė

Švietimo ir mokslo ministerija 2012 m. 
kovo mėn. skyrė lėšų aprūpinti Dabarti-
nės lietuvių kalbos žodynais (DLKŽ) vi-
sas mokyklas tautinės mažumos kalba ir 
mokyklas lietuvių mokomąja kalba, ku-
rios įtrauktos į švietimo ir mokslo minis-
tro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu pa-
tvirtintą Daugiakalbėje aplinkoje esan-
čių mokyklų sąrašą. Nupirkta tiek žodynų, 
kiek 2012 m. pavasarį mokėsi vienuolikto-
kų. Rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais DLKŽ 
buvo perduoti savivaldybių administracijų 
švietimo padaliniams, kad juos paskirsty-
tų mokykloms ir kad jie galėtų būti naudo-
jami ir per pamokas. Žodynų kol kas neat-
siėmė Šalčininkų ir Švenčionių rajonų sa-
vivaldybės. 

Visos kitos mokyklos turi galimybę 
įsigyti žodynus iš mokinio krepšelio lėšų, 
skirtų vadovėliams ir kitoms mokymo 
priemonėms. 2011 m. patvirtintuose Ben-
drojo ugdymo dalykų vadovėlių ir moky-

mo priemonių atitikties teisės aktams įver-
tinimo ir aprūpinimo jais tvarkos apraše ir 
Švietimo aprūpinimo standartuose buvo 
išplėsta sąvoka „mokymo priemonė“, da-
bar mokyklos už mokinio krepšelio lėšas 
gali įsigyti įvairesnių mokinių ugdymo(si) 
procesui reikalingų priemonių. 

Tačiau norėčiau pridurti, kad leidimas 
per egzaminą naudotis žodynais nereiškia, 

jog ant kiekvieno abituriento stalo privalo 
gulėti ši knyga. Tiesiog turi būti sudarytos 
sąlygos pasitikrinti žodį, jei toks poreikis 
atsiranda – žinoma, tai aktualiausia moki-
niams, kurių gimtoji kalba nėra lietuvių. 

Naudojimasis žodynais lietuvių kalbos 
egzamino metu bus aiškiai reglamentuotas 
Brandos egzaminų organizavimo ir vyk-
dymo tvarkos apraše. 

Ne ant kiekvieno abituriento stalo
„Brandos egzamino metu 
žodynais galės naudotis visi 
abiturientai“, – pernai gruodį 
straipsnyje „Kaip rengiamės 
2013 m. egzaminui“ („Dialogas“, 
2011 12 08, Nr. 45) teigė 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Nida Poderienė.
Artėjant naujajam lietuvių 
kalbos ir literatūros egzaminui 
„Dialogas“, mokytojų lituanistų 
paragintas, specialistės paklausė:
Kokiu būdu visiems 2013 metų 
abiturientams per lietuvių 
kalbos ir literatūros egzaminą 
bus sudaryta galimybė naudotis 
žodynais? 
Kas ir kieno lėšomis aprūpins 
visas mokyklas-egzaminų 
centrus tokiu dideliu kiekiu 
žodynų (mokyklos geriausiu 
atveju turi po kelis žodynus)?

„dIAlOGAS“ klAUSIA

Zarasų švietimo darbuotojų 
streikas, prasidėjęs rugsėjo 12 d., 
spalio 1 d. savivaldybei ir 
profsąjungai susitarus buvo 
pristabdytas. 
Su pagrindiniu streiko 
organizatoriumi Andriumi 
Navicku aiškinamės, kas po 
streiko Zarasų rajono mokyklose 
pasikeitė.

Tad kokiais pedagogų streiko rezul-
tatais galite pasidžiaugti?

Streiko rezultatais galiu pasidžiaugti ne 
aš vienas. Jie džiugina viso rajono mokyklų 
bendruomenes: mokinius, tėvus, mokytojus. 
Mokyklų valgyklose iki 2014 m. maistas vai-
kams nebrangs. Žinoma, mokyklų darbuo-
tojų pietūs bus 70 proc. brangesni, bet su-
augę, dirbantys žmonės pajėgūs susimokėti 
už savo pietus, o norai pasipelnyti iš vaikų, 
priverčiant juos apmokėti maisto gaminimo, 
elektros energijos, vandens sąskaitas – su-
žlugdyti. Realiai atpigo pažintinės ekskursi-
jos, nes pasiektame susitarime nuspręsta at-
sisakyti autobusų stovėjimo apmokestinimo. 
Perskirsčius biudžetą ir papildžius neforma-
liojo švietimo įstaigų fi nansavimą, atstatytos 
ugdymo planuose numatytos pamokos Za-
rasų meno mokykloje ir Sporto centre. Mo-
kytojai ir treneriai nebus varomi nemokamų 
atostogų. Mokyklose, vos prasidėjus strei-
kui, atkuriami mokyklų aplinkos etatai va-
lytojoms, sargams. Tikimės, jog patvirtinus 
teritorinę kolektyvinę sutartį panašūs gyvy-
biškai būtini sprendimai bus pasiekiami abi-
pusiu susitarimu, svarstant klausimus ben-
druomenėse, o ne mitingais ir streikais.

Ar streikavę mokytojai gaus darbo 
užmokestį už streiko dienas? Jei taip – 
kas jį mokės?

Vadovaujantis 2012 m. rugsėjo 28 d. 
Zarasų rajono savivaldybės ir Lietuvos 
švietimo darbuotojų profesinės sąjun-
gos (LŠDPS) Zarasų susivienijimo susita-
rimo 7 punktu, Zarasų rajono savivaldybė 

sutinka, kad mokyklų direktoriai streika-
vusiems darbuotojams už streiko dienas iš-
mokėtų 50 proc. darbo užmokesčio. Liku-
sią dalį jau baigia kompensuoti LŠDPS Za-
rasų susivienijimas. Deja, būtent šios susi-
tarimo dalies mokyklų direktoriai vykdyti 
nenori ir akivaizdžiai vengia, nors streika-
vę mokytojai sutinka atkurti sutrikdytą ug-
dymo procesą. Kalbama, kad vadovų pasi-
tarime jiems buvo pasakyta: „kas sumokės, 
iš to bus išieškota iš asmeninių lėšų“.

Pasibaigus streikui belieka vykdyti pa-
siektus susitarimus. Bet kaip tik nuo čia ir 
prasideda nesusipratimai. Ar mokyklų di-
rektoriams savas „kotletas“ rūpi labiau nei 
mokinių nepabrangę pietūs, ar nuolankus 
jų, kaip partijų statytinių, paklusnumas ne-
leidžia garbingai vykdyti sulygtų įsipareigo-
jimų, bet rajono mero parašas jiems neat-
rodo gerbtinai svarbus. Gal visai mokyklų 
bendruomenei svarbūs Zarasų rajono ta-
rybos sprendimai yra nepriimtini mokyklų 
direktoriams ir jie ryžosi – net ir po to, kai 
buvo pasirašytas streiko užbaigimo ir įsipa-
reigojimų protokolas, – nemokėti darbuoto-

jams jau sutartos atlyginimų dalies ir dar pa-
duoti juos į teismą, kad ramiau miegotųsi?.. 

Profesinė sąjunga, kaip susitarta, jau pra-
dėjo vykdyti susitarimą ir darbuotojams 
kompensuoja 50 proc. prarasto atlyginimo.

Tad ne visi susitarimai su savivaldybe 
sklandžiai vykdomi?

Deja, taip. Mokyklose džiugiai priimtas 
5 susitarimo su savivaldybe punktas taip pat 
nevykdomas. Nutarta, kad iki spalio 20 d. 
bus sudaryta trišalė darbo grupė skaidriam 
MK lėšų perskirstymui ir tobulinimo reko-
mendacijoms parengti. Profesinė sąjunga į 
šią darbo grupę delegavo visų šešių streika-
vusių mokyklų profsąjungų pirmininkus, 
nes mokyklos vykdo formalų ir neformalų 
ugdymą, skiriasi visų jų tipai ir specifi ka. Bet 
ir šį susitarimą vykdo tik profsąjunga. Iki šiol 
darbo grupė nesudaryta, tik Švietimo sky-
riaus vedėjas p. S.Kaulavičius elektroniniu 
laišku (!) kviečia atvykti susitikti du atstovus. 
Kuriuos? Kuri ugdymo pakopa svarbesnė: 
pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo, 
o gal neformaliojo, jei taip – tai kurio – me-

ninio ar sportinio?.. Nepagarbus, atmestinas 
reikalų (ne)sprendimo būdas nepasikeitė.

O kokia atmosfera vyrauja streikavu-
sių darbuotojų mokyklose? Kaip nusitei-
kę mokytojai ir mokyklų direktoriai?

Mokytojai siekia kuo greičiau atkurti ug-
dymo procesą, juk mokyklose su darbuotojų 
atstovais dar nesuderintos tarifi kacijos, ne-
priimti svarbūs sprendimai dėl dokumenta-
cijos pildymo, kai kuriems mokytojams dar 
nuo birželio neišmokėtas darbo užmokestis. 
Ši netvarka mokyklose, kaip numato kolek-
tyvinės sutartys, mokyklų nuostatai, mokyk-
lų tarybų nuostatai, turi baigtis konstrukty-
viais susitarimais. Bet juos pasirengusi vyk-
dyti tik viena susitarusiųjų pusė...

Galbūt todėl, kad mokyklų vadovai iš to-
kių susitarimų nemato asmeninės naudos? 
Štai sklinda kalbos, jog „Santarvės“ pradi-
nės mokyklos direktorė Valerija Palivoda jau 
seniai į parduotuves vaikšto nebent degtukų 
nusipirkti, nes viskuo jos ir jos dukters šeimą 
aprūpina mokyklos valgykla. 70 proc. ant-
kainis mokyklų darbuotojų pietums direkto-
rės „kotletą“ gerokai pabrangins...

Ši direktorė, tik savivaldybės tinklalapyje 
atsiradus mokinių maitinimo paslaugos pri-
vatizavimo projektui, aktyviai vadovavo ben-
druomenės pasipriešinimui. Trijų mokyk-
lų bendruomenių tėvai, vaikai ir mokyto-
jai rinkosi į viešą svarstymą būtent „Santar-
vės“ mokykloje. Kovą bendruomenė laimė-
jo, tačiau, atsisakius idėjos privatizuoti mo-
kyklų valgyklas, direktorė palaiko sau, o ne 
vaikams naudingą variantą. Tačiau bendruo-
menei daug svarbesnė ne asmeninė kažkie-
no nauda, o rajono mokinių interesai.

Dar šių metų gegužę V.Palivoda viešai ra-
joniniame laikraštyje piktinosi privatizuotos 
mokinių vežiojimo paslaugos kaina ir koky-
be, pateikė konkrečių pavyzdžių, kai vaikai 
buvo vežami smalkių pilname autobuse, ku-
rio langai buvo užkalti neaiškios kokybės me-
džiaga. Tačiau rugsėjį bendruomenės susiti-
kimuose su rajono meru A.Abramavičiumi 
ji jokių priekaištų dėl vežiojimo kainos ir ko-
kybės jau neturėjo...

Streikas gali būti atnaujintas

Nukelta į 5 p.  
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Praėjusį sekmadienį (10 14) 
vykusiuose Seimo rinkimuose 
dalyvavo bemaž 53 proc. rinkimų 
teisę turinčių Lietuvos piliečių. 
Daug tai ar mažai? Kiek įtakos 
rinkėjų aktyvumui turėjo 
prieš gerą dešimtmetį šalies 
mokyklose pradėta vykdyti 
pilietiškumo ugdymo programa? 

Lietuviška pilietiškumo 
samprata

Lietuvos gyventojai pilietiškumą suvo-
kia „lietuviškai“ – ypač svarbiomis pilietiš-
ką žmogų apibūdinančiomis savybėmis jie 
laiko sąžiningumą, dorumą, įstatymų lai-
kymąsi, dalyvavimą rinkimuose, pareigingą 
mokesčių mokėjimą. Be to, pilietiškas žmo-
gus turėtų būti savo šalies patriotas, domėtis 
šalies ekonominiu, socialiniu, politiniu gy-
venimu, mokėti Lietuvos himną, žinoti Lie-
tuvos istoriją, neemigruoti. Mažiausiai svar-
bu pilietiškam žmogui yra dalyvauti protes-
to akcijose bei visuomeninėje veikloje.

Kad taip Lietuvos gyventojai suvokia 
pilietiškumą, šių metų pradžioje išsiaiški-
no sociologinę apklausą Nevyriausybinių 
organizacijų informacijos ir paramos cent-
ro užsakymu atlikęs visuomenės nuomo-
nės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“.

Didžioji dauguma reprezentatyvios 
apklausos dalyvių pasisakė save laikantys 
pilietiškais žmonėmis, beveik du trečda-
liai didžiavosi būdami Lietuvos piliečiais. 
Kalbėdami apie sau priskiriamas pilietiš-
ko žmogaus savybes, respondentai daž-
niausiai minėjo įstatymų laikymąsi, sąži-
ningumą ir dorumą, pareigingą mokesčių 
mokėjimą.

Atsakydami į klausimą, kodėl nedaly-
vauja ar ne visada dalyvauja rinkimuose, 
respondentai dažniausiai sakė, kad nėra už 
ką balsuoti ir kad jie netiki, jog kas nors 
pasikeistų, jei jie dalyvautų.

Tik nedidelė apklaustųjų dalis per pas-
kutiniuosius 12 mėn. dalyvavo piketuose 
ir demonstracijose, o nedalyvavusieji daž-
niausiai nurodė netikintys, kad jų dalyvavi-
mas ką nors pakeistų. Tačiau vis tik beveik 
du trečdaliai Lietuvos gyventojų mano, kad 
lietuviai per retai reiškia savo poziciją vie-
šai, protestuodami, piketuodami.

Nevyriausybinių organizacijų informa-
cijos ir paramos centro nuomone, aukš-
čiau išvardyti sociologinio tyrimo rezul-
tatai – prieštaringi. Labiausiai dėl to, kad 
„gyventojų požiūris į pilietiškumo sam-
pratą yra iš esmės skirtingas nei jį apibū-
dina akademinės bendruomenės atstovai, 
tyrėjai, praktikai“.

Mūsų aštuntokai – 
vidutiniokai

„Vilmorus“ apklausa rodo, jog bemaž 
visą pilietiškumo ugdymo krūvį Lietuvos 
visuomenė „užkelia“ švietimo sistemai: 
86 proc. respondentų teigė, jog prie pilie-
tiškumo ugdymo labiausiai prisideda mo-
kykla, o 73 proc. respondentų nuomone, 
prie pilietiškumo ugdymo ji turėtų prisi-
dėti dar daugiau. 

Nors Lietuvos mokyklos periodiškai 
susilaukia priekaištų dėl pilietinio ugdymo 
efektyvumo, tarptautinių tyrimų rezulta-
tai liudija, kad jis nėra labai prastas. Antai 
pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas 
ICCS (International Civic and Citizenship 

Education Study) parodė, kad pagal mūsų 
aštuntokų pilietines žinias Lietuva yra tarp 
keturių šalių, kurių vidurkiai statistiškai 
reikšmingai nesiskiria nuo 38 tyrime daly-
vavusių šalių vidurkio. 

ICCS 2009 tyrimo išvados taip pat skel-
bia, kad pilietinio ugdymo Lietuvos mokyk-
lose turinys (bent jau bendrųjų prog ramų 
lygmenyje) yra geras, mokyklose vyrau-
ja didelė pilietinio ugdymo būdų įvairo-
vė (bent jau pagal mokytojų atsakymus).

Tiesa, tik nedaugelio mūsų aštuntokų 
pasiekimai yra labai geri – į trečiąjį (aukš-
čiausiąjį) pilietinio ugdymo pasiekimų lygį 
patenka tik kiek mažiau nei ketvirtadalis 
tirtų Lietuvos mokinių. Pagal šią mokinių 
dalį mes gerokai atsiliekame nuo daugelio 
kitų ICCS tyrime dalyvavusių šalių.

Nors Lietuvos pilietinio ugdymo turi-
nyje greta žinių ir supratimo perteikimo 
daugiausia dėmesio skiriama pozityvaus 
požiūrio į aktyvų pilietinį dalyvavimą for-
mavimui, tik nedidelė mūsų šalies moky-
tojų dalis aktyvaus dalyvavimo skatinimą 
laiko svarbiu pilietinio ugdymo tikslu.

Jaunimas nedaug 
galingesnis 

Vis dėlto Nepriklausomybės metais 
brendusių 15–29 metų žmonių pilietinės 
nuostatos ir aktyvumas yra jau kitoks. Pi-
lietinės visuomenės instituto (PVI) atlie-
kami Lietuvos visuomenės pilietinės ga-
lios tyrimai rodo, kad jaunimas turi šiek 
tiek daugiau pilietinės galios nei viduti-
niškai visa Lietuvos visuomenė: jauni-
mo pilietinės galios indeksas 2010 metais 
buvo 38,9, o visuomenės – 35,5 vieneto iš 
100 galimų.

Tyrėjų paklausti, kaip elgtųsi, jeigu 
jiems ir jų aplinkos žmonėms iškiltų vie-
tinės reikšmės problema, pavyzdžiui, šalia 
gyvenamosios vietos būtų ketinama statyti 
kenksmingų atliekų perdirbimo gamyklą, 
jauni žmonės dažniau nurodė, kad imtų-
si organizuoti veiklą šiai problemai spręs-
ti (31 proc.). Tokių žmonių dalis visoje vi-
suomenėje yra mažesnė – 22 proc. 

„Lietuvos jaunimui yra būdingas opti-
mistiškesnis požiūris į eilinių piliečių galią 
paveikti visuomenei svarbius sprendimus. 
Jaunimo pilietinės įtakos suvokimo indek-
sas yra 56,5, o visos visuomenės pilietinės 
įtakos suvokimo indekso vidurkis – 47 iš 
100 galimų“, – teigia PVI. 

Tačiau Lietuvos jaunimas mažiau nei 
visa visuomenė domisi politinėmis šalies 

naujienomis: jas kasdien svarbu sužino-
ti 5 iš 10 jaunų žmonių. Tokiomis naujie-
nomis kasdien besidominčių žmonių da-
lis visoje visuomenėje yra didesnė – 7 iš 
10. Menkesnis Lietuvos jaunimo ir politi-
nis išprusimas – tik 4 iš 10 jaunų žmonių 
2010 m. galėjo nurodyti, kokia Lietuvos 
politinė partija laimėjo paskutinius rin-
kimus į Seimą, bei pozicionuoti šią parti-
ją kairės–dešinės skalėje. Jaunimo teisingų 
atsakymų į politinių žinių klausimus dalis 
buvo 14–18 proc. mažesnė nei visos visuo-
menės teisingų atsakymų nuošimtis.

Orientyras – ne istorija, 
o politika

Ką reikėtų daryti, kad mokiniai, o atei-
tyje ir visa visuomenė taptų pilietiškesni? 
Atsakymų į šį klausimą verta ieškoti tarp 
duomenų, kuriuos mums pateikia pilietiš-
kumo ugdymo Lietuvoje tyrimai.

Pavyzdžiui, tyrimai atskleidė, kad 
mūsų aštuntokų pilietinės nuostatos gero-
kai skiriasi nuo bendraamžių europiečių, 
o Lietuvos gyventojų požiūris į pilietišku-
mo sampratą iš esmės skiriasi nuo tyrėjų ir 
akademinės bendruomenės atstovų. Apie 
ką kalba šie duomenys? Ar ne apie tai, kad 
Lietuvos visuomenėje pilietiškumo sam-
prata kol kas išlieka konservatyviai orien-
tuota į etninį, o ne į politinį ar pilietinį as-
pektą? Ar ne apie tai, kad šalies gyventojai 
labiau save tapatina su etnine kultūra, isto-
rine praeitimi, bet ne su valstybe, jos insti-
tucijomis, piliečių teisėmis ir pareigomis? 

Juk nuostatas, kad kilmė, kalba, tradi-
cijos ir papročiai bei Lietuvos istorija yra 
pilietiškumo pamatas, neretai išsako ir ša-
lies mokytojai.

Dėl tokios pilietiškumo ugdymui ne-
palankios padėties dalis kaltės tenka užsi-
tęsusiems ir bergždiems bandymams pilie-
tiškumą tapatinti su tautiškumu ar patrio-
tizmu. Laikas pripažinti: pilietiškumas ir 
tautiškumas – tai dvi, nors ir susijusios, ta-
čiau iš esmės atskiros fi losofi jos sąvokos.

Paprasta ir praktiška
Pilietiškumo samprata, kurią siūlo pilie-

tinės visuomenės ekspertai, yra paprasta ir 
praktiška. Pasak jų, pilietiškumas – tai nau-
dojimasis teisėmis ir atsakomybe, kurios 
susijusios su buvimu tam tikros bendruo-
menės (valstybės, miesto, politinės partijos, 
profesinės sąjungos ar nevyriausybinės or-
ganizacijos) nariu. Pilietiškumas – tai įsipa-
reigojimas prisiimti teises ir pareigas rūpin-

tis bendruomenės ateitimi, naudotis narys-
tės (valstybėje ar organizacijoje) teikiamo-
mis galimybėmis ir aktyviai dalyvauti.

„Būti piliečiu reiškia priimti tos valsty-
bės esamą teisinę kultūrą ir prisiimti tam 
tikras pareigas, apibrėžtas įstatymais, – ti-
kina ekspertai. – Būti pilietiškam reiškia 
prisiimti daugiau pareigų nei įpareigoja 
įstatymai bei būti labiau aktyviam nei pa-
syviam.“ 

Kitaip tariant, būti aktyviu piliečiu, 
arba pilietiškam, reiškia ne kelti klausimą 
kam man to reikia, ne atsiriboti nuostato-
mis man tai neįdomu, čia tegu kiti spren-
džia ir pan., bet tiesiogiai prisidėti prie 
bendruomenės gyvenimo kūrimo, keitimo 
ar tvarkymo. 

Pilietiškumą ugdo 
tikras gyvenimas

Praėjusią savaitę Ugdymo plėtotės 
cent re vykusiame pasitarime „Mokinių 
pilietiškumo ugdymo pokyčiai ir porei-
kiai“ (jame dalyvavo pilietiškumo moky-
tojai, tyrėjai ir mokinių pilietiškumo ug-
dymu užsiimančių organizacijų atstovai) 
buvo pateiktos kelios įsimintinos įžvalgos. 

Pirma, priklausymas mokyklos bei 
klasės bendruomenei, jos gyvenimo kūri-
mo, keitimo ar tvarkymo būdai yra labai 
panašūs į galimybes, kurias turi viešaja-
me valstybės gyvenime aktyviai dalyvau-
jantys, prie sprendimų priėmimo prisidė-
ti siekiantys piliečiai. Todėl dalyvavimas 
tik roje, o ne imituotoje mokyklos ar klasės 
savivaldoje, būtinų sprendimų priėmimas 
teikia daug galimybių pilietiškumui augti. 

Antra, daugiau bendrųjų komunikavi-
mo kompetencijų – gebėjimo įvairiose si-
tuacijose veiksmingai bendrauti ir bendra-
darbiauti – turintys mokiniai yra ne tik 
daug atsparesni patyčioms, bet, tikėtina, 
ir pilietiškesni. Todėl tokias kompetencijas 
ugdyti reikia kiek galima anksčiau. 

Nes pilietiškumas – tai ne vien tam tik-
rų elgesio normų, politinių principų bei 
teisinių taisyklių išmanymas. Pilietiškumo 
taip paprastai išmokti negalima – jį gali-
ma tik praktikuoti ir praktikuojant nuolat 
mokytis. Kitaip tariant, pilietiškumo ug-
dymas negali būti tapatinamas su klasiki-
niu šviečiamojo pobūdžio ugdymu, grei-
čiau atvirkščiai – pilietiškumo ugdymas 
nėra pasirengimas gyvenimui – tai pats 
gyvenimas.

Vytautas STRAZDAS,
„Dialogo“ apžvalgininkas

Pilietiška – prisiimti daugiau
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Akibrokštų ši direktorė negailėjo ir streiko metu. Rug-
sėjo viduryje penkios streikuojančios „Santarvės“ moky-
tojos surengė savo klasių mokinių tėvų susirinkimą no-
rėdamos pasitarti ir išsiaiškinti jų nuomonę apie streiką, 
pateiktus reikalavimus. Tačiau nurodytu laiku atėję tė-
vai nebuvo įleisti į mokyklą, nes prisidengusi formaliu 
vidaus darbo tvarkos reikalavimu registruoti nepažįsta-
mus asmenis pati direktorė sėdėjo prie registravimo sta-
lelio ir reikalavo nurodyti vardą, pavardę bei pas ką vie-
na ar kita mama atėjusi. Jau ne pirmus metus kasdien 
mokyklos slenkstį minantys mokinių tėvai, mokytojai iš 
kitų mokyk lų, net direktorės kolegė – buvusi Meno mo-
kyklos direktorė nebuvo girdėję apie tokią tvarką... Jeigu 
V.Palivoda (vėliau direktorė vis dėlto atsiprašė kolektyvo 
dėl incidento) tikrai principingai vykdytų nepažįstamų 

mokykloje apsilankančių asmenų registravimą, tai ar ti-
krai tėvai ir kolegos būtų tie nepažįstamieji?

Padidintas Meno mokyklos ir Sporto centro fi nansavimas 
direktorės taip pat nedžiugina, nes tai tiesiogiai neliečia jos 
vadovaujamos mokyklos. Nors pradinukai, savo mokykloje 
dėl lėšų trūkumo galintys pasirinkti tik iš trijų būrelių, turi 
galimybę meninius ir sportinius sugebėjimus ugdytis visai čia 
pat esančiose neformaliojo švietimo įstaigose. Jie sieks laimėti 
konkursus, varžybas, o nesišlaistys po pamokų gatvėse.

Mokyklos vadovas pirmiausia turėtų rūpintis ne tik 
savo, bet mokyklos kolektyvo gerove ir vykdyti su savival-
dybe pasiektus susitarimus. Tačiau nenoras ir vengimas 
išmokėti streikavusiems mokytojams rajono mero „palai-
mintą“ 50 proc. darbo užmokesčio dalį parodo ne tik pi-
lietinę, žmogišką poziciją, bet ir signalizuoja apie vadovo 
neprofesionalumą bei principingumo stoką.

Spalio 16 d. įvyko savivaldybės, mokyklų direktorių 
ir streikavusių mokyklų profsąjungų pirmininkų ben-
dras pasitarimas. Ką sutarėte?

Kalbėjome apie bendro, rugsėjo 26 d. pasirašyto, susi-
tarimo vykdymą. Kai kuriuos punktus pakoregavome. 

Susitarta, kad savivaldybė sutiks streikavusiems dar-
buotojams išmokėti 50 proc. darbo užmokesčio. Tačiau 
mokyklų direktoriai nėra išmokėję kai kuriems darbuo-
tojams atlyginimo nuo birželio mėn. ir yra kreipęsi į teis-
mą, ieškodami procedūrinių pažeidimų, kurie pateisintų 
jų nenorą tuos atlyginimus išmokėti. 

Taigi sutarėme, kad pažadėto 50 proc. darbo užmo-
kesčio ir kitų įsipareigojimų vykdymo lauksime iki spa-
lio 19 d. Tikimės, kad problemos išsispręs konstruktyviai, 
prie derybų stalo, o ne persikels į teismus ir nereikės kitą 
savaitę grįžti prie streiko.

 Atkelta iš 3 p. 

Streikas gali būti atnaujintas
 „dIAlOGAS“ klAUSIA

Į „Dialogo“ klausimus apie tai, kas po streiko Zarasų rajono mokyklose pasikeitė, atsako pagrindinis streiko organizatorius Andrius NAVICKAS.

Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) 
sudaryta komisija spalio 16 d. uždarame 
posėdyje nusprendė, kam šiemet skirti 
daktarės Meilės Lukšienės premiją.

Laureate tapo Rūta Pivoriūnaitė, Vil-
niaus automechanikos ir verslo mokykloje 
mokanti anglų kalbos. 

Šiuo apdovanojimu siekiama įpras-
minti švietimo reformos pradininkės Mei-
lės Lukšienės atminimą, skatinti jaunus 
pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo 
darbus.

Ketvirtus metus mokytojaujanti R.Pi-
vo riūnaitė įsitikinusi, kad profesinės mo-
kyklos įvaizdis gali būti ir yra pozityvus, 
o jos mokomas dalykas – anglų kalba – la-
bai motyvuojantis mokinius dėstant pro-
fesinėje mokykloje. 

R.Pivoriūnaitė Vilniaus automechani-
kos ir verslo mokykloje pradėjo dirbti nuo 
2009 m. Iš karto labai aktyviai įsitraukė į 
mokyklos gyvenimą bei veiklą, organizuo-
ja įvairius renginius, priklauso mokyklos 
vaiko gerovės komisijai. Jauna mokytoja 
jau veda atviras ir integruotas pamokas. 
Šiuo metu R.Pivoriūnaitė kartu su profesi-
jos mokytoju rengia integruotų profesinio 
mokymo-anglų kalbos pamokų ciklą. 

Jau antraisiais darbo metais ji buvo pa-
skirta klasės auklėtoja. Nors tai iššūkis jau-
nam mokytojui, ji tapo puikia klasės vado-
ve. Mokytoja sugebėjo ir tėvus sudomin-
ti mokyklos gyvenimu, įtraukti juos į ben-
drą veiklą. 

R.Pivoriūnaitė aktyviai dalyvauja mo-
kyklos vykdomuose ES projektuose. Šiemet 
pavasarį Slovakijoje įvykusiame tarptauti-
niame automechanikų konkurse jos moki-
niai užėmė II ir III vietas, papildomų balų 
pridėjo geras jų anglų kalbos mokėjimas. 
Mokytoja rengia mokinių ir mokytojų, iš-
vykstančių stažuotis į kitas šalis, kalbinio 
parengimo programą bei teminius planus. 

Mokydama kitus R.Pivoriūnaitė toliau 
gilinasi į mokslus – Mykolo Romerio uni-
versitete studijuoja pagal švietimo įstaigų 
administravimo magistro programą.

Šiemet premijai gauti buvo pateiktos 
mokytojų kandidatūros iš Raseinių rajono, 
Marijampolės, Šiaulių, Alytaus, Vilniaus 
bei jo rajono bendrojo lavinimo mokyklų, 
ikimokyklinio ugdymo ir dviejų profesi-
nio mokymo įstaigų. 

ŠMM dr. Meilės Lukšienės premi-
ją įsteigė 2010 m. Pirmuoju laureatu tapo 
Kauno šv. Mato vidurinės mokyklos mate-

2012-ųjų M.Lukšienės premijos laureatė – 
Rūta Pivoriūnaitė

matikos ir informatikos mokytojas Vygan-
tas Kornejevas. Pernai premija apdovano-
tas Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos che-
mijos mokytojas Ramūnas Skaudžius.

Į premiją kasmet gali pretenduoti jau-
ni mokytojai iki 35 metų. Premijos dydis – 
120 BSI (15 600 Lt).

„Dialogo“ inf.

Rytoj (10 19) 16.30 val. Lietuvos nacionaliniame mu-
ziejuje atidaroma paroda „Vytautas Landsbergis – 100 kny-
gų“, skirta pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos 
valstybės vadovo prof. Vytauto Landsbergio 80 metų su-
kakčiai paminėti.

V.Landsbergis – politikas, kultūros istorikas, visuo-
menės veikėjas, išleidęs per 100 knygų, kuriose prista-
tomi M.K.Čiurlionio kūrybos tyrinėjimai, nagrinėjami 
Lietuvos ir tarptautinės politikos klausimai. Yra parašęs 
poezijos knygų, atsiminimų, suredagavo ir išleido visus 
M.K.Čiurlionio kūrinius fortepijonui.

Parodoje pristatoma prof. V.Landsbergio čiurlioniada: 
mokslinės ir publicistinės knygos apie didįjį lietuvių kom-
pozitorių, plokštelės su M.K.Čiurlionio kūrinių, atlieka-
mų prof. V.Landsbergio, įrašais. Eksponuojamos publicis-
tinės knygos apie Lietuvos visuomeninį ir politinį gyveni-
mą, tarptautinius santykius, Europos Parlamentą, taip pat 
poezijos ir atsiminimų knygos.

Greta leidinių rodomi universitetų garbės daktaro 

vardo suteikimo prof. V.Landsbergiui diplomai, regalijos 
ir atminimo dovanos. Tarp eksponatų – Norvegų tautos 
taikos premijos sertifi katas, įvairių organizacijų už nuo-
pelnus menui ir taikai įteikti žymenys.

Knygas sukaupė Lietuvos nacionalinė Martyno Maž-
vydo biblioteka, kitus eksponatus prof. V.Landsbergis do-
vanojo Lietuvos nacionaliniam muziejui.

V.Landsbergis yra įsteigęs Paramos fondą. Pasak stei-
gėjo, „geriausiai jautiesi ir susivoki savy, kai kuo nors gali 
kam nors padėti. Tokią išvadą daug kas įstengtų padary-
ti – ne tik dvasininkai, medikai ir mokytojai. Bet papras-
tai (o gal ir daugumai žmonių) ta pagalba ir parama būna 
apibrėžta šeimos, artimiausių draugų rato, kitam gal nė 
neatsiskleidė – pro sovietmečio ugdytą egoizmą ar ego-
centrizmą – kaip žmoniškumo galimybė ir malonė. Dabar 
vis labiau suvokiame labdarą kaip abipusį gėrį: padedant 
nuskriaustam ar stokojančiam, visuomenėje randasi dau-
giau atjautimo, solidarumo, žmogiškumo“.

„Dialogo“ inf. 

Vytauto Landsbergio 80-mečiui
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Ministras  � G.Steponavičius ir 
2012-ųjų M.Lukšienės premijos laureatė R.Pivoriūnaitė
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Buvau gavusi direktoriaus įspėjimą, kad dėl mokyklos reorganizacijos 
mano darbo sutartis bus nutraukta. Neseniai gavau jo raštą, kad įspėji-

mas atšaukiamas. Ar turi darbdavys teisę nieko su manimi nederinti, taip ne-
nuosekliai elgtis ir kelti nuolatinį stresą?

Mokykloje dirbu sekretore. Direktorei paprašius, sutikau atlikti darbą 
pietų pertraukos, kuri man nustatyta vadovės įsakymu, metu. Tačiau at-

sitiko taip, kad savo pažado neištesėjau, todėl direktorė skyrė man drausminę 
nuobaudą – papeikimą. 

Ar turėjo direktorė teisę mane nubausti?

Dirbu mokytoja. Mano klausa gera, bet klasės triukšmas neleidžia išgirs-
ti mano auklėtinių. Ar yra techninių priemonių triukšmui slopinti, pa-

liekant tik kalbą?

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) bylos Nr. 3K-3-
352/2012 (2012 07 04) yra išaiškinęs, kad įspėjimo apie būsimą dar-

bo sutarties nutraukimą Darbo kodekso (DK) 129 str. nustatytais pagrindais 
nėra tapatus darbo sutarties nutraukimui. Tai yra įstatyme nustatytų garanti-
jų vykdymas, kai siekiama nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva, ne-
sant darbuotojo kaltės. Pasak LAT, įspėjimas apie būsimą atleidimą iš dar-
bo DK 129 str. nustatytais pagrindais nėra ir darbo sutarties sąlygų keitimas 
DK 120 str. 2 dalies prasme, todėl atšaukti įspėjimą apie būsimą atleidimą 
darbuotojo sutikimo nereikia. „Įspėjimas apie būsimą atleidimą yra vienaša-
lis darbdavio pareiškimas, neturintis bendros valios su darbuotojo valia iš-
raiškos. Juo siekiama įgyvendinti darbdavio teisę, esant svarbiai priežasčiai 
ir laikantis darbo sutarties nutraukimo tvarkos, nutraukti darbo sutartį su 
darbuotoju. Kartu tai yra garantija darbuotojui pasiruošti su darbo sutarties 
nutraukimu susijusiems padariniams“, – konstatavo LAT. Pasak jo, teisė nu-
traukti darbo sutartį DK 129 str. nustatytais pagrindais priklauso darbdavio 
iniciatyvai, kaip ir teisė, esant tam tikroms sąlygoms, atšaukti įspėjimą apie 
būsimą darbo sutarties nutraukimą ir neatleisti įspėto darbuotojo iš darbo. 

LAT taip pat išaiškino, jog tuo atveju, kai darbdavys atšaukia įspėjimą 
apie būsimą darbo sutarties nutraukimą dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo 
ir išlieka ta pati darbo vieta, šiuo pagrindu darbo sutartis su darbuotoju ne-
gali būti nutraukiama ir darbuotojas turi tęsti darbo santykius, buvusius iki 
įspėjimo. Jeigu darbuotojas, atšaukus įspėjimą dėl būsimo darbo sutarties nu-
traukimo, nesutinka darbo santykių tęsti, darbo sutartį gali nutraukti kitais 
pagrindais, pvz., savo iniciatyva (DK 127 str.), šalių susitarimu (DK 125 str.). 
Tačiau tol, kol darbo sutartis su darbuotoju nenutraukta, darbuotojas turi eiti 
savo pareigas. Tuo atveju, kai darbuotojas yra įspėtas apie darbo sutarties nu-
traukimą pagal DK 129 str., pats prašo šiuo pagrindu jį atleisti iš darbo ne-
pasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo datą, jis gali būti 
atleistas iš darbo jo nurodytu laiku, nekeičiant atleidimo pagrindo, tik darb-
daviui sutikus.

Vadovaujantis Darbo kodekso (DK) 158 str. 2 dalimi, darbuotojas per-
trauką pailsėti ir pavalgyti naudoja savo nuožiūra, šiuo laiku jis gali palik-

ti darbo vietą ir ši pertrauka neįskaitoma į darbo laiką.
Taigi darbdavys tuo metu negali reikalauti iš darbuotojo, kad šis pietų per-

traukos metu eitų darbines pareigas. Esant nustatytam ir fiksuotam pietų per-
traukos laikui, darbuotojas tokiu metu gali nevykdyti savo darbo funkcijų ir jo 
teisėtas atsisakymas jas vykdyti nebus darbo drausmės pažeidimas.

Tačiau situacija, kai darbdavio paprašytas darbuotojas sutinka darbą atlik-
ti pietų pertraukos metu, gali būti vertinama ir kitaip. Antai Lietuvos Aukš-
čiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija civilinės bylos 
Nr. 3K-3-355/2012 (2012 07 04) nutartyje nurodė, jog „negali būti paneigta 
darbdavio ir darbuotojo teisė susitarti atlikti tam tikrus darbus pietų pertrau-
kos metu, jeigu būtina (DK 35 str. 1 dalis, 158 str. 5 dalis). LAT išaiškino, kad 
esant darbuotojo sutikimui ir susitarimui su darbdaviu, nepriklausomai nuo 
darbuotojo sutikimo motyvų, jis privalo tinkamai atlikti prisiimtą pareigą ir 
pietų pertraukos metu. 

Jei atsiranda sunkumų bendraujant triukšmingoje aplinkoje, vertėtų pa-
sidaryti klausos tyrimą – audiogramą. Tik šis tyrimas leidžia objektyviai 

įvertinti, ar visus garsus girdite normaliai. Jei paaiškėtų, kad klausos tyrimo re-
zultatai yra geri, vadinasi, blogiau girdėti triukšmingoje aplinkoje yra normalu. 
Jei tyrimas parodytų, kad Jūsų klausos slenkstis yra aukštesnis už normalų, rei-
kėtų pradėti galvoti apie klausos koregavimo priemones. 

Šiuolaikinės technologijos leidžia atskirti garsus: pašalinius garsus slopinti, o 
kalbos garsus išryškinti. Todėl su klausos aparatais triukšme galima girdėti ge-
riau nei girdi tie, kurie tokių aparatų nenešioja.

Parengė Vytautas STRAZDAS

Ar turi darbdavys teisę atšaukti įspėjimą?

Ar teisėtai skyrė drausminę nuobaudą?

Kaip ugdytinius geriau girdėti? 

Optimizmas
Iš karto po rinkimų pastebėjau ženklius pokyčius: atšilo, saulutė  

nušvito, kaimynė praeidama meiliai nusišypsojo.
O daugelis bamba – nieko naujo, nieko gero...

Kęstutis MILIAUSKAS
 N

E 
Sp

A
U

d
A

I

Australijoje atlikti tyrimai rodo, kad fiziškai stipresni mokiniai pasiekia geresnių rezulta-
tų ir raštingumo srityse.

Anksčiau atlikti tyrimai su gyvūnais ir žmonėmis leido daryti išvadą, kad fizinis aktyvu-
mas turi įtakos smegenų veiklos pokyčiams, jie ir lemia mokinių gebėjimą geriau susikaup-
ti. Fiziologas Dickas Telfordas tyrė 800 skirtingose mokyklose besimokančių atsitiktinai pa-
rinktų 8–12 metų vaikų. Mokslininkas analizavo, ar moksleivių fizinė būklė ir sportinis akty-
vumas gali turėti įtakos jų rezultatams mokslo srityje.

Buvo tiriamas mokinių fizinis aktyvumas, pagal bėgimo testą buvo nustatoma vaikų fizi-
nė būklė, taip pat mokslininkai matavo mokinių kūno riebalų procentinę dalį.

Šie duomenys buvo lyginami su moksleivių akademiniais rezultatais, gautais atlikus gim-
tosios kalbos ir skaičiavimo testus. Nustatytas ryšys tarp mokslo gebėjimų ir mokinių fizi-
nės būklės.

Profesorius D.Telfordas aiškina, kad tokius tyrimų rezultatus lemia mokyklos kultūra, 
nes mokymo įstaiga ragina ne tik mokytis, bet ir sportuoti. „Būtent geriausi gimtosios kalbos 
ir matematikos mokytojai suvokia fizinio aktyvumo reikšmę ir aiškina mokiniams, kaip svar-
bu yra sportuoti“, – tvirtina D.Telfordas.

Tyrimas, kurį atliko Naujosios Zelandijos nacionalinė mokslų akademija, parodė, kad sėk-
mės suaugusiame gyvenime pagrindas – vaiko gebėjimas save kontroliuoti. Nes tai, kiek gerai 
vaikas gali kontroliuoti savo elgesį, turi įtakos jo polinkiui į teisėtvarkos pažeidimus ir ligas.

Tyrimo metu mokslininkai ištyrė 1000 Naujosios Zelandijos gyventojų nuo kūdikystės 
iki 32 metų. Paaiškėjo, kad sunkiai save kontroliuoti gebantys trimečiai, sulaukę 32-ejų, gali 
turėti minėtų problemų.

Vaikų gebėjimą save kontroliuoti nustatinėjo jie patys, jų tėvai, mokytojai, pašaliniai ste-
bėtojai. Buvo stebimi tokie bruožai, kaip gebėjimas nenusiminti, užduočių vykdymas, tikslo 
siekimas, aktyvumo lygis, sąžiningumas, gebėjimas spręsti problemas. 

Po kelių dešimtmečių, vaikams išaugus, paaiškėjo, kad tie, kurie pagal minėtus rodik lius 
surinko mažiau balų, dažniau turėjo tokių sveikatos problemų, kaip dantenų uždegimai, ly-
tiniu keliu perduodamos infekcijos, uždegimai, antsvoris, aukštas kraujospūdis ir padidėjęs 
cholesterolio kiekis.

Vaikai, kurių savikontrolės lygis buvo žemas, kurie buvo linkę elgtis impulsyviai ir nemo-
kėjo mąstyti „į ateitį“, suaugę taip pat dažniau susidurdavo su finansų trūkumu, pažeisdavo 
įstatymus, tapdavo vienišais tėvais, dažniau įgydavo priklausomybę nuo įvairių narkotinių 
medžiagų, kitų žalingų įpročių.

„Pumpurėliai“ buvo stebimi jau paauglystėje: savikontrolės stygius pastūmėdavo paaug-
lius pradėti rūkyti, vartoti narkotikus ir užsiimti nesaugiu seksu.

„Dialogo“ inf.

 TyrImAI

 mOkyklOSE

Fizinė būklė lemia mokymosi rezultatus

Sėkmės laidas –  
gebėjimas save kontroliuoti

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazi-
jos muzikos mokytoja Jelena Skupienė para-
šė „Dialogui“ apie integruoto tarpmokyklinio 
projekto „Metų ratu“ renginį „Atkelkim Vė-
lių vartelius“. Jis vyko Karmazinų pilkapiuose. 
Dalyvavo Medeinos pradinės mokyklos mo-
kinukai su mokytoja I.Dobrovolskiene, Nau-
jamiesčio moksleivių namų būrelio „Šiaude-
lis“ vadovė A.Gaspariūnienė, J.Basanavičiaus 
progimnazijos trečiokai su mokytoja D.Se maš-
kiene, etnokultūros būrelio nariai ir jų moky-
toja M.Mašanauskienė bei 
jaunučių choro „Kregžde-
lė“ dalyviai, vadovauja-
mi informacijos autorės. 
Šventės dalyvius tradiciš-
kai pasitiko Neries regio-
ninio parko darbuotojas 
S.Pupininkas. Jis papasa-
kojo mokiniams apie pil-
kapius, medžių istoriją, jų 
gyvenimą parke. 

„Prie pilkapių vai-
kams buvo primenama, 
jog kartu su derliumi iš 
laukų tarsi sugrįžta pro-
tėvių vėlės. Ant pilka-
pio viršaus buvo paruoš-
tas vėlių stalelis, kad vėlės, 

gal paukšteliu atlėkusios, pasivaišintų. Mer-
gaitės pilkapio viršuje, ant klevo lapų paliko 
žemės vaisių: vynuogių, sūrio, šermukšnio 
uogų, o tuo metu visi susirinkę gražiai dai-
navo lietuvių dainą „Eina našlaitėlė“. Seno-
liai pasakoja, kad rudenį atsiveria vėlių lange-
liai ir iš anapus, iš ten, kur dega ugnelės, vė-
lės lanko žemę. Vaikai degančias žvakeles pa-
liko pilkapio viršuje ir senoviniu rateliu „Ža-
lio vario“ pakvietė vėles pasivaišinti...“ – pasa-
koja J.Skupienė.

Atkėlė vėlių vartelius...

Su Karmazinų pilkapiais moksleivius supažindino  �
Neries regioninio parko darbuotojas S.Pupininkas.
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Negana to, rašinio apie gyvenimo, realy-
bės tiesas argumentais laikomi tik pavyz-
džiai iš literatūros! Iš niekur kitur! Akivaiz-
du, kad taip supainiojamos sąvokos argu-
mentavimas ir pagrindimas. Bet net ir šiuo 
atveju grožinio kūrinio pavyzdžiai – abso-
liutus išgalvojimas, fi kcija – niekaip negalė-
tų pagrįsti gyvenimo tiesų. Ir apskritai pa-
vyzdys nieko neįrodo, kaip sako žydų pa-
tarlė, „Pavyzdžiui“ – joks argumentas“, nes 
pavyzdys – tik atskiras atvejis, pasakantis, 
kad taip, kaip teigiama, būti gali. Bet gali 
būti ir kitaip. Dar keisčiau, kad netinka jo-
kia kita patirtis, kaip būdavo iki šiol, o vien 
tik literatūra. 

Mokytojai iki vertinimo normų pasi-
rodymo turėjo kitą informaciją: samprota-
vime svarbu bent vienoje pastraipoje pa-
siremti privalomu autoriumi (taip bus pa-
tikrinamos mokinio žinios iš literatūros), 
bet kiti argumentai, pavyzdžiai, parėmi-
mas gali būti iš bet kurios gyvenimo sri-
ties – kultūros, mokslo ir t. t. Kita vertus, 
reikalavimas samprotavimo rašinyje rem-
tis tik literatūra suartina, o gal net visiškai 
suvienodina šį rašinio tipą su literatūriniu 
rašiniu – lieka minimalus skirtumas: vie-
name darbe reikia pačiam savarankiškai 
susiformuluoti problemą, o kitame – plė-
toti jau pateiktą temą. Tačiau, jei pasižiūrė-
sime į vertinimo normų projektą, matysi-
me, kad šių abiejų tipų rašinių vertinimas 
skiriasi daugiau nei vienu aspektu. Tad tik-
rai keista.

Manytume, nereikėtų pamiršti, jog 
iki šios dienos mokykloms nėra pateik-
ta ofi cialių rašinių pavyzdžių, jokios nau-
jos rašinio kūrimo metodikos, taisyklių. 
Remiamasi nuojautomis, atskirų moky-
tojų vestų seminarų atgarsiais, spėlionė-
mis. Tad pasirodžiusios NEC tinklalapy-
je BE užduočių normos mokytojui turės 
tapti rimtu orientyru, vedant abiturientą 
prie egzamino. Kol kas šios normos – ne-
mažas siurprizas, verčiantis mokytojus iš 
naujo peržiūrėti savo sukurtas metodikas 
ir taisykles, ypač turint omenyje, kad iki 
egzamino liko vos geras pusmetis...

Visiškai naujas vertinimo kriterijus 
teksto gilioji struktūra iš esmės yra... tas 
pats problemos supratimas ir argumenta-
vimas! Štai ką teigia literatūros mokslinin-
kė Zita Alaunienė: [Kūrinio] branduolyje 
glūdi, iš jo rutuliojasi ir kiti gelminės struk-
tūros elementai: dalykas, problema, tikslai, 
kurie plėtodamiesi tampa teksto turiniu, 
materialia substancija – įvykiais, vaizdais, 
argumentais ir kt. Šie randa išraišką pavir-
šinės struktūros sluoksniuose, jų elementuo-
se – žanrinėje sandaroje, stiliuje, leksinėje 
ir gramatinėje raiškoje, grafi niame pavida-
le. Tad visiškai neaišku, kodėl ta gelminė 
struktūra, pervadinta į giluminę, išskirta 
į atskirą kriterijų. Ar teisinga kelis kartus 
vertinti tą patį?

Keistokai atrodo, kad vertinimo nor-
mose vietoj BE programoje rašomo pri-
valomo autoriaus įvedamas terminas pri-
valomas kūrinys: Rėmimasis privalomu 
kūriniu(-iais) ir kontekstu. Kažin ar vertė-
jo keisti pačių programos rengėjų įrašytą 
nuostatą? Dabartinė vertinimo normų for-
muluotė kelia baimę, kad iš mokinių bus 
pareikalauta remtis tik programoje išvar-
dytais kūriniais, juolab kad tokių minčių 

ne kartą nuskambėjo UPC specialisčių ve-
damuose seminaruose. 

Labai rimtų abejonių kelia samprota-
vimo vertinimo normose įrašytas reikala-
vimas remtis privalomo kūrinio konteks-
tu. Tiesa, šio nelogiškumo kilmė – pati 
BE prog rama. Tačiau buvo manyta, jog, ži-
nant šio dokumento „prastūmimo“ istoriją, 
bus atsižvelgta į neprotingus reikalavimus. 
Deja... Analizuojant pilietines, egzistenci-
nes, pasaulėvokines ir pan. problemas, mo-
kinys, matyt, „tarp kitko“, turėtų pasakyti, iš 
kelių dalių sudaryta poema „Metai“, kad ją 
išleido L.Rėza ir pan. Aišku, ši situacija kiek 
utriruota, bet užduotis „natūraliai“ remtis 
privalomu kontekstu – ne iš lengvųjų, mat 
samprotaudami žmonės dažniau remiasi 
problemos, temos kontekstu, bet tikrai ne 
literatūros kūrinio istoriniu ar rašytojo bio-
grafi niu kontekstu. Ir jeigu mokinys pui-
kiausiai išnagrinėjęs privalomo autoriaus 
kūrinius pamirš, jog kažkodėl turi pateikti 
ir jų kontekstą, nes tokios žaidimo taisyklės, 
jis gaus vos 1 tašką.

Sunkiai paaiškinama, kaip galima iš rė-
mimosi vienu kūriniu nustatyti mokinio li-
teratūrinį išprusimą, nes ir jis bus vertina-
mas toje pačioje, vos 3 taškų, skalėje. Taigi 
palyginkime galimybę gauti 3 taškus nagri-
nėjant problemą („Problema suprasta iš da-
lies. Nėra prasminių akcentų ir nuoseklu-
mo“) su 3 taškais už rėmimąsi privalomu 
kūriniu ir kontekstu – čia rėmimasis turi 
būti tikslingas, tinkamas, susietas su isto-
riniu ar biografi niu kontekstu, ir dargi turi 
būti pademonstruotas literatūrinis išprusi-
mas (turbūt ne veltui lituanistai įtaria, kad 
vieno kūrinio tam tikrai neužteks).

„Deganti zona“
TV šou – loterijose ir įvairiausiuose žai-

dimuose būna „degančios zonos“, kuriose 
gali supleškėti visi žaidėjo surinkti taškai. 
Tokių „zonų“, arba reikalavimų, yra ir ver-

tinimo normų projekte. Keletą jų jau apta-
rėme – tai problemos, o ne temos nagrinėji-
mas (nors logiškiau būtų nagrinėti abu da-
lykus kartu), tai kūrinio, kaip teiginio ilius-
tracijos, konteksto pateikimas, tai privalo-
mas parėmimo keitimas iliustravimu.

Deganti zona (beje, ne viena) yra ir li-
teratūriniame rašinyje. Jau rengiant prog-
ramą reikalavome pateikti literatūrologi-
jos sąvokų sąrašą, mat rašinys, kuriame jos 
nevartojamos, vertinamas nuliu. Sąrašo vis 
dar nėra... Ar pakaks įvardyti kūrinio žan-
rą, veikiančiuosius pavadinti personažais, 
veikėjais, ar reikės kokių nors įmantresnių 
terminų, niekas pasakyti negali.

Sfi nkso mįslė
Kadangi antikinio Sfi nkso mįslė apie tą, 

kuris ryte vaikščioja keturiomis, perpiet – 
dviem, o vakare trimis kojomis, jau įminta, 
naujų laikų sfi nksams siūlome naują mįslę – 
šios tikrai niekas neįveiks: parašyti sampro-
tavimą fi losofi ne tema apie žmogaus egzis-
tencijos žemėje prasmę, kelti tik problemas, 
pagrįsti savo mintis pavyzdžiais iš Mairo-
nio, susieti su istoriniu kontekstu ir rašytojo 
biografi ja, o eilėraščius (atmintinai, nors to 
nėra jokioje programoje!) taip giliai pain-
terpretuoti, kad pasirodytų tiesiog iš kojų 
verčiantis išprusimas!

Literatūrinis rašinys, 
arba Trojos arklys

Nors bandomasis egzaminas (jis apdai-
riai vadinamas tyrimu) parodė, kad, turėda-
mi galimybę rinktis, literatūrinį rašinį rašė 
tik 7 proc. moksleivių, bet Vertinimo normų 
kūrėjai turbūt nusprendė atsikratyti ir jų...

Ilgą laiką lituanistai bandė išklausti 
prog ramas kuriančių ponų, kas yra tas li-
teratūrinis rašinys ir kaip jis rašomas. Deja, 
veltui – pavyzdžių, aptarimų ar bent kokių 
tikslesnių taisyklių taip ir nesulaukta. Aiškė-
jo nebent tai, kas tas rašinys nėra. Pirmiau-

sia tai tikrai nėra tas tarybinis rašinys – te-
moje nebus nurodytas autorius, mokiniai 
galės reikšti savo požiūrį, o ne tik iš anksto 
išmoktą „teisingą“ nuomonę, be to, moki-
niai per egzaminą neturės tekstų.

Tačiau tampa baugu, kai nesant nei pa-
vyzdžių, nei teorijos, slapta imta proteguo-
ti licėjaus bakalaureato klasių rašomus ra-
šinius, ir ne bet kokius, o kuriamus pa-
gal Jungtinės Karalystės mokymo sistemą! 
Kuo ne Trojos arklys – iš pažiūros dovana, 
bet esme – pavojinga. Nors mokytojai pik-
tinosi ir protestavo, ši užsienietiška siste-
ma, kurios tradicijų Lietuvoje niekada ne-
buvo, staiga tapo vertinimo normų pagrin-
du! Tapo slapta, likus iki egzamino keliems 
mėnesiams. Neatsitiktinai kaip svarbiausias 
atsirado reikalavimas privalomo autoriaus 
kūriniui itin gerai parinkti kito autoriaus 
kūrinį. Temos plėtotė, kuri programoje yra 
pateikta pirmoje vietoje, čia kažkodėl nu-
kelta į galą kaip antraeilis ar trečiaeilis daly-
kas. Jeigu kūrinių analizė nesiejama, o kū-
riniai ir jų analizė pagrindžia būtent temos 
plėtotę, tai galima gauti ne daugiau kaip 
4 taškus. Štai jums ir danajų dovana... Jeigu 
vertinimo normų kūrėjai mano, kad temos 
plėtotė ir dviejų kūrinių lyginimas yra tas 
pats, tuomet tenka tik apgailestauti ir baisė-
tis. Juk apie tai tiek viešoje erdvėje, tiek dis-
kutuojant asmeniškai kalbėta ne kartą...

***
Greičiausiai Sfi nkso mįslė tikrai taps 

neįveikiama. Juk ir bandomasis egzami-
nas, t. y. tyrimas, tai parodė – Lietuvo-
je nėra nė vieno III lygio rašinio, vadina-
si, nėra nė vieno mokinio, galinčio naująją 
užduotį įveikti puikiai...

Pagal mokytojų siūlymus parengė 
mokytojos ekspertės Regina DILIENĖ 

ir Nijolė BARTAŠIŪNIENĖ 
(Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojų sąjunga)

Nemažas siurprizas
Pamąstymai apie Trojos arklį, Sfi nkso mįslę ir vertinimo instrukcijos projektą

 Atkelta iš 1 p. 
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Pranas GUDYnAs

Iš esmės Rimas Norvaiša teisus. Mokyklinė 
matematika – labai svarbi ugdymo turinio 
sritis. Nepriklausomybės metais Lietuvoje 
praūžus stichiškoms ugdymo turinio 
humanitarizavimo ir socialinio ugdymo 
plėtros bangoms, ji nepelnytai primiršta. Ir 
nors pastaruoju metu mokinių matematikos 
pasiekimai pradėjo blogėti, dėmesio šiai 
ugdymo sričiai vis vien skiriama mažai. 
Išryškėję matematikos mokymo sunkumai 
nėra vien lietuviška problema. Ir pasauliniu 
mastu matematikos mokymas šiuo metu 
tobulėja lėčiau nei kitų dalykų. Atėjo laikas 
susirūpinti mokykline matematika. Gal 
ji ir turi būti kitų mokslų tarnaite, bet 
negali likti nemėgstama ir ujama podukra 
Pelene – Lietuvai tai būtų labai nenaudinga. 
Mokyklinė matematika negali sustoti. Ji turi 
keistis, tobulėti, žengti toliau.

Svarstymo objektas – 
MOKYKLINĖ MATEMATIKA

Tikrai laikas žengti toliau

Matematinio ugdymo turinys mokykloje per 
pastarąjį 20-metį suprimityvintas ir teatspindi 
geriausiu atveju XVIII amžiaus matematiką, – 
tvirtina Lietuvos mokslininkų sąjungos 
vicepirmininkas habil. dr. Rimas Norvaiša. 
Pasak mokslininko:
✓ iškreipiamas matematinio mąstymo 
supratimas; mokoma įvairių taisyklių 
ir diegiami labai specialios technikos 
įgūdžiai; matematikos sąvokos mokykloje 
net neatskiriamos nuo fi zikinės tikrovės – 
su jomis supažindinama kaip su kasdienio 
gyvenimo žodžiais ir daiktais (pvz., 
apibrėžiant trupmeną, pakanka virtuvinės 
patirties, nes trupmenos apibrėžtis pradedama 
nuo picos dalių, po to pereinama prie kitų 
buities reikmenų nagrinėjimo, nepasiekiant 
abstrakčios sąvokos lygio);
✓ mūsų ugdymo sistema nekelia sau tikslo 
supažindinti moksleivį su pačia matematika, 
juolab – su šiuolaikine matematika; BP 
nurodo, kad mokyklinės matematikos 
mokymas turi sudaryti moksleiviui galimybę 
naudojant matematiką pažinti pasaulį; 
✓ mokyklinėje matematikoje vis mažiau 
vietos lieka abstrakčiam mąstymui, o juk 
matematika yra vienas iš labiausiai išvystytų 
abstraktaus pasaulio pažinimo metodų. 
Tad, R.Norvaišos nuomone, norėdami padėti 
moksleiviui geriau pažinti pasaulį, turėtume 
ne tik išmokyti vaikus matematinės technikos 
(logaritmai, trigonometrija ir pan.), kurios 
reikia realaus pasaulio problemoms spręsti, 
bet ir supažindinti jį su abstrakcijų pasauliu. 
Mokslininkas tikina, kad XIX amžiuje 
matematika visiškai pasikeitė – ji tapo 
logika grįstu mokslu apie sąvokas, o 
mūsų matematikos ugdymo programos to 
visai „neužgriebia“ (plačiau – V.Strazdas 
„R.Norvaiša: matematikos mokymas – laike 
įstrigęs pasaulis“, „Dialogas“, Nr. 37, 10 11).
Mokslininko iniciatyva neseniai yra suburta 
darbo grupė matematikos mokymo sistemai 
keisti.

***
Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 
pavaduotojas dr. Pranas Gudynas – vienas 
iš pirmųjų matematikos Vidurinio ugdymo 
bendrųjų programų, – vadinasi, ir matematikos 
mokymo pagrindų nepriklausomybę atkūrusios 
Lietuvos mokykloje, – kūrėjų. 
„Dialogas“ paprašė specialisto išdėstyti savo 
nuomonę R.Norvaišos iškeltu klausimu ir 
atsakyti į kelis klausimus. 
1) Ar sutinkate su R.Norvaišos matematikos 
mokymo turinio kritika? Ar matematinio 
ugdymo turinys suprimityvintas? Gal taip ir 
turi būti? Atsakymą prašytume argumentuoti.
2) Kas, Jūsų akimis, matematika šiandien 
yra tarp kitų mokslų – karalienė ar tarnaitė, 
kurios saviti tapatybės požymiai baigia 
nunykti, užleisdami vietą vieninteliam – 
funkcionalumui? 
3) Kokia kryptimi, Jūsų manymu, galėtų / 
turėtų vykti matematinio ugdymo kaita?

„dIAlOGAS“ klAUSIA
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„Matematikos visiems“ siekį 
pavyko įgyvendinti tik dalinai 

Planai buvo gražūs. Rengiant pirmąsias Bendrąsias prog-
ramas 1994 m. mes, matematikos modernizavimo entuzias-
tai, kėlėme sau tikslą pakeisti matematikos mokymąsi taip, 
kad jis būtų naudingas VISIEMS mokiniams – įvairių porei-
kių (nuo gabių iki nelabai gabių) ir įvairių polinkių (nuo hu-
manitarinių ir praktinių polinkių mokinių iki tiksliukų). Šū-
kis „matematika visiems“ neturėjo reikšti matematikos su-
primityvinimo. Programų autoriai puikiai suprato, kad mūsų 
šaliai būtina ugdytis būsimuosius matematikus, fi zikus ir in-
žinierius ir kad geras matematinis pasirengimas jiems labai 
svarbus. Nors buvo raginama daugiau dėmesio skirti viduti-
nių gabumų ir silpnesniems mokiniams, tačiau tuo pat metu 
buvo akcentuojama, kad negalima atsisakyti gerų darbo su 
gabiaisiais mokiniais tradicijų. 

Kokie gi šių gražių planų rezultatai? Deja, „matema-
tikos visiems“ siekį pavyko įgyvendinti tik dalinai. Dau-
guma mokinių tikrai labiau pamėgo matematiką, pradė-
jo ją geriau suprasti ir mokytis. Tačiau tie gabesnieji 5 ar 
10 proc. (visos amžiaus grupės) mokinių, kurie dėl savo 
ypatingos prigimties yra matematiškai brandesni ir gali 
mąstyti abstrakčiau, dabar matematinio mąstymo srityje 
lavinami jau pastebimai mažiau nei prieš keletą dešimt-
mečių. Taigi man atrodo, kad R.Norvaišos mintį galima 
būtų performuluoti ir taip: ar tikrai mums reikia „mate-
matikos visiems, išskyrus gabiausiuosius“?

Kodėl pradėjo strigti mokyklinės 
matematikos pažanga?

Kaip rodo tarptautiniai lyginamieji ir nacionaliniai ty-
rimai, nors per pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį Lie-
tuvos mokinių matematikos pasiekimai gana sparčiai augo, 
nuo 2006 m. jie iš esmės pradėjo mažėti. Bent jau dalį šio mo-
kyklinės matematikos „lėtėjimo“ priežasčių nesunku įžvelg-
ti. Senieji patyrę matematikos mokytojai išeina, o į jų vie-
tą ne visada ateina tinkamai parengta pamaina. Vis mažiau 
gabių jaunų žmonių nori tapti matematikos mokytojais. 

Nukelta į 9 p.  
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Tikrai laikas žengti toliau

Kokie gyvenimo metai ar įvykiai Jums buvo, yra svarbūs? Kodėl?
Man visada svarbūs buvo ir yra tie įvykiai, kurie į mano gyvenimą įlieja naujų spalvų, 

įvairesnių emocijų. Dažniausiai tai įvairios staig menos, kurių sulaukiu iš pačių artimiau-
sių žmonių, draugų, savo mokinių. Jų labai daug, taigi vardinti reikėtų ilgokai.

Fotografi ja – Jūsų pomėgis? Kodėl šis užsiėmimas Jums patinka?
Taip, fotografi ja – mano pomėgis. Kai nuolat sukiesi šurmulyje, tyla tampa būtiny-

be, ir tada fotoaparatas tampa geriausiu draugu, su kuriuo išeinu ieškoti nuostabių mažų 
gamtos pasaulių. Klaidžioju po rudenėjantį miestą, stebiu pasaulį pro objektyvą, „gau-
dau“ akimirkas ir kartais spusteliu mygtuką. Taip aš ilsiuosi nuo darbo gimnazijoje, nuo 
gyvenimo triukšmo, nuo kasdienybės. 

Ar turite būdo bruožų, savybių, kurios atsirado mokytojaujant?
Prieš 30 metų į mokyklą įžengė jauna maksimalistė, idealistė, romantikė, kuri nuo-

lat „vaikščiojo“ medžių viršūnėmis ir stengėsi užkariauti dangų... Deja, realybė ją smar-
kiai triuškino ir išmokė daugybės dalykų. Taigi dabar jau teisingiau reaguoju į gyvenimo 
pokštus, žinau, kad, norint pasiekti savo tikslą, reikia kartais plaukti pavėjui, o kartais 
prieš vėją, bet tik nestovėti vietoje. 

Ar galėtumėte papasakoti apie savo pedagoginę nesėkmę?
Kai prieš kelerius metus manęs kas nors paklausdavo, ar nekeisčiau savo pasirinkimo, 

jei galėčiau laiką atsukti atgal, visuomet atšaudavau, jog sprendimas būtų toks pats – aš 
būčiau Mokytoja. Dabar jau nežinau, ar taip atsakyčiau... Taigi gal mane ištiko pedagogi-
nė krizė, bet nesėk me kažin ar tai pavadinčiau. Šalia manęs visada buvo geriausieji – ge-
riausieji mokiniai, geriausieji kolegos...

Kada fotoaparatas tampa geriausiu draugu
Rima DRAGŪNEVIČIENĖ – 
Marijampolės Marijonų gimnazijos 
lietuvių kalbos mokytoja. 
Mokytojos pomėgis – fotografi ja. 
Ne tik abstrakti, bet ir dokumentinė. 
Šiemet jos auklėtiniai išeidami iš mokyklos 
gavo neįkainojamą dovaną – 
aštuonerių metų gyvenimo metraštį. 

R.Dragūnevičienė 30 metų dirba mokykloje, 
bet interviu duoda pirmą kartą.
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„dIAlOGAS“ klAUSIA

Mokytojai nuvarginti kasdieninės kovos už išlikimą. Vaikų 
motyvacijos ypatumai ir mokymosi stilius sparčiai keičiasi, ta-
čiau mokytojams nepadedama susiorientuoti, kaip efektyviai 
dirbti su šiandieniniais vaikais. Galiausiai mokytojams trūksta 
ir paprasčiausio skatinimo – mokinių daroma pažanga tesu-
daro mažą mokytojo darbo kokybės įvertinimo dalį, be to, la-
bai trūksta realių galimybių tą pažangą objektyviai išmatuoti. 

Gana liūdną vaizdą apie matematikos ugdymo turinį 
galima susidaryti ir iš kai kurių leidyklų vadovėlių. Pas-
taruoju metu vadovėliai vėl tapo nuobodesni, sumažė-
jo spalvų, sutrumpėjo tekstai. Juose, kaip teisingai paste-
bi R.Norvaiša, „mokoma įvairių taisyklių ir diegiami la-
bai specialios technikos įgūdžiai“, tačiau mažai dėmesio 
kreipiama matematiniam mąstymui ir problemų sprendi-
mui. Valstybės vadovėlių politikos veiksmingumas mažė-
ja. Atskirų vadovėlių populiarumą lemia ne tiek jų koky-
bė, kiek mažesnės kainos ir agresyvi leidyklų rinkodara. 

Tačiau negalima kaltinti vien leidyklų. Joms nelengva su-
sikurti šiuolaikines metodikas ar pasirengti modernių užduo-
čių. Sąnaudų tokie darbai reikalauja daug, o apsaugoti savo 
įdirbį nuo konkurentų – sunku. Į metodikų ir modernių už-
duočių kūrimą, matyt, turėtų rimtai investuoti valstybė, bet jai 
tai senokai nėra prioritetas. Taigi, jei mokytojas norėtų dirbti 
tikrai gerai, daugumą medžiagos jis turėtų pasirengti pats.

Mokyklai labai reikia 
intelektualų talkos

Geram matematikos mokymui šiais laikais reikia daug 
intelektinių produktų. Net jei matematikos programa gera, 
kad ji sklandžiai veiktų, dar reikia atitinkamų mokomųjų ir 
vertinamųjų užduočių, mokymo metodikų, mokymo prie-
monių, tyrimų, galiausiai – olimpiadų ir kitų renginių moki-
niams. Be šių būtinų priedų jokia programa negali veikti. 

Tačiau specialistų, galinčių sukurti visas išvardytas prie-
mones, trūksta. Pedagogikos institutas reorganizuotas ir ne-
liko nė vienos valstybinės švietimo mokslo įstaigos, kuri ga-
lėtų teikti mokyklinei matematikai rimtą mokslinę metodinę 

pagalbą. Daug buvo tikimasi iš universitetų ir nevyriausybi-
nių organizacijų (NVO). Tačiau, neišsprendus tam tikrų va-
dybos problemų, į universitetus ir NVO dėtos viltys pasiteisi-
no tik iš dalies. Dabar daug kas priklausys nuo matematikos 
profesionalų talkos. Lietuvos universitetų katedrose ir insti-
tutuose tikrai yra nemažai gerų matematikų. 

Reikia tik sveikinti R.Norvaišos ir jo bendraminčių 
norą padėti mokyklinei matematikai. Panašius procesus 
dabar stebime ir kitų mokomųjų dalykų srityse. Pirmie-
ji žingsniai dar netvirti, tačiau vilties teikia intelektualų 
ir mokytojų pilietinių nuostatų, atsidavimo savo dalykui 
stip rėjimas. Geras pavyzdys – didelės dalies blaiviai mąs-
tančių lituanistų mokytojų ir mokslininkų pastangos išlai-
kyti teisingą kryptį tobulinant lietuvių kalbos mokymą.

Susikalbėjimas atsiranda besikalbant
Kol kas tarp mokytojų ir mokslininkų tarpusavio supra-

timo dar trūksta. Pavyzdžiui, daugelis mokytojų ir specialis-
tų, su kuriais teko svarstyti „Dialoge“ paskelbtas R.Norvaišos 
mintis, kategoriškai nenorėjo sutikti, kad dabartinėje Lietu-
vos mokyklinėje matematikoje „apibrėžiant trupmeną, pa-
kanka virtuvinės patirties“. Jie mano, kad būtent rėmimasis 
mokinio praktiniu patyrimu pradedant mokyti sudėtingų 
sąvokų yra stiprioji šiuolaikinės mokyklinės matematikos 
pusė. Žemesnėse klasėse daugumas mokinių dar nepajėgūs 
mąstyti abstrakčiai ir rėmimasis praktine patirtimi jiems la-
bai padeda. Aš manau, kad šis pavyzdys tik iliustruoja eili-
nį nesusikalbėjimą tarp matematikų mokslininkų ir moky-
tojų. Tiesiog mokslininkai norėtų, kad gabesnieji mokiniai 
neapsiribotų praktiniu, intuityviu skaičiaus suvokimu, bet 
dar būdami mokykloje galėtų labiau įsigilinti į abstrakčią-
ją, matematinę skaičiaus sąvokos prigimtį. Vargu ar kas nors 
iš mokslininkų prieštarautų teiginiui, kad praktiniai pavyz-
džiai mokiniams padeda geriau suprasti matematiką.

Taigi mokytojams, pedagogikos specialistams ir ma-
tematikos mokslininkams vis dar nelengva suprasti vie-
niems kitus. Tačiau, jei bus išsikeltas bendras tikslas, bus 
kalbamasi daugiau ir tarpusavio supratimas stiprės. 

Kryptis – realus mokinių mąstymo 
ugdymas tobulinant metodiką

Aišku, kad greta tradicinio ir visiems suprantamo mate-
matikos mokymo tikslo – ugdyti mokinių bendrąjį matema-
tinį raštingumą dabar turime labiau pabrėžti ir kitą tikslą – 
mokinių mąstymo ugdymą mokant matematikos. Šiuolai-
kiniame pasaulyje mąstymo gebėjimai yra viena iš didžiau-
sių vertybių. Tačiau ir mąstymas nevienalytis. Greta plataus 
„probleminio mąstymo“ matematikos mokymas turi ugdyti 
ir siauresnį, bet gilesnį „matematinį mąstymą“. Iš esmės apie 
tai ir kalba R.Norvaiša. Probleminio mąstymo poreikį ir pri-
gimtį matematikos mokytojai jau palyginti neblogai suvokia, 
o štai matematinio mąstymo sąvoka kol kas nesukonkretin-
ta, neišdiskutuota. Reikia geriau susitarti, kokio matematinio 
mąstymo reikia skirtingų gebėjimų mokiniams. Aišku vie-
na – per matematikos pamokas reikia ugdyti VISŲ mokinių 
mąstymą, tačiau pasiekimų vertinimo kriterijai turi priklau-
syti nuo konkretaus mokinio polinkių ir poreikių. 

Mąstymo ugdymui 
reikia inovacijų

Pasaulio matematikos didaktikos specialistai ieško 
būdų, kaip veiksmingiau ugdyti mąstymą mokant mate-
matikos. Gabiausi matematikai mokiniai (5–10 proc. visos 
amžiaus grupės) visai neblogai ugdosi savo mąstymo gebė-
jimus netgi mokomi matematikos labai tradiciškai. Proble-
ma čia tik ta, kad veiksmingam tradiciniam matematikos 
mokymui reikia stiprių mokytojų. Mokytojas pats turi būti 
labai geras matematikas, tačiau tokių mokytojų pertekliaus 
Lietuvoje artimiausiu metu tikrai nebus. 

Daug sunkiau atsakyti į klausimą, kaip veiksmingai ug-
dyti ne tik pačių gabiausių, bet didesnės mokinių dalies (20–
30 proc. visos amžiaus grupės) probleminį ir matematinį mąs-
tymą. Įgyvendindami šį siekį, neišsiversime be rimtų matema-
tikos mokymo inovacijų. Matematikos mokymo metodika ir 
mokytojų kompetencija tokiu atveju turi patobulėti iš esmės.

Pranas GUDYNAS

 Atkelta iš 8 p. 
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Struktūros ypatybės
Mokykloje įsikūrusi profesinė sąjunga yra ne atskira ir 

savarankiška organizacija, o respublikinį statusą turinčios 
profesinės sąjungos dalis (atstovybė toje mokykloje). Mo-
kykloje įsikūrusi profesinė sąjunga veikia pagal respubli-
kinį statusą turinčios organizacijos, kuriai priklauso, įsta-
tus, todėl jai nebūtina kurti savus įstatus ir registruotis Ju-
ridinių asmenų registre.

Šiuo metu Lietuvoje jau veikia kelios pedagogus vienijan-
čios profesinės sąjungos – Lietuvos mokytojų (LMPS), Lietu-
vos švietimo darbuotojų (LŠDPS), Krikščioniškoji švietimo 
darbuotojų (KŠDPS), Lietuvos švietimo (LŠPS), dalis peda-
gogų priklauso „Sandraugai“, kita dalis – „Solidarumui“. Tai 
jau yra daug, o įsivaizduokime, kas būtų, jei kiekviena Lietu-
vos mokykla, – jų šiuo metu Lietuvoje dar likę apie 1000, – 
įregistruotų savo profsąjungas kaip savarankiškas... 

Vykdant socialinį dialogą į ŠMM organizuojamas dar-
bo grupes vietoje 5–6 PS atstovų reikėtų sukviesti visą 
tūkstantį, o į savivaldybių organizuojamus švietimo klau-
simų svarstymus atvyktų 50–60 atstovų... Be to, atskiros 
mokyklinės profsąjungos būtų itin silpnos, todėl jos jun-
giasi į jau minėtas respublikinį statusą turinčias profesines 
sąjungas – LMPS, KŠDPS, LŠDPS, LŠPS ir kt.

Kiekviena respublikinį statusą turinti profesinė sąjun-
ga yra įregistruota Juridinių asmenų registre ir veikia pa-
gal savo organizacijos įstatus, atitinkančius PSĮ reikalavi-
mus. Tokiu būdu socialinį dialogą su Vyriausybe, Seimu, 
ŠMM ir kitomis respublikinėmis institucijomis vykdo 
centrinės profesinių sąjungų struktūros, o socialinį dia-
logą su regionine valdžia – regioniniai PS padaliniai (sky-
riai, susivienijimai ir pan. – kaip numatyta konkrečios PS 
įstatuose). Palyginkime su didelės gamyklos, turinčios 
daug cechų, arba prekybos centro, kurio parduotuvės išsi-
mėčiusios po visą šalį, profesine sąjunga – visų gamyklos 
cechų profsąjunginės grupės priklauso gamyklos profesi-
nei sąjungai, o ne registruojasi kaip savarankiškos.

Vadovaujantis PSĮ įžangos pirmuoju sakiniu bei 1 str. 
1 pastraipa, kiekvienas asmuo, dirbantis pagal darbo su-
tartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais LR teritori-
joje, turi teisę būti profesinės sąjungos nariu ir, atsižvel-
giant į anksčiau išdėstytą pedagogus vienijančių sąjungų 
struktūrą, atskiroje mokykloje įsikuriančioms profesinės 
sąjungos grupėms nebūtina sąlyga, kad būtų ne mažiau 
1/10 darbuotojų skaičiaus, nes skaičiuojamas bendras ša-
kos profesinės sąjungos narių skaičius. 

Pvz., LMPS įstatai numato, jog mažiausia LMPS grupė 
gali būti sudaryta iš 3 asmenų, o 3 ir daugiau grupių gali vie-
nytis į LMPS skyrius. Registruojant LMPS įstatus, šią nuos-
tatą Juridinių asmenų registras pripažino teisėta. Be to, vado-
vaujantis PSĮ 6 str., profesinės sąjungos gali steigtis profesi-
niu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profe-
sinių sąjungų nustatytais principais. Todėl, jeigu mokyklo-
je nėra PS grupės, LMPS įstatuose numatyta galimybė jung-
tis teritoriniu principu prie regioniniame PS centre esančios 
jungtinės grupės. Tokiu būdu išsaugoma darbuotojo galimy-
bė, iškilus darbiniam ginčui, būti ginamam. Panašiu princi-
pu veikia ir kitos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos.

Į PSĮ žvelgiant formaliai, įstaigos (mokyklos, darželio) 
vadovas turėtų suteikti patalpas profesinės sąjungos buvei-
nei (PSĮ 6 str.) – to nėra nė vienoje ugdymo įstaigoje, o PS 
narys, išrinktas į įstaigos PS renkamuosius organus, turė-
tų būti atleistas nuo tiesioginių pareigų ir jam, kaip ki-

tiems tos įstaigos darbuotojams, turėtų būti mokamas at-
lyginimas bei visą renkamųjų pareigų ėjimo laiką taikomos 
socialinės garantijos; pasibaigus renkamųjų pareigų įgalioji-
mams, jam turėtų būti suteikiamas pirmesnis darbas (parei-
gos), o jeigu jo nėra, – kitas lygiavertis darbas (pareigos) toje 
pačioje įstaigoje (PSĮ 21 str.). Tačiau tokia galimybė nenu-
matyta MK metodikoje. Nors pavasarį, ŠMM svarstant MK 
ir Apmokėjimo aprašo pakeitimus, LMPS raštu pasiūlė fi-
nansiškai įteisinti PSĮ 21 str. nuostatas, šis pasiūlymas ŠMM 
iniciatyva netgi nebuvo svarstomas.

Kiek galių turi kelis narius teturinti 
mokyklos profesinė sąjunga?

Remiantis tuo, kas pasakyta, ir vadovaujantis DK 19 str., 
mokykloje įsikūrus PS grupei, ji teisėtai įgauna darbuotojų 
atstovų teises, o vadovaujantis PSĮ 11 str., profesinės sąjungos 
atstovauja savo nariams (taip pat gali būti darbuotojų kolek-
tyvo atstovais). Kadangi PSĮ nenustatyta, kokio dydžio profe-
sinė sąjunga turi būti šakos padalinyje (grupėje), todėl ir ma-
žai narių turinti organizacija savo įstaigoje turi lygiai tiek pat 
galių, kiek jų numato Profesinių sąjungų įstatymas.

Vadovaujantis PSĮ 13 str. nuostata, darbo, ekonomi-
nius, socialinius klausimus įstatymų numatytais atve-
jais darbdavys privalo spręsti, suderinęs su profesinės 
sąjungos organais. Dėl to švietimo ir mokslo ministro 
patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pe-
dagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apra-
šo punktuose, kuriuose kalbama apie kintančius skiria-
mų valandų, atlyginimo ar koeficientų dydžius, įtvirtinta 
nuostata, kad juos nustato įstaigos vadovas, suderinęs su 
darbuotojų atstovais, t. y. su profesine sąjunga.

Net ir nedidelė profesinė sąjunga turi teisę su ugdymo 
įstaigos vadovu sudaryti kolektyvinę sutartį, derėtis dėl 
darbuotojams palankesnių Vidaus darbo tvarkos tai-
syklių normų, visais įstatymų numatytais būdais ginti 
savo narių darbo ir ekonomines socialines teises bei in-
teresus, atstovauti savo nariams santykiuose su darbda-
viu ar jo įgaliotuoju atstovu, atstovauti ginamiems savo 
nariams valstybės organuose (PSĮ 10, 11, 15 str.).

Profesinė sąjunga turi teisę kontroliuoti, kaip darbdavys 
laikosi ir vykdo su jų atstovaujamų darbuotojų teisėmis 
ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius 
įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus (PSĮ 17 str.); 
profesinė sąjunga iš organizacijos vadovo turi teisę gauti 
savo veiklai reikalingą informaciją darbo, ekonominiais ir 
socialiniais klausimais, kurią organizacijos vadovas priva-
lo pateikti įstatymų nustatytais terminais (PSĮ 16 str. bei 
DK 22 str.).

Profesinė sąjunga turi teisę reikalauti iš darbdavio ar 
jo atstovo panaikinti jo sprendimus, kurie pažeidžia LR 
įstatymų numatytas darbo, ekonomines bei socialines 
profesinių sąjungų narių teises (PSĮ 18 str.).

Kodėl ugdymo įstaigų  
vadovai bijo profsąjungų? 

Ugdymo įstaigos, kurioje įtvirtintas demokratinis valdy-
mas ir dėl to kolektyvas yra vieningas, net ir esant visai ma-
žam PS narių skaičiui, vadovas pasitiki profesine sąjunga ir vi-
sus socialinius bei ekonominius klausimus, susijusius su dar-
buotojų gerove, aptaria ir derina su PS, nereikalaudamas ofi-
cialaus atstovavimo visam kolektyvui įforminimo. 

Kitaip yra tose ugdymo įstaigose, kuriose demokra-

tinis valdymas „šlubuoja“ ir dėl to kolektyvas yra susiskal-
dęs. Ne paslaptis, kad aktyvus PS grupės pirmininkas tam-
pa neparankiu žmogumi, tačiau, vadovaujantis PSĮ 21 str. bei 
DK 134 str., darbuotojai, išrinkti į darbuotojų atstovauja-
muosius organus (DK 19 str.), laikotarpiu, kuriam jie iš-
rinkti, negali būti atleisti iš darbo pagal DK 129 str. be iš-
ankstinio to organo sutikimo. Profesinės sąjungos pirmi-
ninkas jo kadencijos laikotarpiu taip pat negali būti atleis-
tas iš darbo pagal DK 136 str. 3 dalies 1 punktą be išanksti-
nio profesinės sąjungos atstovaujamojo organo sutikimo.

Itin ambicingiems vadovams ypač nepatinka jau anks-
čiau minėtos PSĮ 16, 17 bei 18 str. nuostatos. Tačiau bene 
labiausiai kai kuriuos vadovus šokiruoja tai, jog PSĮ 19 str. 
numato profesinių sąjungų teisę siūlyti traukti atsako-
mybėn pareigūnus, kurie pažeidžia darbo įstatymus.

Ugdymo įstaigų vadovai taip pat  
turi teisę būti PS nariais

Tuo pačiu panagrinėkim kitą klausimą. PSĮ 1 str. sakoma, 
jog darbdavys, jo įgaliotasis atstovas negali būti jo įmonėje, 
įstaigoje, organizacijoje veikiančių profesinių sąjungų nariu.

Šią nuostatą vertinant formaliai, pažeidžiama Konstituci-
jos 35 str. laiduojama ugdymo įstaigos vadovų bei jų pavaduo-
tojų, kaip LR piliečių, teisė laisvai vienytis į bendrijas, politi-
nes partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešin-
gi Konstitucijai ir įstatymams, bei 50 str. nuostatą, užtikrinan-
čią jų profesinių, ekonominių bei socialinių teisių gynybą 
per profesines sąjungas. Argi jie ne Lietuvos piliečiai?

Teisminė praktika rodo, jog ugdymo įstaigos vado-
vas tėra darbdavio atstovas, dirbantis pagal darbo sutar-
tį su miesto ar regiono savivaldybe. Vadinasi, vadovaujan-
tis jau minėto PSĮ 1 str. 1 pastraipos nuostata, direktorius 
turi teisę būti profesinės sąjungos nariu ir, iškilus darbi-
niam ginčui su savo darbdaviu, būti ginamas. 

Logiška, kad jis negali būti savo įstaigoje veikiančios 
PS grupės nariu, kad nedarytų poveikio grupės sprendimams, 
jeigu iškyla konfliktas su juo pačiu, kaip darbdavio atstovu. 
Tačiau, kadangi į Lietuvoje veikiančių ugdymo įstaigų vado-
vų asociacijų funkcijas juridinė gynybinė funkcija neįeina, 
tokią paslaugą gali suteikti profesinė sąjunga. Vadovaujantis 
PSĮ 6 str. (profesinės sąjungos gali steigtis profesiniu, pareigi-
niu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjun-
gų nustatytais principais), ugdymo įstaigų vadovai gali pasi-
rinktoje profesinėje sąjungoje jungtis į grupes (padalinį) teri-
toriniu arba pareiginiu principu, nesudarydami nepatogumų 
savo pavaldiniams, arba gali suspenduoti savo balsavimo tei-
sę ir pasilikti tik teisę, reikalui esant, gauti nešališką juridinę 
konsultaciją ir būti ginami. Tokią pačią teisę turi ir direktorių 
pavaduotojai, nes jie taip pat dirba pagal darbo sutartis.

Ši teorija ne kartą buvo aptarta su juristais ir patvirtinta 
teisminės praktikos. Be to, š. m. gegužę Dubline vykusioje pa-
saulinėje mokyklų lyderių konferencijoje visos pasisakiusios 
šalys pabrėžė, jog 90 proc. direktorių yra PS nariai. Gaila, kad 
Lietuvai šioje konferencijoje atstovavo tik pedagogus vieni-
jančios profesinės sąjungos, o nei ugdymo įstaigų vadovų, nei 
savo atstovų ŠMM nedelegavo.

Praktinis Profesinių sąjungų  
įstatymo įgyvendinimas

Jūratė VoloskeVičienė,
Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė

Patikslinu š. m. spalio 11 d. „Dialogo“ (Nr. 37) skyrelyje „Klausiate – atsakome“ 
apžvalgininko V.Strazdo parengtą atsakymą į klausimą „Kiek galių turi kelis narius teturinti 
mokyklos profesinė sąjunga?“. Gerb. apžvalgininko atsakymas juridiškai yra teisingas, 
tačiau gana formalus. Švietimo tinklas yra itin specifinės struktūros organizacija, todėl ir 
profesinės sąjungos struktūra skiriasi nuo savarankiškos įstaigos ar gamyklos profesinės 
sąjungos struktūros, tačiau tai nepažeidžia LR profesinių sąjungų įstatymo (PSĮ) ir LR darbo 
kodekso (DK) nuostatų.
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Prof. habil. dr. Arnoldas PiRočkinAs

Prieš pradėdami skaityti šį rašinį, pa-
mėginkite mintimis atsakyti į klausimą: 
kas lietuvių kalboje išskirtinai sudėtinga 
ir jos vartotojui ypač sunkiai išmokstama? 
Kol sumesite, ką reikia nuspręsti, stabtelė-
kite skaitę ir pagalvokite...

Mano nuomone, pats sunkusis lietuvių 
kalbos dalykas yra kirčiavimas, o sunkiau-
sia lietuvių kalbos mokslo šaka – akcento-
logija. Kirčiavimas mažiausiai pasiduoda 
reguliuojamas ir vangiausiai jo mokomasi. 
Visuomenė menkiausiai paiso bendrinei 
kalbai nustatytų kirčiavimo taisyklių. Kad 
ir labai keista, bet šiai silpniausiai bendri-
nės kalbos ugdymo grandžiai mažiausiai 
dėmesio skiria taip pat mokykla. 

Kodėl taip yra? Visų pirma tai lemia 
ta aplinkybė, kad lietuvių kalbai būdinga 
ypač sudėtinga kirčiavimo sistema, o teo-
riniame kalbos moksle išimtinai daug vie-
tos duodama akcentologijai. Jų apimties 
lietuvių kalboje nė iš tolo negalima lygin-
ti su kitų mums daugiau ar mažiau pažįs-
tamų kalbų kirčiavimu ir akcentologija. 
Sakykim, kiek kyla kokių problemų kal-
boms, kurios savo žodžius kirčiuoja pasto-
viai, tam tikrame apibrėžtame skiemenyje? 
Antai prancūzų kalboje kirtis paskutinia-
me skiemenyje, lenkų kalboje – priešpas-
kutiniame, čekų – beveik visada – pirma-
jame. Latviai taip pat kone visus žodžius 
kirčiuoja pirmajame skiemenyje, bet jiems 
kirčiavimas kiek pasunkėja tuo, jog kir-
čiuoti skiemenys tariami trimis skirtingo-
mis priegaidėmis, arba intonacijomis. Šios 
ypatybės neturi nei čekų, nei lenkų, nei 
daugelis kitų Europos kalbų. Taigi garsais 
sutampantys žodžiai, turintys pirmuosius 
skiemenis su nevienodomis priegaidėmis, 
latvių kalboje jau yra kitos reikšmės, kaip 
lietuvių kalboje mérkti ir mer̃kti, káltas 
ir kal̃tas. Rusų kalbai būdinga nepastovi, 
t. y. nefi ksuota, kirčio vieta: kirčiuotas gali 
būti bet kuris žodžio skiemuo: ir pirmas, 
ir antras, ir tolesnis, gali būti kirčiuojamas 
priešdėlis, šaknis, priesaga ir galūnė. Ta-
čiau, skirtingai nuo latvių kalbos, kirčiuo-
ti skiemenys neturi priegaidžių. Tad jeigu 
pasitaiko du tapačių garsų žodžiai su tais 
pačiais kirčiuotais skiemenimis, jų be kon-
teksto negalima skirti. 

Lietuvių kalba akcentologiniu požiū-
riu, galėtume sakyti, yra tarsi latvių ir rusų 
kalbų kirčiavimo sistemų derinys. Jos il-
gieji kirčiuoti skiemenys turi priegaides, 
o kirčio vieta nepastovi. Iš to kyla nepa-
prastai sudėtinga ir įvairi kirčiavimo sis-
tema. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavi-
mo sistemos įsigalėjimą smarkiai trukdo 
tarmių ir net nedidelių šnektų susidary-
tosios sistemos. Negali sakyti, kad jos tarp 
savęs iš esmės skiriasi. Esama daug vieno-
dai kirčiuojamų dalykų, net kur kas dau-
giau negu skirtingų. Tų bendrybių per-
svara kaip tik ir leidžia mums kalbėti apie 
kalbos vienybę. Tikriausiai nėra šnektų, 
išskyrus kirtį atitraukiančias, kurios skir-
tingai kirčiuotų daiktavardžius: akis, bala, 
barti, boba, darbas, dirbti, duona, eglė, gal-
va, medis, motina, pirštas, sniegas, šilkas, 
vėjas, vilnos ir t. t. Jeigu visi lietuvių kal-
bos žodžiai būtų vienodai kirčiuojami vi-
sose tarmėse, būtų kur kas mažiau kalbos 
dėl kirčiavimo. Deja, taip nėra. 

Nemaža lietuvių kalbos žodžių tarmėse 
kirčiuojama nevienodai – tarmėse susidarė 
jų kirčiavimo variantų, atsiradusių ne dėl 
kirčio atitraukimo (jis palyginti naujas kal-

bos reiškinys). Tie variantai kartais gal eina 
iš žilos senovės. Jie būdingi ne vien toli vie-
na nuo kitos esančioms šnektoms, bet kar-
tais net tos pačios tarmės atšakoms, kai-
mynėms. Štai pavyzdys: ir Griškabūdžio, ir 
netolimų Sintautų apylinkėse žmonės kal-
ba viena tarme – yra „suvalkiečiai“ (t. y. va-
karų aukštaičiai kauniškiai). Tarp šių gy-
venviečių tiesia linija vargu ar bus 15 km. 
Tačiau griškabūdiškiai sako nãginė (1 kir-
čiuotė), o sintautiškiai – naginė̃ (3b). Su sin-
tautiškiais vienodai šį žodį kirčiuoja Šakių 
rajono šiaurinė dalis, taip pat už Nemuno 
jurbarkiškiai, skirsnemuniškiai, net žemai-
čių tarmei priklausantys Švėkšnos ir Gar-
damo žmonės. Dar nuostabiau, kad pagal 
3b kirčiuotę šį žodį sako Lenkijos Respubli-
koje gyvenantys Punsko lietuviai ir, jei jų 
dar esama, Breslaujos apylinkėse (Baltaru-
sija) mūsų tautiečiai. 

Kad apytikriai įsivaizduotume, kaip 
gausu paralelinių kirčiavimo atvejų, iš 
260 puslapių akademinio LKŽ trečiojo 
tomo (1956 m.), kuriame sudėti žodžiai, 
prasidedantys G raide, išrašyti bendrinė-
je kalboje ir tarmėse vartojami daiktavar-
džiai iki žodžio gerklė. Tik tarmėms pri-
klausantys daiktavardžiai, taip pat būdvar-
džiai ir veiksmažodžiai šiuo kartu neap-
tariami. Ir štai rezultatas: tokių bendrųjų 
daiktavardžių rasti net 26. Tarp jų, rodos, 
daugumos lietuvių kirčiuojama dažniau-
siai „literatūriškai“, bet vienur kitur jie ski-
riasi (bendrinės kalbos žodžiai eina pirmi, 
po brūkšnio – tarminiai):

gaidà (4) – gáida (1)
gáirė (1) – gaĩrė (2)
gaĩsras (4) – gáisras (1)
galià (2) – galià (4)
gar̃sas (4) – gar̃sas (2)
gė́da (1) – gėdà (2)
gegužė̃́ (3b) – gegùžė (2)
geinỹ s (4) – geĩnis (2)
gerklė̃́ (3) – gerklė̃ (4)
Iš nurodyto teksto išrašyti priesagi-

niai vediniai atstovauja didelėms tarmė-
se kitaip kirčiuojamų daiktavardžių gru-
pėms. Pavyzdžiui, vediniai su priesa-
ga -iena, reiškiantys mėsos pavadinimus, 
taip pat rodantys dirvas ir kitus reiški-
nius (dobiliena, naujiena), bendrinėje kal-
boje ir tam tik rose tarmėse yra kirčiuoja-
mi pastoviai – kirtis priesagoje, o tarmė-
se – kirtis šokinėja iš galūnės į antrąjį nuo 
galo skiemenį, kuris tariamas tvirtapradiš-
ka priegaide: gaidíena (1) – gaidienà (3), 
galvijíena (1) – galvijienà (3). Žinoma, taip 
dvejopai kirčiuojami ir kiti šios priesagos 
daiktavardžiai: avíena (1) – avienà (3)... 
žąsíena (1) – žąsienà (3), mėnesíena (1) – 
mėnesienà (3), bulvíena (1) – bulvienà (3).

Dėl vedinių su priesaga -ybė nesutaria 
aukštaičiai vakariečiai kauniškiai, patys 
„suvalkiečiai“. Bendrinėje kalboje įsitvir-
tino pastovus priesagos kirčiavimas, ku-
ris būdingas pietiniams „suvalkiečiams“ 
ir rytų aukštaičių tarmei, o štai šiauriau 
nuo linijos K. Naumiestis–Griškabūdis 
jie kartu su veliuoniškiais ir jurbarkiš-
kiais kirčiuoja pagal 2 kirčiuotę. Todėl tu-
rime tokias poras: galýbė (1) – galỹ bė (2), 
garsýbė (1) – garsỹ bė (2), gausýbė (1) – 
gausỹ bė (2). 

Nurodytame tekste radome po vieną 
daiktavardį su kitomis priesagomis, kurie 
kirčiuojami dviem ar net trimis variantais: 
galū́nė (1) – galūnė̃ (3b), galū̃nė (2), gã nia-
va (1) – ganiavà (3b), gárbana (1) – gar-
ba nà (3b), gársinimas (1) – garsìnimas (1), 
geidulỹ s (3b) – geĩdulis (1). 

Išsijojus visą žodyną, rastųsi daugiau 
daiktavardžių, kirčiuojamų trejopai, taip 
pat kiek ir ketveriopai. Tačiau įvairiausiai 
kirčiuojamų daiktavardžių čempionu rei-
kėtų laikyti bene žodį indauja. Kaip nor-
minis kirčiavimas žodynuose jam teikiama 
kirčiuotė 3b  (indaujà, indaujõs, iñ daujai, 
iñ daują, iñ dauja, indaujojè; iñ daujos, 
indaujų̃, indaujóms, iñ daujas, indaujomìs, 
indaujosè). Taip kirčiuojama bene apie 
Ėriškius (Panevėžio r., J.Balčikonio tėviš-
kė). Apie Žaslius, Raseinius, Dusetas ir 
Vilkaviškį (dėl jo kyla abejonių) indauja 
yra 2 kirčiuotės. Jiezno ir Barzdų (K. Nau-
miestis) apylinkėse jis kirčiuojamas pagal 
4 kirčiuotę, o Šakių, Sintautų, Veliuonos, 
Merkinės, Užpalių vietovių žmonės kir-
čiuoja kaip pirmos kirčiuotės daiktavardį 
pastoviai antrajame skiemenyje – indáuja. 
Šis daiktavardis pirmosios kirčiuotės (pa-
stovi kirčio vieta) taip pat Šiaulėnų žmo-
nėms (Radviliškio r.), tik kirtis yra pirma-
jame skiemenyje – ìndauja. 

Savitų sunkumų kelia vietovardžių kir-
čiavimas. Jų visi kirčiavimo variantai yra 
norminiai, bet žmogus, susidūręs su nepa-
žįstamais vietovardžiais, nežino, kurį vari-
antą konkrečiai vietai parinkti. Štai kad ir 
vietovardis Trakai. Kaip rodo senas „Lie-
tuvos TSR administracinio-teritorinio su-
skirstymo žinynas“ (II dalis, 1976), Lie-
tuvoje yra 24 vietovės, turinčios šį vardą. 
Kas įstengtų visų jų pavadinimus teisin-
gai ištarti? Iš tų 24 vietovių aštuonių pa-
vadinimai (tarp jų ir garsieji Trakai) kir-
čiuojami pagal 2 kirčiuotę (Trãkai, -ų, 
-ams, Trakùs, Trãkais, -uose), o 16 – pa-
gal 4 kirčiuotę: Trakaĩ, -ų̃, -áms, -ùs, -aĩs, 
-uosè. Keturis kirčiavimo variantus turi 
vietovardis Santaka. Lietuvoje dvi vietovės 
yra Sántaka (1), viena – Santakà (3b), pen-
kios – Santakà (3a) ir viena – Santakà (4). 

Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavi-
mo sistemą smarkiai trikdo gausūs skoli-
niai iš kitų kalbų. Dažnai jie ateina ne iš 
pirminio šaltinio, bet per kitas kalbas, ku-
rios kirčiuoja tuos tarptautinius žodžius 
savaip. Perimdami iš jų tarptautinius žo-
džius arba veikiami tų kalbų, imame var-
toti ir lietuvių kalboje svetimžodžius taip, 
kaip neteikiama lietuvių bendrinei kal-
bai. Užuot tarę centimètras, kilomètras, 
kilogrãmas (2 kirčiuotės žodžiai), kirčiuo-
jame trečiąjį skiemenį nuo galo ir padaro-
me juos 1 kirčiuotės daiktavardžiais. Taip 
netaisyklingai tariame žodžius agronòmas, 

astronòmas (kirčiuotinas antrasis skiemuo 
nuo galo). Keista, kad medikai nesirūpina 
taisyklingai kirčiuoti savo specialybės žo-
džių chirùrgija, pediãtrija: kirčiuoja ant-
rą skiemenį nuo galo. Pasiklausykite, kaip 
pedagogai kirčiuoja žodį pedagògas (2): 
dažnai išgirsite kirtį trečiajame skiemeny-
je nuo galo. Daug kam neaišku ir ne vie-
ną piktina, kam reikia kirčiuoti Europà (2) 
vardininko ir įnagininko galūnėje. Tačiau 
apie tarptautinių žodžių kirčiavimą būtų 
kalba be galo, o straipsnis turi artėti prie 
pabaigos...

Prieš baigiant rašinį, praverstų bent už-
siminti, kad kalboje visada buvo ir dabar 
vis labiau randasi visokių iš analogijos ky-
lančių tendencijų. Joms ypač palankus yra 
ir kirčiavimas. Antai „suvalkiečių“ žmonės 
gana dažnai nukrypsta nuo jiems būdin-
go ir įprasto bendrinei kalbai kirčiavimo. 
Teko girdėti, kaip suvalkietis sako daugis-
kaitos galininkus –  põnus, bū̃rus, užuot ta-
ręs ponùs, būrùs. Toks tarimas rodo kalbos 
tendenciją išlyginti, suvienodinti visuose 
linksniuose kirčio vietą. Čia jau nepaiso-
ma priegaidės dėsnio: tvirtagalės priegai-
dės negali būti šio linksnio antrajame skie-
menyje nuo galo: tai tvirtapradės priegai-
dės teisė. O to dėsnio nepaisoma todėl, kad 
visi kiti šio linksniavimo tipo linksniai turi 
kirtį antrajame skiemenyje nuo galo. Taigi 
galininkas nenori skirtis nuo kitų linksnių! 

Panašiai nutinka ir 3a bei 3b kirčiuotės 
daiktavardžiams su galūne -a: vis dažniau 
girdime, kaip kirčiuojami jų vienaskaitos 
įnagininkų galūniniai skiemenys, nors iš 
tikrųjų reikia kirčiuoti trečiąjį skiemenį 
nuo galo: su dóvana, áukštuma, ãplinka, 
pãbaiga, pãbauda. Šių žodžių vienaskai-
tos įnagininko kirčio vieta sutampa su vie-
naskaitos naudininko kirčio vieta. 

Straipsnyje apžvelgėme pačioje kalbo-
je glūdinčias penkias ypatybes (tarmėse 
įvairuojantį kirčiavimą, užsiminėme, kad 
esama kirčio atitraukimo, nurodėme vie-
tovardžių kirčiavimo keblumą, parodė-
me skolinių įtakos kelis atvejus ir palietė-
me analogijos poveikį), kurios apsunki-
na bendrinės kalbos kirčiavimą. Be šių vi-
dinių, iš pačios kalbos ypatybių kylančių, 
objektyvių kliuvinių, esama dar ir išorinių, 
subjektyvių veiksnių. Tačiau apie juos, rei-
kia tikėtis, teks pakalbėti ateityje, kai kartu 
bus mėginama atsakyti į klausimą, ką šio-
je suraizgytoje sumazgytoje padėtyje įma-
noma daryti. 

Problema su devyniais mazgeliais
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Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla nepraleido progos sudalyvauti projekto „Al-
ternatyvusis ugdymas“ atrankoje, – praneša Jolanta Bytautienė. Po dviejų atrankos turų 
paaiškėjo, kad ši mokykla dalyvaus diegiant tinklinį modelį. „Tinklinio bendradarbiavi-
mo modelio tikslas – sukurti „vieno langelio“ principu pagrįstą pagalbos mokiniui siste-
mą. Šis modelis skirtas mokykloms, siekiančioms veiksmingos socialinės partnerystės ir 
ketinančioms į mokykloje vykstančius ugdymo procesus įtraukti daugiau išorės partne-
rių (pvz., vaiko teisių apsaugos tarnybų, seniūnijų, dienos užimtumo centrų, kultūros, 
verslo centrų ir kt.)“, – dalijasi informacijos autorė.

Grupė Molėtų gimnazijos antrokų su lietuvių kalbos mokytoja L.Kraujeliene dalyva-
vo Molėtų rajono viešosios bibliotekos vykdomame projekte „Už centą ir blusą iš Molėtų 
nuvarytų į Vilnių“ (vadovė Informacinio skyriaus vedėja A.Nazarovienė). Projekto tiks-
las – sudominti rajono bendruomenę, o ypač jaunimą, krašto smulkiąja tautosaka. Gim-
nazistai pristatė savo darbus: jie kalbino savo senelius, kaimynus, užrašinėjo tarmiškus 
tekstus, vėliau, mokytojos padedami, mokėsi juos šifruoti ir rašė rašinį tema „Ar man, 
jaunam žmogui, tarmė yra kalbos turtas?“ Renginio viešnia etnologė G.Kadžytė apiben-
drino mokinių darbus, ragino juos patobulinti – pridėti tai, ko reikia moksliniams dar-
bams, ir pateikti respublikiniam jaunųjų fi lologų konkursui. Etnologė papasakojo apie 
tautosakos rinkimo ekspedicijas, jų svarbą tarmių išsaugojimui.

Taip pat gimnazijoje įdomiai pristatytas projektas „Tautos dvasios beieškant“, skirtas, 
be kita ko, ir Molėtų krašto muziejaus eks-
pozicijai papildyti. Abiturientė Žemyna 
Aleinikovaitė (jai padėjo istorijos moky-
toja Dalia Rudėnienė) renginio dalyviams 
kalbėjo apie senąjį lietuvių amatą – siu-
vinėjimą, pademonstravo pačios sukur-
tą fi lmą apie Naujasodžio kaimo siuvinė-
tojas. Muziejininkė Nijolė Aleinikovienė 
pasakojo apie siuvinėjimo svarbą lietuvių 
tautodailėje, akcentavo būtinybę išsaugoti 
senąsias siuvinėjimo tradicijas. Renginyje 
dalyvavo ir savo kūrinių parodėlę pristatė 
ir tautodailininkės Janina Čekelienė, Ra-
mutė Žiagūnienė. 

O dar molėtiškiai organizavo Gry-
bų dieną. Mokiniai ir mokytojai paren-
gė stendinę informaciją apie grybų skirs-
tymą į maistines kategorijas, pristatė val-
gomuosius grybus. Parodoje buvo ekspo-
nuotos grybų kompozicijos, nuotraukos, 
grybai, sukurti iš gamtinės medžiagos. 

Apie visa tai „Dialogui“ parašė Jolanta 
Liubeckaitė.

Diegs tinklinio bendradarbiavimo modelį

Tarmės, siuvinėjimas ir grybai

Molėtų gimnazijos renginyje,  �
skirtame tarmėms, dalyvavo ir 
etnologė Gražina Kadžytė.

Ukmergės „Šilo“ pagrindinės mokyklos Antakalnio pradinio ugdymo skyriaus pra-
dinukai kartu su mokytojomis Edita Leleikiene ir Vilma Šlubeliene (informacijos „Dia-
logui“ autorė) Pasaulinės gyvūnijos dienos proga lankėsi Panevėžio miškų urėdijos 
stumb ryne. „Pašilių stumbrynas – vienas iš įspūdingiausių ir lankomiausių Panevėžio 
girių turtų. Stumbryne laikomi stambiausi laukiniai gyvūnai – Europos stumbrai, įrašy-
ti ne tik į Lietuvos, bet ir į tarptautinę Raudonąją knygą. Lietuvoje stumbryne gimstan-
tiems stumbriukams pagal tarptautinį susitarimą duodami vardai, prasidedantys raidė-
mis „GI“. Jiems suteikiamas ir tarptautinis numeris. Šiuo metu aptvare gyvena 17, lais-
vėje, maždaug 30–40 km spinduliu aplink stumbryną, klajoja apie 50 stumbrų. Laisvėje 
stumbrus sunku tiksliai suskaičiuoti, nes jie pasidarė labai atsargūs, dalis nuklysta į ne-
didelius miškelius ar ūkininkų laukus ir tampa brakonierių aukomis arba žūva dėl kitų 
priežasčių“, – pasakojo mokytoja. Pasak jos, mokinius sužavėjo ir mokomasis-pažinti-
nis „Girinio takas“ Krekenavos girininkijos Varnakalnio miške. Pusės kilometro ilgio ta-
kas įrengtas vaizdingame miške, prie Linkavos upelio. Juo keliaudami mokiniai aplan-
kė 5 stoteles ir susipažino su labiausiai Lietuvos miškuose paplitusiomis medžių rūšimis, 
miško ardais, pagrindiniais miško priežiūros ir apsaugos darbais.

Susipažino su stumbrais ir miškais

Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos trečių klasių mokiniai su savo mokytojomis 
organizavo renginį Pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Mokinių senelius džiugino 
ansamblio „Dzūkijos aidas plius“ dainininkai bei trečiokėlių eilėraščiai, dainelės, piani-
nu ir smuiku atliekami kūriniai. Seneliai buvo ne pasyvūs stebėtojai, bet aktyvūs šventės 
dalyviai – pasakojo ir pristatė savo talentus, dalyvavo liaudies dainų varžytuvėse, skai-
čiavo anūkus. „Visi pasidžiaugėme, kad šventėje dalyvavę seneliai iš viso turi net 200 vai-
kaičių!“ – rašo „Dialogui“ mokytojos G.Abeciūnienė ir I.Šilalienė.

Trečiokų senelių šventė

Panevėžio Skaistakalnio pagrindi-
nės mokyklos pradinių klasių mokiniai, 
džiaugdamiesi rudens gėrybėmis, papuo-
šė mokyklą savo pieštomis didelėmis pin-
tinėmis, į kurias pridėjo taip pat savo pieš-
tų daržovių bei vaisių. Papuošę savo mo-
kyklą, vaikai dalyvavo ir Gamtos mokyk-
los organizuotame konkurse „Rudens 
kraitelė 2012“, – praneša „Dialogui“ mo-
kytoja Vaida Ūsienė.

Skaistakalnio pagrindinės ruduo

Skaistakalnio pagrindinės  �
pradinių klasių mokiniai iš 
daržovių ir vaisių sukūrė didelį, 
žaismingą skėtį. 

Šiaulių „Romuvos“ gim-
nazijos parengtas projektas 
„Teo doro Grotuso tyrimų ke-
liu“ laimėjo Socialinių inova-
cijų instituto vykdomo pro-
jekto „Mokslo ir technologijų 
populiarinimo renginių rėmi-
mo ir gebėjimų ugdymo siste-
ma“ fi nansavimą. Tad lapkričio 
5–9 dienomis gimnazijoje vyks 
gamtos mokslų savaitė: jaunieji 
tyrėjai, bendradarbiaudami su 
aukštųjų mokyklų dėstytojais, 
Teodoro Grotuso fondo atsto-
vais, kitų šalies mokyklų gim-
nazistais, eksperimentuos, tirs 
aplinką, dalinsis tiriamųjų dar-
bų rezultatais, gerąja patirti-
mi, – praneša „Dialogui“ mo-
kytoja Gitana Trinkaitė.

Teodoro Grotuso tyrimų keliu

Eksperimentinė veikla – graži  �
romuviečių tradicija, sukviečianti 
skirtingų kartų atstovus, besidominčius 
moksliniais atradimais.

Didelės ištvermės iš jaunųjų Rad-
viliškio r. Baisogalos gimnazijos šaulių 
pareikalavo antrą kartą organizuotas 
naktinis pėsčiųjų žygis maršrutu Bai-
sogala–Radviliškis, perkėlęs žygeivius 
į vietoves, susijusias su Lietuvos lais-
vės kovos sąjūdžiu, bei į 1919 m. ka-
rių savanorių mūšių vietas. Pusšim-
tį kilomet rų per istorines vietas žygia-
vo 7 Baisogalos gimnazijos šauliai, kiti 
15 tuo metu taip pat turėjo daug darbo: 
nešė gėles į Baisogalos kapines ant ka-
rių ir partizanų kapų, statė palapines, 
budėjo punktuose, skatino dalyvius 
nepasiduoti, ištverti žygio sunkumus, 
o grįžę iš punktų visą naktį saugojo ma-
šinas stovėjimo aikštelėje. Kartu su jau-
naisiais šauliais visą naktį budėjo šaulių vadai R.Narbutis ir G.Kuckailis. Drauge su lietuviais 
naktiniame žygyje savo ištvermę išbandė čekai, šveicarai, amerikiečiai, turkai, slovėnai. 

„Tai buvo unikali istorijos pamoka“, – rašo „Dialogui“ Baisogalos gimnazistės, šaulės Ga-
bija Noreikaitė, Kamilė Butkevičiūtė ir mokytoja šaulė Giedrė Nakutienė. 

Be to, informacijos autorės praneša apie dviejų Baisogalos šaulių komandų dalyvavimą 
istoriniame Mėnaičių kaime vykusiame edukaciniame renginyje „Lietuvos laisvės kovų is-
torijos keliais jaunomis jėgomis, lūpomis ir širdimis“. Abi komandos pasirodė puikiai. Buvo 
varžomasi istorinėje viktorinoje „Ar aš viską žinau apie laisvės kovas?“, asambliažo konkur-
se „Laisvės kovos mano vaizduotėje“ ir orientaciniame žygyje „Laisvės kovos mano jėgo-
mis“. Maskuotės rungtyje bei orientaciniame žygyje baisogališkių laikas buvo geriausias. 

Baisogalos jaunieji šauliai nesnaudžia

Baisogališkiai šauliai Mėnaičių  �
edukaciniame renginyje 
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„Kas man labiausiai pati-
ko šiame žygyje? Azartas, ku-
ris verčia nesustoti, galimybė 
prisiliesti prie gimtojo krašto 
istorijos, gyvenimo prasmės 
ieškojimai 3 val. ryto, skau-
dančios kojos ir miegas, ku-
ris buvo kaip niekad saldus. 
Kas nepatiko? Tai, kad neį-
veikiau visos distancijos, ta-
čiau tikiu, kad kitąmet nueiti 
50 kilometrų netrukdys nei 
lietus, nei skaudančios ko-
jos“, – įspūdžiais po naktinio 
žygio maršrutu Baisogala–
Radviliškis su „Dialogu“ da-
lijasi Šiaulių Juliaus Janonio 
gimnazijos moksleivis ir žy-
geivis Paulius Kvedaras.

Po naktinio žygio

Juliaus Janonio gimnazijos moksleiviai  �
naktiniame žygyje

Danutės Kratukienės nuotr.
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Prieš 80 metų, 1932-aisiais, 
Kimerijos kalnuose, didžiojo 
Egipto sultono Beibarso 
gimtinėje, senoviniame Solchato 
mieste, į amžinybę iškeliavo 
Aleksandras Grinas. Pavadinti jo 
išėjimo vietą kitaip, pavyzdžiui, 
tiesiog šiuolaikiniu Senojo 
Krymo vardu, neapsiverčia 
liežuvis – vienam iš įžymiausių 
XX a. romantikų ir po mirties 
pritinka puošnios, egzotinės 
dekoracijos...
Bet kuriuo atveju Grino 
charakteristika paprastai 
apsiriboja neįmantriu klišių 
rinkiniu, į kurį įeina svajonė, 
meilė, stebuklas, fantazija, 
romantika ir viltis. Žodžiu – 
tikros „Raudonosios burės“. 

Dvikojės mėsos romantika
Pats Aleksandras Grinevskis (būtent 

toks rašytojo tikrasis vardas) šiuo požiūriu 
buvo gana kategoriškas: „Visas mano gy-
venimas – knygose, ten ir ieškokite atsaky-
mo.“ Pamėginkime pasekti jo patarimu ir 
paieškoti trokštamos romantikos ten, kur 
jos ir patarė ieškoti autorius. 

Štai kaip apie mūsų herojaus apsaky-
mus atsiliepė rusų kritikai 1910 metais: 
„Jie plaukioja kraujyje, prisodrinti šūvių 
triukšmo, juose – mirtys, žudynės, suskal-
dytos kaukolės, peršauti plaučiai. Jų au-
torius – žmogus, kuris visuomet šaudo ir 
niekada nesišypso.“ 

O štai ir jis pats, pasakų kūrėjas ir di-
delis grožio dainius: „Ei jūs, dvikoje mėsa, 
pasiklausykite... Kaip perdurti jūsų lavoni-
nius kūnus, kad jums sucypus iš skausmo 
paraustų ne įprasta vieta – veidas, o visas 
liemuo... Paklausykite mano patarimo – 
atsipeikėkit. Ir nustokite gimdyti vaikus... 
Pagalvokite, kaip bus gera, kai numirsite.“ 

Kareivis, dezertyras, 
valkata, aukso ieškotojas...

Gimęs tais pačiais metais kaip Aleksan-
dras Blokas ir miręs beveik vienu metu su 
Maksimilianu Vološinu, Grinas ir pagal am-
žių, ir pagal literatūrinio talento „kalibrą“ 
tiesiog privalėjo priklausyti pačių stipriau-
sių rusų „Sidabro amžiaus“ kūrėjų ratui, tap-
ti vienu iš šio amžiaus simbolių. Tačiau taip 
neatsitiko. Prie to nemažai prisidėjo jo ko-
legos. Gumiliovas, Mandelštamas, Zoščen-
ka, Odojevceva galėjo įvairiai vertinti vienas 
kito kūrybą, kelti kūrybos draugus į padan-
ges ar juos smerkti, bet dėl Grino visi buvo 
solidarūs: „nemalonus, neinteligentiškas ti-
pas, panašus ar tai į smuklininką, ar tai į me-
džio sandėlio darbuotoją...“

Apskritai gandai apie jį sklido patys įvai-
riausi. Apibūdinimuose vyravo žodžiai „pa-
siutęs“ ir „pavojingas“. Ginčytis dėl to būtų 
sunku: Grinas 5 kartus buvo areštuotas, nu-
teistas kalėti, net į katorgą ir tremtį buvo pa-

tekęs. Tiesa buvo ir tai, kad jis retai skirdavo-
si su ginklu ir vienąsyk net šovė į savo myli-
mąją – tik per laimingą atsitiktinumą jos ne-
nužudė. Kita jo mylimoji, poetė čekistė Lari-
sa Reisner, iškeitė jį į „raudonąjį vadą ir ora-
torių“ Trockį, dėl to Grinas, kalbama, įjunko 
į karčiąją. O tai, kad jis buvo ir kareiviu, ir de-
zertyru, ir jūrininku, ir juodadarbiu, ir val-
kata, ir aukso ieškotoju, jo biografi joje api-
būdinama kaip bendras fonas. Mat šio žmo-
gaus gyvenimo kelias buvo toks įvairiapusis 
ir spalvingas, kad panašios „smulkmenos“ 
niekieno dėmesio nepatraukdavo. 

Grino rimtai bijota: bent jau atvirai su 
juo konfl iktuoti niekas nenorėjo. Jis never-
tino jokių „susibūrimų“ – nei pakylėto ir eli-
tiniu laikomo Nikolajaus Gumiliovo „Poe-
tų cecho“, nei ofi cialių biurokratinių rašyto-
jų organizacijų. Į vieną iš tokių – Sankt Pe-
terburgo literatų namus – jis įsiveržė šitaip: 
„Prie stalo išdygo aukšto lieso žmogaus fi gū-
ra. Jis vilkėjo aklinai užsagstytu juodu paltu 
ir juoda plačiabryle skrybėle. Jo kalba suvei-

kė kaip bombos sprogimas. Jis pareiškė, kad 
„Literatų namai“ dvelkia pelėsiais, kad juose 
trošku, šlykštu ir kad juos seniai reikia užda-
ryti. Ir įširdęs išėjo.“ 

Baisusis kaimynas
Įdomu tai, jog Grinas kurį laiką buvo 

priverstas gyventi viename name (jis vadi-
nosi „Menininkų namai“) su visa literatūros 
žvaigždžių kompanija. Nuo aptarnaujančio-
jo personalo savivalės ir vagysčių kentėjo visi 
šio namo gyventojai literatai, tačiau Grinui 
nutikusi istorija buvo išties anekdotinė... 

Jam išskyrė grafi ną. Nežinia, kas šovė 
į galvą „Raudonųjų burių“ autoriui, bet jis 
tą grafi ną nusprendė naudoti kaip nakti-
puodį. Išėjo konfūzas. Indo suniekinimo 
sukrėsta ūkvedė ėmė reikalauti kompen-
sacijos ir atsiprašymo. Tuo tarpu Grinas, 
supykęs dėl įžūlaus įsiveržimo į savo kam-
barį, viešai iškeikė ją triaukščiais keiksma-
žodžiais, – jam, kaip buvusiam katorginin-
kui, tai nieko nereiškė. 

Kaimynystėje gyvenusius rašytojus pa-
piktino ne tiek grafi no panaudojimas ne 
pagal paskirtį, kiek bjaurus moters įžeidi-
mas. Tačiau, užuot atvirai išsakę savo pa-
sipiktinimą ir privertę Griną atsiprašyti, 
jie bailiai šnabždėjosi tarpusavyje. Pavyz-
džiui, Kornelijus Čiukovskis pasiskundė 
Gorkiui. Tai turėjo nemalonių pasekmių: 
mat Gorkis buvo vienintelis Grino užtarė-
jas, o dabar nuo jo nusisuko visi. Anksčiau 
literatai tiesiog neįsileisdavo Grino į savo 
„literatūrinį ratą“, o dabar iš jo buvo atim-
ta teisė vadintis didžiu, talentingu rašyto-
ju. Kitais žodžiais tariant, visaip bandyta 
atskirti Griną nuo „didžiosios literatūros“. 

Vis dėlto jis užėmė joje deramą vietą. 
Ir ne tik literatūroje, bet ir kasdieniame 
žmonių gyvenime. Ne veltui Rusijoje taip 
populiaru ir paprastoms užkandinėms, ir 
elitiniams gyvenamiesiems kompleksams 
duoti „Raudonųjų burių“ vardą, – jis vi-
siems simbolizuoja svajonės įsikūnijimą, 
net jei tos svajonės gerokai skiriasi. 

Parengė Dana DOVYDAITYTĖ 

Grinas – pasiutęs pasakų kūrėjas
VĖlAUS VAkArO SkAITINIAI

Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės pradinių kla-
sių mokytoja Arūnė Janulevičienė su kolegėmis parašė 
„Dialogui“ apie savo mokykloje organizuotą projektą „Aš 
ir mano augintinis“. Vaikai pakviesti dalyvauti nuotraukų 
parodoje. Ypatingo dėmesio sulaukė specialiai Pasaulinei 
gyvūnų dienai išleistas laikraštukas „Pradinukų žinios“, 
jame pateikta vertingos informacijos apie minėtą dieną, 
jos globėją šv. Pranciškų Asyžietį, įdomybių apie gyvūnus 
bei smagių užduočių. 

 mOkyklOSE

Ir nuotraukų paroda, 
ir laikraštukas

Mokytojų diena Garliavos Jonučių vidurinėje

„Kaimynų taurė–2012“ 
Meškuičiuose

„Šventės išvakarėse dailės mokytoja Birutė Gruodie-
nė su mokiniais puošė mokyklos erdves nutapytais peiza-
žais... Mokyklos languose spindėjo muzikos raktas, kuria-
me švietė ryškiaspalvis žodis „MOKYTOJAS“, greta – na-
tos, o melodijas ir muzikos garsus skleidė beveik pusant-
ro tūkstančio mokinių čiauškėjimas ir sveikinimų žodžiai 
tiems, kurie veda Lietuvos ateitį žinių pramintais takais. 
Tądien nebuvo klasės ar koridoriaus, kuriame nesutiktum 
šventiškai nusiteikusio mokinių apsupto pedagogo. Dvy-
liktokai tą rytą nepagailėjo jėgų ir išradingumo: nutarę, 

kad jų mokytojai verti ne mažesnės pagarbos nei karaliai 
ar prezidentai, nuo paradinių durų iki mokytojų kamba-
rio patiesė raudoną kilimą, o patys, apsisiautę antikos lai-
kų baltomis togomis, tarsi garbės sargyba išsirikiavo šo-
nuose, palikdami siaurą taką, kuriuo iki mokytojų kamba-
rio buvo palydėtas kiekvienas atėjęs mokytojas“, – šventės 
įspūdžiais dalijasi istorijos mokytojas Stasys Ugenskas. 

Pasibaigus pamokoms visi mokytojai buvo pakviesti į 
mokyklos aktų salę, kur vyko šventinis koncertas ir „Metų 
žiburio“ nominacijų įteikimo ceremonija.

Šiaulių r. Meškuičių gimnazijoje įvyko tradicinės 
„Kaimynų taurės“ žaidynės. Įsijungus Garkalnės vidu-
rinei mokyklai iš Latvijos, šios mokyklų sporto var-
žybos jau antri metai yra tarptautinės. Šiemet sporti-
ninkai varžėsi lengvosios atletikos, tinklinio, kvadra-
to, futbolo ir virvės traukimo rungtyse. Žaidynių nu-
galėtojai apdovanoti 42 medalių komplektais. Koman-
dinėse varžybose šiemet stipriausia buvo Meškuičių 
gimnazijos komanda, – praneša mokytoja Genovaitė 
Liepinia.

„Kaimynų taurės“ žaidynių sumanytojas ir nuolati-
nis organizatorius – gimnazijos kūno kultūros moky-
tojas metodininkas Petras Vaitkus (nuotraukoje – su 
mik rofonu).

Ypatingo Kauno „Vyturio“ katalikiškos  �
vidurinės mokyklos pradinukų dėmesio sulaukė 
specialiai Pasaulinei gyvūnų dienai išleistas 
laikraštukas „Pradinukų žinios“.
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Šį rudenį nusprendėme surengti netradicinę 
integruotą rusų ir lietuvių kalbų pamoką Alek-
sandro Puškino literatūros muziejuje – supažin-
dinti septintokus su A.Puškino eilėraščių ver-
timais į lietuvių kalbą, su poetais, kurie jo eilė-
raščius išvertė, pamatyti leidinius, kuriuos poeto 
sūnus Grigorijus atvežė iš Michailovsko kaimo į 
Markučių dvarą (jame poeto sūnus gyveno), pa-
justi šio namo dvasią bei apylinkių grožį. Muzie-
jaus administracija maloniai suteikė mums tokią 
galimybę. 

Pamoka prasidėjo trumpu pasakojimu apie 
svarbiausius įvykius, poeto biografi ją bei kūri-
nius. Tada muziejaus vadovas savo pasakojimu 
mus perkėlė į XIX amžių... Ekskursija muzieju-
je vyko dialogo forma. Vaikai ne tik klausėsi va-
dovo pasakojimo, bet ir papildydavo jį savo turi-
ma informacija, skaitė eilėraščius originalo kalba, 
jų vertimus. 

Pasivaikščiojimas parko alėjomis privertė pri-
siminti eilėraštį „Koks liūdnas laikas tai, Mane 
žavėt jis ima...“, poeto mokymosi metus licėjuje 
Carskoje Selo, kur nuo 1811-ųjų spalio Puškinas 
ir 30 kitų jaunuolių iš dvarininkų šeimų praleido 
šešerius studijų metus. Šia tema vadovui buvo už-

duota daug klausimų: kokius dalykus studijavo; 
kokius įvertinimus gaudavo; kokia buvo mėgsta-
miausia pamoka?..

Palietėme dar vieną svarbią temą. Jaunasis li-
cėjaus studentas Saša Puškinas pamatė savo ša-
lies ginti einančius karius, todėl 1812 metų karas 
prieš Napoleoną atsispindėjo poeto eilėse. Eilė-
raštyje „Atsiminimai iš Carskoje Selo“, parašyta-
me 1814 m., yra eilutės, skirtos Borodino mūšiui, 
kurio 200 metų minėjimas šį rugsėjį Rusijoje buvo 
iškilmingai švenčiamas. Mokiniai taip pat susido-
mėję pasakojo, jog, pasak istorikų, karas su Napo-
leonu prasidėjo carui Aleksandrui Pirmajam vie-
šint Vilniuje, gavus žinią iš ambasadoriaus, ir bai-
gėsi Vilniuje, kai Kutuzovo armija, sutriuškinusi 
Napoleono kariuomenę, atvyko į mūsų sostinę.

Kita pamoka įvyko jau mokykloje. Ji buvo 
skirta informacijos įtvirtinimui per lietuvių (mo-
kytoja A.Kovalkovienė) ir rusų kalbos pamokas 
pasitelkiant multimediją. 

Pamokos buvo sėkmingos ir moksleiviams la-
bai patiko.

Teresa RADVILIENĖ, 
Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinės 

mokyklos rusų kalbos mokytoja

Netradicinė septintokų pažintis su Puškinu

Integruota rusų ir lietuvių kalbų pamoka septintokams  �
vyko Aleksandro Puškino literatūros muziejuje.

 mOkyklOSE

 kOlEGA – kOlEGAI

Pasaulinę gyvūnų glo-
bos dieną Alytaus Putinų 
gimnazijos moksleiviai pra-
dėjo sensacinga atrakcija – 
per ilgąją pertrauką mokyk-
los stadione trys gimnazis-
tai išsirikiavo su savo augin-
tiniais – žirgais. „Kai kurios 
gimnazistės panoro pasėdė-
ti balnuose, pabandyti pa-
vadelioti šiuos gražius gy-
vūnus, – pasakoja šventės 
organizatorė biologijos mo-
kytoja Irena Petkevičienė. – 
Na o po penkių pamokų gimnazijos sporto salė buvo pilnutėlė gimnazistų su įvairių veislių 
šunimis, katėmis ir kitais gyvūnėliais. Čia galėjai ne tik į juos pasidairyti, bet ir pasiklausyti 
šių gyvūnų „koncerto“, stebėti bailumą, drąsą, draugiškumą. Parodoje buvo ir vėžlių, ir žuvy-
čių, ir žiurkėnų, ir papūgėlių. Vertinimo komisija nominavo įvairius gyvūnus, už jų priežiū-
rą padėkomis apdovanojo gyvūnėlių globotojus. Mokyklos fojė ir šiandien gali pasidžiaugti 
gimnazistų globojamų augintinių fotoparoda.“

Alytaus Putinų gimnazijos moksleiviai su  �
savo augintiniais

Viešėjo žirgai ir kiti augintiniai
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progim-

nazijos VI–VIII klasės moksleiviai ir būre-
lio „Jaunieji miško bičiuliai“ nariai su mo-
kytoju Vincu Zabelsku ir Janina Krutke-
vičiene Strošiūnų miške sodino pušeles. 
„Kaišiadorių miškų urėdijos Žiežmarių gi-

Strošiūnų miške sodino pušaites

Mokytojas  � Vincas 
Zabelskas su mokinėmis 

rininkijos girininkai pasakojo akcijos da-
lyviams apie miško sodinimą, jo įveisimą, 
atvežė sodinukų, padalino darbines piršti-
nes ir pamokė, kaip reikia taisyklingai pa-
sodinti jauną medelį, kad užaugtų sveikas 
ir didelis medis. Pilni entuziazmo mokslei-

viai pasiėmė kibirus, kastuvus 
ir kibo į darbą. Po kelių valan-
dų visi pasidžiaugė savo darbo 
rezultatais – po kelerių metų 
čia žaliuos pušys. Jaunieji miš-
ko bičiuliai kartu su girininkais 
pasodino apie 5000 vnt. pu-
šaičių“, – rašo „Dia logui“ vie-
no iš šeštokų mama Žyd ronė 
Paškevičienė. 

Kaišiadorių Vaclovo Gir-
žado progimnazija dalyvauja 
Tarptautinėje gamtosauginių 
mokyklų programoje.

Psichikos sveikata – tai ne vien psichi-
kos ligos ar sutrikimo nebuvimas. Psichikos 
sveikata – tai geros savijautos pojūtis, emo-
cinė ir dvasinė būsena, kuri leidžia žmo-
gui džiaugtis gyvenimo pilnatve, išgyventi 
skausmą ir liūdesį. Tačiau, kalbėdami apie 
psichikos sveikatą, mes vis dar koncentruo-
jamės į ligas ir jų gydymą, o ne į prevenciją. 
Nuoširdus pokalbis ir palaikymas sunkio-
je emocinėje situacijoje gali padėti žmogui 
įveikti sunkumus, kurie, nesulaukus tokios 
paramos, galėtų komplikuotis ir reikalautų 
ilgo ir sudėtingo gydymo. 

Lietuvos telefoninių psichologinės pa-
galbos tarnybų asociacijos (LTPPTA) duo-
menimis, dažniausiai į emocinės para-
mos tarnybas 2011 metais skambino vai-
kai ir paaugliai nuo 11 iki 16 metų. Jie suda-
rė 21,4 proc. visų skambinusiųjų. 16,7 proc. 
skambintojų buvo vaikai nuo 7 iki 11 metų. 
Dar viena skambintojų kategorija – jaunuo-
liai nuo 16 iki 18 metų, jie sudarė 6,1 proc. 
visų skambinusiųjų. Pagrindinėmis prob-
lemomis, dėl kurių jauni žmonės kreipėsi 
pagalbos, įvardijamos šios: santykiai su tė-
vais (9,05 proc. visų problemų skaičiaus), sa-

vižudybės (7,55 proc.), santykiai su kitos ly-
ties atstovais (7,26 proc.), neturėjimas ką veik-
ti (5,49), santykiai su draugais (5,12 proc.), 
fi zinė sveikata (4,76 proc.) ir kt. 

Šią informaciją „Dialogui“ pateikė 
Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gim-
nazijos psichologė Birutė Kasputytė ir 
vyriausioji socialinė pedagogė Tatjana 
Komskienė – šios specialistės, visos gim-
nazijos bendruomenės padedamos, su-
rengė akciją „AŠ + TU = MES“, skirtą pa-
minėti Pasaulinei psichikos sveikatos die-
nai. Kauno rajono visuomenės sveikatos 

biuro specialistas Vilius Floreskul gim-
nazijos vienuoliktokams skaitė paskaitą 
„Stresas mūsų gyvenime“. Mokyklos psi-
chologė IX–XII klasių moksleiviams pa-
siūlė kartu peržiūrėti meninį fi lmą „Gana 
linksma istorija“ apie šešiolikmetį paaug-
lį, išgyvenantį paauglystės krizę ir ieškan-
tį pagalbos. Po fi lmo peržiūros mokiniai 
diskutavo apie fi lme pavaizduotas prob-
lemas. Prie akcijos moksleiviai prisidėjo 
ir savo teminiais kūrybiniais darbais pa-
puošdami mokyklą bei kitais prasmingais 
akcentais. 

Dėmesys psichinei sveikatai
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„Romuvos“ gimnazija, Šiauliai
„Santarvės“ pradinė, Zarasai
„Šilo“ pagrindinė, Ukmergė
„Vyturio“ katalikiška vidurinė, Kaunas
Akmenės gimnazija, Naujoji Akmenė
Automechanikos ir verslo, Vilnius
Baisogalos gimnazija, Radviliškio r.
Barboros Radvilaitės pagrindinė, Vilnius
Gamtos, Panevėžys
Garliavos Jonučių vidurinė, Kauno r.
Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė, 
Molėtų r.
Jono Basanavičiaus progimnazija, Vilnius
Juliaus Janonio gimnazija, Šiauliai
Karmėlavos Balio Buračo gimnazija, 
Kauno r.
Kriukų pagrindinė, Joniškio r.
Lopšelis-darželis „Aitvarėlis“, Klaipėda
Lopšelis-darželis „Atžalynas“, 
Naujoji Akmenė
Lopšelis-darželis „Pasaka“, Kaunas

Marijonų gimnazija, Marijampolė
Medeinos pradinė, Vilnius
Meno, Zarasai
Meškuičių gimnazija, Šiaulių r.
Molėtų gimnazija, Molėtai
Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų, Vilnius
Papilės Simono Daukanto gimnazija, 
Naujoji Akmenė
Pašvitinio pagrindinė, Pakruojo r.
Pranciškonų gimnazija, Kretinga
Putinų gimnazija, Alytus
Ramučių gimnazija, Naujoji Akmenė
Skaistakalnio pagrindinė, Panevėžys
Sporto centras, Zarasai
Stasio Šalkauskio gimnazija, Šiauliai
Šaltinių pagrindinė, Alytus
Šilavoto pagrindinė, Prienų r.
Šv. Kristoforo gimnazija, Vilnius
Šv. Mato gimnazija, Kaunas
Vaclovo Giržado progimnazija, Kaišiadorys
Žagarės gimnazija, Joniškio r.

 ŠIAmE  „dIAlOGO“ NUmEryJE mINImOS
UGdymO ĮSTAIGOS

Ugdymo plėtotės centras pradėjo kur-
ti atvirą virtualią vaizdo įrašų biblioteką. Į 
ją galima dėti fi lmuotus švietimo renginius, 
verstus, subtitruotus vaizdo įrašus, sukurtas 
videopamokas, interviu su žymiais žmonė-
mis, reportažus švietimo temomis. Biblio-
tekos pradžia – tai 300 vaizdo įrašų, kuriuos 
sukūrė bibliotekininkai, dailininkai, fi lolo-
gai, žurnalistai ir kitų profesijų žmonės, 
ne profesionalūs operatoriai. Skelbti vaiz-
do įrašus netrukus bus pakviesti mokytojai, 
mokiniai, bibliotekininkai.

Dailininkas Virginijus Kašinskas su-
kūrė ir bibliotekoje paskelbė videopasako-
jimų ciklą „Lietuvių tautinė kultūra“, kuris 
praturtina etninės kultūros pamokas. Mo-
kyklos bibliotekininkės Lauros Krasaus-
kienės sukurtos videopamokos padeda 
savarankiškai išmokti dirbti su mokyklų 
bib liotekų informacine sistema. Vertėjo 
Andriaus Burnicko išverstas ir subtitruo-
tas animacinis fi lmukas „Švietimas 2.0“ – 
greičiausiai išpopuliarėjęs bibliotekos vaiz-
do įrašas. Žurnalistės Vaidilutės Dovydai-
tytės autorinė serija „Eiti paskui svajonę“ 
tapo dovana Lietuvos pedagogams Moky-
tojų dienos proga.

„Iki šiol visi bibliotekos vaizdo įrašai 

sukurti projekto „Mokyklų bibliotekų dar-
buotojų kompetencijos tobulinimas, tai-
kant šiuolaikines priemones“ darbuoto-
jų jėgomis, tačiau palaipsniui bibliotekos 
„auginimas“ bus perduodamas į savano-
rių – mokinių, mokytojų, bibliotekinin-
kų – rankas, – sako projekto vadovė Dai-
na Karlonaitė. – Šios bibliotekos paskirtis 
yra ne tik kaupti ir skleisti švietimo infor-
maciją, bet ir pasiūlyti naują veiklos for-
mą mokykloms: fi lmuoti, režisuoti, vers-
ti, subtitruoti, kurti videopamokas ir visu 
tuo dalytis.“ 

Griežtų atrankos kriterijų, kokius vaiz-
do siužetus būtų galima „priimti“ į biblio-
teką, nebus. Kaip sako projekto vadovė, 
svarbiausia paraginti mokytojus, bibliote-
kininkus, kitų profesijų žmones, mokinius 
išdrįsti kurti ir savo kūryba pasidalyti su 
kitais. 

Iš viso virtualioje edukacinėje biblio-
tekoje iki 2013 metų numatoma paskelb-
ti 1000 vaizdo įrašų.

Virtualios edukacinės bibliotekos adre-
sas – www.svietimas.eu.

Išsamesnė informacija apie projektą – 
www.inmedio.lt. 

ŠMM ir „Dialogo“ inf.

Kviečia kurti virtualią 
edukacinę biblioteką

„Šios rudens sutiktuvės Kauno lopšelyje-darželyje „Pasaka“ buvo išskirtinės – įstaigo-
je nuo šio rudens įsteigtas kūno kultūros pedagogo etatas. Darželyje dar aktyviau į ugdy-
mo procesą integruojami pagrindiniai sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos prin-
cipai“, – praneša įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Tamošiūnienė. In-
formacijos autorė parašė „Dialogui“ apie gryname ore organizuotą nuotaikingą, impro-
vizuotą „Moliūgo gimimo dieną“. Darželinukai varžėsi estafetėse, „rinko“ grybus, juos 
„džiovino“, „skynė“ nuo improvizuotų obelų obuolius bei sveikino Moliūgą dovanodami 
dovanas, sukurtas iš rudens gėrybių. 

Smagios rudens sutiktuvės Kauno lopšelyje-darželyje „Pasaka“ �

Klaipėdos lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ ugdytiniai kartu su tėvais ir auklėtojomis su-
rengė kūrybinę laboratoriją „Te mūsų miestas švyti visom vaivorykštės spalvom!“, skirtą 
Klaipėdos miesto 760-ies metų jubiliejui paminėti. Jos metu iš antrinių žaliavų buvo sta-
tomas ateities svajonių miestas. Baigusius statyti vaikus miesto Metraštininkas pakvie-
tė pasivaikščioti po savo kūrinį. Jis papasakojo legendą apie Klaipėdos vardo atsiradimą 
ir pasiūlė ateities mieste įminti savo pėdutes. „Vaikai džiaugėsi ir didžiavosi savo pasta-
tytu miestu, skandavo jo vardą, dainavo dainas apie Klaipėdą, fotografavosi“, – pasakoja 
„Ait varėlio“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Sabatauskienė.

Aitvariečiai statė ateities miestą

Vokietijos teismas atsisakė suteikti musulmonei moksleivei teisę nedalyvauti plaukimo pamo-
kose. Teisminis ginčas kilo po to, kai Frankfurte mokyklą lankanti iš Maroko kilusi 12-metė atsisakė 
dalyvauti plaukimo pamokose ir sulaukė atitinkamo drausmės įvertinimo.

Moksleivė pateikė prašymą leisti jai nedalyvauti plaukimo pamokose. Jos advokatas argu-
mentavo, kad pagal Koraną jai draudžiama ne tik rodyti savo kūną berniukams, bet ir žiūrėti į 
pusnuogius, vien maudymosi kelnaites mūvinčius berniukus.

Tokį prašymą teismas atmetė. Teismo nutartyje sakoma, kad mergaitė gali dėvėti visą kūną 
pridengiantį maudymosi kostiumą „burkini“, juo esą naudojasi kelios kitos tos pačios mokyklos 
moksleivės ir jis esą užtikrina pakankamą religinę laisvę. Teismas pažymėjo, kad moksleivės šeima 
pasirinko gyventi Vokietijoje, o šioje šalyje bendros berniukų ir mergaičių plaukimo pamokos yra 
įprastos. Remdamasis Vokietijos konstitucinio teismo išaiškinimu, teismas pridūrė, jog vienas iš ša-
lies švietimo sistemos uždavinių – skatinti integraciją ir toleranciją. Todėl mergaitei teks priprasti 
prie savo bendraklasių, dėvinčių maudymosi kostiumėlius, vaizdo, pažymėjo teismas.

Jungtinėje Karalystėje pirmaujanti investicijų kompanija „Skandia“ apklausė turtingus šalies gyven-
tojus ir remdamasi apklausos rezultatais sudarė sąrašą universitetų, kurių absolventai dažniausiai tam-
pa milijonieriais. Sąrašo viršuje atsidūrė Londono universitetas (University of London), kurį sudaro 19 įvai-
riausių koledžų ir 10 specializuotų tyrimų institutų. Čia studijuoja 120 tūkst. studentų. 10,9 proc. apklau-
soje dalyvavusių šio universiteto absolventų yra milijonieriai. Šiame universitete, pavyzdžiui, studijavo 
George’as Sorosas, vėliau Jungtinėse Valstijose susikrovęs milijardus. Paminėtina, kad šis universitetas 
yra itin populiarus tarp užsienio studentų. Be to, čia studijuoja turtingiausi studentai.

Vienas iš seniausių pasaulio universitetų – Oksfordo – atsidūrė antroje sąrašo vietoje. Oksforde 
studijavo šimtai garsių politikų, rašytojų, verslininkų ir visuomenės veikėjų. Dauguma šios aukštosios 
mokyklos absolventų, nepriklausomai nuo to, kokią veiklos sritį pasirinko, gyvenime daug pasiekė. 
Statistika rodo, kad 7,8 proc. milijonierių studijavo būtent čia.

Trečioje pozicijoje atsidūrė Kembridžo universitetas, jame studijavo 5,5 proc. milijonierių. 
Be to, šis universitetas pasauliui padovanojo 88 Nobelio premijos laureatus.

Lydso universitetas, esantis ketvirtoje vietoje, šiuo metu yra vienas geriausių universitetų 
Jungtinėje Karalystėje. Jis pirmauja tokiose srityse, kaip elektronika, maisto produktų gamyba, 
miestų planavimas ir transportas, užsienio kalbų mokymas. Pastudijavę Lydso universitete mi-
lijonieriais tapo 3,9 proc. buvusių studentų.

Penketuką užbaigia Mančesterio universitetas – milijonieriais tapo 3,5 proc. buvusių jo stu-
dentų. Jį baigė ir 25 Nobelio premijos laureatai.

 SVETUr

VOKIETIJA: musulmonei mergaitei teismas 
neleido nelankyti plaukimo pamokų

JUNGTINĖ KARALYSTĖ: universitetai, kurių 
absolventai dažniausiai tampa milijonieriais

Pristatydamas naują švietimo programą, Prancūzijos prezidentas Francois Hollande’as pa-
reiškė, jog mokyklos darbai turėtų būti „daromi mokykloje, o ne namie“. Taip esą būtų skatina-
ma lygybė švietimo srityje, nes vieniems moksleiviams namuose padeda tėvai, o kiti vaikai to-
kio palaikymo neturi. 

Prezidentas taip pat pareiškė paramą tam, kad būtų grįžta prie 4,5 dienos mokyklinės savai-
tės. Mat dabar daugumoje Prancūzijos mokyk-
lų mokslo savaitė trunka 4 dienas.

Po rinkimų gegužę socialistas F.Hollande’as 
pažadėjo, kad švietimas bus svarbus jo penke-
rių metų kadencijos prioritetas, o neseniai pasa-
kytoje kalboje išdėstė savo pasiūlymus.

Jis taip pat pasiūlė sumažinti mokinių, ku-
rie būna priversti likti toje pačioje klasėje antrus 
metus, skaičių, didinti mokytojų kvalifi kacijos 
lygį, nepasiturinčiųjų rajonuose vaikus pradėti 
lavinti nuo jaunesnio amžiaus ir griežtinti ko-
vos su pamokų nelankymu priemones.

„Dialogo“ inf.

PRANCŪZIJA: prezidentas žada panaikinti 
moksleivių namų darbus

(Pramoga 7–18 m. moksleiviams)

Trakų r., 29 Lt/asm.

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

PAKLAIDINIMAS 
MIŠKE

MOKYTOJODARBAS.LT

PEDAGOGŲ DARBO SKELBIMAI IŠ VISOS LIETUVOS

Šventė Moliūgo gimtadienį
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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.

www.dialogas.com

įvairių nuomonių ringas

Pranciškonų gimnazijai 2012–2013 moks-
lo metai – jubiliejiniai: 1932 m. spalį pradėjo 
veikti pirmosios gimnazijos klasės, o 1933-iųjų 
vasarą mokyklai suteiktas ofi cialus gimna-
zijos statusas. Šiais mokslo metais garbingai 
80 metų sukakčiai paminėti gimnazijoje or-
ganizuojama daug įvairių renginių. Lietu-
vos katalikiškų mokyklų festivalis – vienas jų.

Į Kretingoje įsikūrusią Pranciškonų gim-
naziją atvyko mokiniai iš Vilniaus, Kauno ir 
Telšių. Šv. Antano rūmuose jie praleido tris 
dienas. Pirmąją dieną visus dalyvius pasveiki-
no brolis Gediminas Numgaudis OFM ir gim-
nazijos direktorius Leonas Šidlauskas. Svečiai 
turėjo galimybę apžiūrėti gimnazijos pastatus, 
pasivaikščioti po netradicinę jos teritoriją (ša-
lia – Lurdas, miesto parkas), vaišintis agapė-
je... Vakare visų laukė Pranciškonų gimnazijos 
mokinių pastatytas miuziklas apie šv. Klaros 
Asyžietės gyvenimą („Švie sa, apšvietusi pa-
saulį“) ir smagus Draugystės vakaras. 

Šeštadienį mokiniai pradėjo judria 
mankšta ir malda. Po pusryčių festivalio da-
lyviai žiūrėjo Aleksandro Mažono pantomi-
mos spektaklį, apsilankė prie senojo gimna-
zijos pastato prigludusioje Kretingos baž-
nyčioje: kopė į jos bokštą, lipo į požemius, 
kankinių koplyčioje matė seniausius Žemai-
tijos vargonus. Po pietų, išklausę Arūno ir 
Linos Raudonių liudijimą, vyko į Palangą 
prie jūros... Sugrįžę festivalio dalyviai daly-
vavo vakarinėse pamaldose, vėliau – grupės 
„Atika“ koncerte, diskotekoje.

Atsisveikinti su naujaisiais draugais 
buvo tikrai sunku! Giedra nuotaika, drau-
giškos šypsenos, nesuvaidintas nuoširdu-
mas ir galimybė pabūti su pačiu savimi ty-
loje, maldoje – štai kas labiausiai patiko 
festivalio dalyviams. 

Martyna KUBILIŪTĖ,
Pranciškonų gimnazijos 

jaunųjų žurnalistų būrelio narė 

Katalikiškų mokyklų festivalis

Įspūdžiais iš Mokytojų dienos minėjimo su „Dialogu“ pasidalijo Pakruojo r. Pašvitinio 
pag rindinės mokyklos mokytoja Sigita Šlevienė. Šventės proga minėtoje mokykloje organi-
zuotas projektas „Ačiū, Mokytojau“. Mokytojo darbą tądien dirbo ir „kviestiniai“ mokyto-
jai (mokinių mama, studentė (buvusi mokyklos mokinė), mokyklos tarybos narės...) bei de-
šimtokai. Mokytojų rytas mokykloje prasidėjo prie paradinių laiptų: kostiumuoti dešimtokai 
džentelmeniškai pasitiko juos ir, ištiesę „pagalbos“ ranką, palydėjo laiptais, užtiestais raudo-
nu kilimu. Nuskambėjus skambučiui į pirmą pamoką išsivaikščiojo ir dešimtokai, ir „kviesti-
niai“ mokytojai, tik pradinių klasių mokinukai pradėjo šurmuliuoti – meniškai papuošti fojė 
rudeninių žiedų mandalomis. O tikrieji mokytojai aktų salėje „atlaikė“ sveikinimų bangą bei – 
dviejų ugdytinių dėka – šį tą sužinojo apie karatė ir net pasimokė keleto savigynos būdų.

„Savivaldos diena mokykloje – tradicija. Ji gyvuoja. Pirmąjį spalio penktadienį atve-
riame duris bendruomenei. Tačiau norinčiųjų atsikąsti mokytojo duonos nedaug. Tur-
būt tai reiškia tik viena – nelengva ji“, – savo pasakojimą baigia informacijos autorė.

Kai raudonas kilimas atgyja...

Dienos projektas „Gyvenk sveikai“
Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Laima Astrauskaitė 

parašė „Dialogui“ apie pradinukams organizuotą dienos projektą „Gyvenk sveikai“. 
Diena prasidėjo bendra pamoka, jos metu prisiminta ir pildyta sveikos mitybos pira-

midė. Mažiausieji piešė, spalvino, karpė ir klijavo produktus pagal grupes. Vyresni spren-
dė matematines užduotis, rebusus sveikatos, saugumo temomis. Vėliau sporto būrelio va-
dovė R.Petkevičienė visus pakvietė dalyvauti lanko sukimo, šokinėjimo per šokdynę, esta-
fečių, kvadrato varžybose. Dar ketvirtokai surengė sveiko maisto degustaciją, o mokytoja 
L.Astrauskaitė pristatė jiems skaidrių ciklą „Saugi aplinka – sveikas vaikas“.

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos kūno kultūros mokytojui Romui Stapulio-
niui (nuotraukoje – pirmas iš kairės) už krepšinio idėjos puoselėjimą, pasiekimus su 
gimnazijos jaunučių ir jaunių komandomis suteiktas Šiaulių miesto 2012 metų moky-
tojo vardas. Praėjus nepilnai savaitei po svarbaus įvertinimo, R.Stapulionis savo auklėti-
nius vėl atvedė į pergalę: gimnazijos krepšinio jaunučių komanda Šiaulių MMKL sezono 
atidarymo proga surengtoje „Žvaigždžių dienoje“ iškovojo pirmąją sezono taurę, – pra-
neša „Dialogui“ Irena Kiltanavičienė.

Metų mokytojas vėl atvedė į pergalę
mOkyklOSE

Joniškio r. Žagarės gimnazijoje antrus metus vykdomas projektas „Vanduo mene ir kraš-
tovaizdyje“ (Comenius). Daug kas jau nuveikta: mokiniai stebėjo aplinką, fi ksavo jos poky-
čius, fotografavo, piešė, rinko su projekto tema susijusią medžiagą, dalyvavo ekspedicijoje po 
Lietuvą. Lankytasi partnerių mokyklose Ispanijoje, Turkijoje, Prancūzijoje. O šio spalio pra-
džioje trys Žagarės gimnazijos mokytojos ir dvi gimnazistės lankėsi Didžiosios Britanijos 
Desboro mieste įsikūrusioje Loatlando pradinėje mokykloje. Visų projekto partnerių atsto-
vai pristatė savo šalį, švietimo sistemą, miestą, mokyklą, vedė dailės pamokas anglų vaikams. 
Mokytojams organizuotas tarptautinis seminaras, skirtas specialiųjų poreikių mokinių ug-
dymui. Apie tai „Dialogą“ informavo mokytoja Aušra Lukšaitė-Lapinskienė.

Domisi vandeniu mene 
ir kraštovaizdyje


