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Per pir mą jį in ter viu tei gė te, kad pa si ren ka
ma sis švie ti mas yra nau ja są vo ka, ku ria siū lo ma 
keis ti ne for ma lio jo švie ti mo są vo ką, sie kiant 
iš veng ti pai nia vos. Ar jau ga li ma ma ny ti, kad ši 
są vo ka kei čia ma?

Pa si ren ka mo jo švie ti mo są vo ka api
brėž ta at nau jin to je švie ti mo kon cep ci jo je. 
Kaip ir bu vo pla nuo ta, nau ja są vo ka bus 
var to ja ma ban do ma ja me ne for ma lio jo 
švie ti mo fi nan sa vi mo pro jek te, o, jam 
pa si bai gus, pla nuo ja me pa teik ti Švie ti mo 
įsta ty mo pa kei ti mus. Tuo met ir ga li me 
ti kė tis tu rė ti aiš kes nę są vo kų tvar ką.

Kas nu veik ta iki pa va sa rio ir ko pla nuo ja ma 
im tis ar ti miau siu me tu?

Pa grin di niai dar bai at lik ti, ren gian tis 
bandomajamneformaliojo (pasiren
kamojo)švietimofinansavimomodelio
projektui. Pa skelb tas kon kur sas at rink ti 
sa vi val dy bes, ku rios da ly vaus ban do ma
ja me pro jek te. Su stip rė jo ne for ma lio jo 
švie ti mo ko or di na vi mo pa jė gos – Ug dy mo 
plė to tės cen tre šio je sri ty je pra dė jo dirb ti 
du žmo nės (eta tai per kel ti iš Lie tu vos vai
kų ir jau ni mo cen tro).

Pra ėju sį pa va sa rį bu vo gar siai kal bė ta, kad 
Lie tu vo je skir tin giems ne for ma lio jo švie ti mo 
tei kė jams yra ne vie no dos star to ga li my bės ir tai 
ne tei sin ga. O šie met?

Žen klių po ky čių kol kas nė ra, ta čiau 
ga li ma pa ste bė ti ne for ma lio jo švie ti mo 
sri ty je dir ban čių žmo nių su si do mė ji mą 
pla nuo ja mais dar bais. Moks lei vių cen trų, 
me no, spor to mo kyk lų va do vai, pri va čių 
stu di jų, bū re lių or ga ni za to riai, sa vi val dy
bių ad mi nist ra ci jų dar buo to jai – vi si ieš ko 

Pa si ren ka ma sis švie ti mas 2011-ai siais
Pra ėjo ge ras pus me tis nuo pir mo jo in ter viu su švie ti mo ir moks lo mi nist ro pa ta rė ju, 

dar bo gru pės, ren gu sios Vai kų pa si ren ka mo jo švie ti mo fi nan sa vi mo mo de lio ap ra šo 
pro jek tą, va do vu Al ber tu LAKŠ TAUS KU. „Švie ti mo nau jie nos“ jį spaus di no su rub ri ka 
Ne for ma lio jo vai kų švie ti mo per tvar ka. In ter viu bu vo kal bė ta apie tai, kad pa gal 
ren gia mą ap ra šą fi nan suo ti siū lo ma pro gra mas, o ne švie ti mo įstai gas, kad ne for ma
lio jo ug dy mo pro gra mos bus fi nan suo ja mos krep še liu, ku ris ju dės „pi ni gai pas kui vai ką“ 
prin ci pu, ir kad nau ja sis fi nan sa vi mo mo de lis tu rė tų star tuo ti 2012 m. sau sio 1 d.

Šį kar tą mi nist ro pa ta rė jui A. Lakš taus kui – sep ty ni ne iš gal vo ti klau si mai.

in for ma ci jos, ren gia si ak ty viai da ly vau ti, 
įgy ven di nant ne for ma lio jo švie ti mo krep
še lio mo de lį.

Per nai vi si lau kė Ne for ma lio jo ug dy mo krep
še lio me to di kos ir tei gė, kad, tik su ja su si pa ži
nus, bus ga li ma at sa ky ti į klau si mą, kas lau kia 
ne for ma lio jo ug dy mo ir ar mo ki niai bei jų tė vai 
ga li vil tis ko ky biš kų pa slau gų. Ar klau si mas pra
ra do ak tu a lu mą?

Ne ma nau, kad ši te ma ta po ma žiau ak
tu a li. Gal būt ma žiau kal ba ma to dėl, kad 
vyks ta pa si ren gi mo dar bai, ku riems rei kia 
ma žiau dis ku si jų nei pra ėju siais me tais. 
Ma nau, kad ta da, kai pra si dės pro jek to 
įgy ven di ni mas, ta ri mo si ir kal bė ji mo si 
vėl bus dau giau.

Per nai taip pat bu vo kal ba ma, kad ma ži na mos 
lė šos mu zi kos, dai lės, spor to ir ki toms mo kyk loms 
pri ly gins jų pro gra mas sa vi veik los bū re liams...

Ga liu pri min ti, kad, ku riant fi nan sa vi mo 
mo de lio pro jek tą, bu vo ap si spręs ta aiš kiai 
at skir ti šias dvi sri tis – for ma lų jį švie ti mą 
pa pil dan tį ug dy mą (me nų, spor to mo kyk
los) ir ne for ma lų jį ug dy mą. Pir mo je sri ty je 
dau giau dė me sio ski ria ma pa si rink tos 
veik los pro fe sio na lu mui, ant ro je – as me
ny bės ben drų jų ge bė ji mų ug dy mui.

Pa me nu per nai mė ty tus ak me nu kus į ben dro jo 
la vi ni mo mo kyk lų dar žą, kad jos dar la biau dis
kre di tuo ja ne for ma lų jį švie ti mą, nes ne for ma
lio jo švie ti mo lė šas nau do ja ne pa gal pa skir tį 
ar ba dėl ne for ma lio jo ug dy mo kom pe ten ci jos 
sto kos – ne ko ky biš kai. „Kuo ne skaid riau mo
kyk los nau do ja ne for ma lio jo švie ti mo lė šas, tuo  
ma žiau įsi lei džia ne for ma lio jo ug dy mo vei kė jų...“

Nemanau, kad reikia smerkti ben
drojo lavinimomokyklasuž tai, kad
jos savaip supranta ir organizuoja
neformalųjį švietimą.Jos ten ki na sa vo 
ben druo me nių spor ti nius, me ni nius, kul
tū ri nius po rei kius. An tra ver tus, sie kia me 
pa siū ly ti nau jos ko ky bės ne for ma lio jo 
švie ti mo veik las, pri trauk ti dau giau vai kų, 
spręs ti so cia li nes pro ble mas.Tammokyk
lų turimospatirtiesneužtektų, reikia,
kaddalyvautų daugiau ir įvairesnių
paslaugųteikėjų.

Su mo ki niais ir tė vais kal ban tis ne for ma lio jo 
ug dy mo per tvar kos te ma, mums pa si ro dė, kad 
šiuo me tu net pa čia me ore tvy ro la bai daug 
verkš le ni mų ir ne ga ty vių nu si tei ki mų. Ko ge ro, 
ir ly de rių ne for ma lio jo ug dy mo erd vė je ras tu me  
tik vie ną ki tą? Kaip Jūs ver ti na te šią si tu a ci ją?

Ma nau, kad ly de rių yra dau giau, nei ma
no me – su da ry ki me są ly gas jiems veik ti, 
ta da ir pa ma ty si me tik rą ją pa dė tį. Tam 
ne už teks vien įves ti ne for ma lio jo (pa si
ren ka mo jo) švie ti mo krep še lį. Nu ma ty ti 
bū si mų pa si ren ka mo jo švie ti mo da ly vių 
mo ky mai, vi suo me nės in for ma vi mas apie 
šios švie ti mo sri ties ga li my bes ir svar bą. 
Ti kiuo si, kad nuo sek lus dar bas duos sa vo 
vai sių.

Ministro patarėją kalbino 
ZinaRIMGAILIENĖ
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Ar ži no te pro jek tą 
„TAPK“?

Apie pro jek tą „TAPK“ ži no me, nes  
tai pui ki ga li my bė or ga ni zuo ti ne for ma
lų jį ug dy mą pro jek ti nė mis veik lo mis. 
Nuo lat se ka me in for ma ci ją tin kla la py je 
www.tapk.lt.

Ig na li nos r. Švie ti mo, kul tū ros ir spor to sky riusApie pro jek tą „TAPK“ ži no me. In for
ma ci ją ran da me ad re su www.tapk.lt/lt/
apieprojekta.html.

Laz di jų r. Švie ti mo, kul tū ros ir spor to sky rius

Apie pro jek tą „TAPK“ ži no me, 
ta čiau ne ren gia me jo kių va sa ros 
sto vyk lų, pi lie tiš ku mo pro jek tų taip 
pat ne vyk do me. 

Šir vin tų r. Švie ti mo ir spor to sky rius

Da ly va vo me mo ky mo se mi na re, tad 
pro jek tas ži no mas. 

Skuo do r. Švie ti mo sky rius

Daugiau apie projektą „TAPK“ skaitykite 6-ame psl.

Ar ži no te pro jek tą 
„TAPK“?
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Kuo nau jo sios re dak ci jos Švie ti mo 
įsta ty mas ski ria si nuo bu vu sios?

Ne pri klau so mo je Lie tu vo je jau 
tu ri me ket vir tą ją Švie ti mo įsta ty
mo re dak ci ją. 1991 m. įsta ty mas 
api ben dri no pra dė tos švie ti mo 
re for mos tei si nius pa grin dus, o 
švie ti mo mo der ni za vi mo kryp tys 
bu vo ap tar tos 1992 m. Lie tu vos 
švie ti mo kon cep ci jo je. 1998 m. 
įsta ty mas įtvir ti no sis te mi nės 
švie ti mo kai tos nuo sta tas, struk
tū ri nes per mai nas. 2003 m. re
dak ci ja de rė jo su il ga lai kės 
švie ti mo stra te gi jos nuo sta
to mis, jo rai dą glau džiai sie
jan čio mis su pi lie ti nės vi suo
me nės, gy vy bin gos tau tos 
kul tū ros, ži nių vi suo me nės, 
šiuo lai ki nės eko no mi kos kū
ri mo už da vi niais. Nau jo ji 
re dak ci ja iš es mės api ben dri na 
pas ta rų jų me tų švie ti mo pa tir tį 
ir ko re guo ja kai ku rias sis te
mos tei si nio reg la men ta vi mo 
nor mas, at ve rian čias dau
giau ga li my bių ino va ci joms 
bei kū ry bai, ini cia ty voms ir 
drą sioms idė joms. Švie ti mo 
pro gra mų įvai ro vė, jų pri ei na mu mas ir 
švie ti mo ko ky bė yra pa ma ti niai švie ti mo 
rai dos sie ki niai.

O kas yra nau ja ket vir to sios re dak ci jos Švie
ti mo įsta ty me?

Nau jie nų – ne ma žai. Ne mi nė da mas tų 
pa kei ti mų, ku rie su si ję su ki tų įsta ty mų 
(Moks lo ir stu di jų, Biu dže ti nių įstai gų  
ir t. t.) nau jų nor mų in teg ra vi mu ar ap skri
čių ad mi nist ra ci jų pa nai ki ni mu, at kreip
čiau dė me sį į ke lias ki tas nuo sta tas, ku rias 
ini ci ja vo Sei mo na riai ar ba ko mi te tas. 
Įsta ty mas aiš kiau api brė žia švie ti mo ko
ky bę, pa tei kia mo der nes nę švie ti mo prie
žiū ros sam pra tą, ku ri bu vo tik de kla ruo ta 
il ga lai kė je švie ti mo stra te gi jo je, įtvir ti na 
ben druo me nių vaid me nį spren džiant 
švie ti mo per tvar kos klau si mus, nu sta to 
švie ti mo tin klo kū ri mo prin ci pus, įtei si na 
mo kyk lų ti pų kū ri mo įvai ro vę, aiš kiau reg
la men tuo ja me no ir spor to mo kyk lų vie tą, 
tiks liau api brė žia mo kyk lų va do vų ir jų 
pa va duo to jų veik los ver ti ni mą ir t. t. Daug 
dis ku si jų su lau kė nau jas mo kyk lų, ku rio se 
mo ko ma tau ti nių ma žu mų kal ba, tei si nis 
reg la men ta vi mas, ple čian tis vals ty bi nės 
kal bos mo ky mo si ga li my bes. Įsta ty mas 
pa tei kia at sa ky mą ir toms mo kyk loms, 
ku rios iš ap skri čių ad mi nist ra ci jų bu vo 
per duo tos sa vi val dy bėms: ūkio lė šos bus 
ski ria mos iš ati tin ka mų me tų LR vals ty bės 
biu dže to spe cia lių jų tiks li nių do ta ci jų, jei 
to kios mo kyk los ten kins re gio no mo ki nių 
spe cia liuo sius ug dy mo si po rei kius ir ati
tiks Mo kyk lų tin klo tai syk lė se nu sta ty tus 
kri te ri jus.

Bet įsta ty mas tik nu sta to švie ti mo veik los 
tei si nius pa grin dus, to kiai veik lai su tei kia 

tam tik rus in stru
men tus ir, ži no ma, 
for mu luo ja tiks lus. 
An tra ver tus, jis 
grin džia mas hu
ma nis ti nio ug dy
mo nuo sta to mis. 
Cha rak te rin ga šia 

pras me la bai ne di de lė pa tai sa, kai vietoj
bendrojo lavinimomokyklos sąvokos
įteisinamabendrojougdymomokykla. 
Tad, jei sa ko me, kad yra Kon sti tu ci jos 
dva sia, tai yra ir įsta ty mo dva sia. Svar bu 
prak ti ko je tą dva sią skleis ti, ją puo se lė ti 
ir sa vo vei ki mą grįs ti. At kreip siu dė me sį 
į vie ną as pek tą: įstatymaspabrėžiadia
logoirpasitikėjimosvarbą (su si tar ti dėl 
ko ky bės, kon sul tuo tis su ben druo me ne, 
ne kon tro liuo ti, o pa dė ti ir t. t.). De mok
ra ti jos kul tū ros puo se lė ji mas, da ly va vi mo 
de mok ra ti jos stip ri ni mas, ly de rys tės ir 
ino va ty vu mo ska ti ni mas – įsta ty mo su
po nuo ja mi orien ty rai.

Švie ti mo įsta ty mas ir mo kyk lų tin klo op ti mi
za vi mas: dar vis gir di me ne ri mau jant, kad šis 
įsta ty mas sa vi val dy bėms su tei kia ga lių už da ri
nė ti mo kyk las sa vo nuo žiū ra.

In ten sy viau sias mo kyk lų tin klo op ti mi
za vi mo tarps nis bu vo 2000–2007 m.: mo
kyk lų su ma žė jo dau giau kaip tūks tan čiu. 
Ži no ma, tai lė mė ir de mog ra fi nė duo bė: 
jei 2000 m. bu vo dau giau kaip 600 tūks t. 
mo ki nių, tai šiais moks lo me tais jų yra tik 
vos dau giau kaip 400 tūks t. Su pran ta ma, 
kad, esant to kiems po ky čiams, mo kyk lų 
ma žė ji mas bu vo ne iš ven gia mas. Be abe jo, 
įta kos tu rė jo ir per ėji mas nuo 5erių prie 
6erių me tų pa grin di nio ug dy mo pro gra
mos bei ati tin ka mai 2ejų (vie toj 3ejų) 
me tų vi du ri nio ug dy mo, gim na zi jų gry
ni ni ma sis, vi du ri nio ug dy mo pro gra mų 
ak re di ta ci ja. Pas ta ruo ju me tu tin klo per
tvar ka dau ge ly je sa vi val dy bių bai gia ma. 
Šis įsta ty mas nau jų op ti mi za vi mų ne prog
ra muo ja, prie šin gai, su stip ri na me no ir 
spor to mo kyk lų vie tą, dau giau galimybių 

su tei kia kai mo vie to vių mo kyk
loms, tei kian čioms vi sų ti pų 
ben dro jo ug dy mo pro gra mas, 
įtei si na pro gim na zi ją (be je, lie ka 
ir pa grin di nė mo kyk la). Ben dro
jo ug dy mo mo kyk lų pa skir čių 
ir vyk do mų ug dy mo pro gra mų 
ga li mą įvai ro vę nu sta tys Vy riau
sy bės pa tvir tin tos Mo kyk lų tin klo 
kū ri mo tai syk lės. Spren di mus dėl 
mo kyk lų tin klo pri ima stei gė
jas, įpa rei go tas kon sul tuo tis su 
gy ven to jais, įver tin ti mo kyk lų 
ben druo me nių spren di mus bei 
už tik rin ti įvai rių pro gra mų pri
ei na mu mą.

Įsta ty me LR Sei mo va lia pla čiau 
ap ta ria mos iš im tys, kai at ski
ru at ve ju ga li veik ti 1–12ų ar 
5–12ų kla sių gim na zi ja. 41ame 
straips ny je pa tei kia mas baig ti nis 

to kių ga li my bių są ra šas (gy ve na mo jo je 
vie to vė je nė ra ki tų mo kyk lų, mo kyk la 
yra mies to pa kraš ty je ar pa sie nio ruo že, 
ne vals ty bi nė mo kyk la, spe cia lių jų ug dy
mo si po rei kių mo ki niams skir ta ša lies ar 
re gio no mo kyk la ir mo kyk la, vyk dan ti 
spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mą, 
ku riai rei ka lin gas ug dy mo nuo sek lu mas). 
Be je, Vy riau sy bė įpa rei go ta kon kre ti zuo
ti to kių iš im čių kri te ri jus, o stei gė jas yra 
sais to mas 28ame straips ny je nu sta ty tų 
švie ti mo tei kė jų tin klo kū ri mo rei ka la vi
mų. Mi nė tų straips nių nuo sta tos su tei kia 
ga li my bę mo kyk loms siek ti iš im ties, jei 
tu ri ma pa kan ka mai ar gu men tų ir au ten
tiš kos mo kyk los ug dy mo pa tir ties. Tai 
jo kiu bū du ne reiš kia, kad ne ak re di tuo tos 
vi du ri nės mo kyk los gau na pri vi le gi ją iš
lik ti. Ak re di ta ci ją reg la men tuo ja ki ti tei sės 
ak tai. Stei gė jas, sa vo te ri to ri jo je kur da mas 
įvai rių švie ti mo pro gra mų tin klą, pri va lo 
už tik rin ti ir jų vi sa ver tes funk cio na vi
mo ap lin ky bes (mo ki nių srau tus, lė šas,  
pro gra mų pri ei na mu mą ir kt.).

Klau si mas apie iš ple čia mą lie tu vių kal bos 
mo ky mą tau ti nių ma žu mų mo kyk lo se šiuo me tu 
at ro do kaip „pri va lo mas“...

Vals ty bi nės kal bos mo kė ji mas vi siems 
už tik ri na ga li my bę vi sa ver tiš kai kon
ku ruo ti dėl sa vo at ei ties tiek švie ti mo 
sis te mo je, tiek dar bo rin ko je. Ki ta ver tus, 
valstybinėkalbayrapiliečioirvalstybės
ryšiopamatas,omokėtiją–prievolė. 
Mū sų Kon sti tu ci ja skel bia, kad lie tu vių 
kal ba yra vals ty bi nė kal ba: ji – vi sus pi lie
čius in teg ruo jan tis veiks nys, už tik ri nan tis 
vi siems vie no das ga li my bes da ly vau ti 
vals ty bės dar buo se. Kai ku rių po li ti kų 
ne igia mą po žiū rį į ga li my bių mo ky tis 
vals ty bi nės kal bos plė ti mą ga li ma ver tin
ti kaip pa stan gas ri bo ti tau ti nių ma žu mų 
at sto vų da ly vavimą dar nios pi lie ti nės vi
suo me nės kū ry bo je ir stip rin ti izo lia ci nes, 
at skir ties nuo sta tas.

Dė ko ju už po kal bį.

Su lau kė me nau jo sios re dak ci jos Švie ti mo įsta ty mo, 
ku rį LR Sei mas pri ėmė ko vo vi du ry je, o mė ne sio pa bai go
je pa tvir ti no ša lies Pre zi den tė Da lia Gry baus kai tė. 

Šia pro ga LR Sei mo 
Švie ti mo, moks lo ir kul tū
ros ko mi te to pir mi nin ką 
Va len ti ną STUN DĮ kal bi
no Zi na Rim gai lie nė.

Pra dė jo me nau ją 
švie ti mo erą

Renatos Česnavičienės nuotr.
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Visą kovą iš lei di nio į 
lei di nį ke lia vo interviusu
Vil niaus ŠolomAleichemo 
vidurinėsmokyklos di rek
to riu mi MišaJakobu, ku ris 
įsi ti ki nęs, kad mo ki niai jo 
mo kyk lo je turijaustiskaip
namie, jog svar biau sia – 
ben dra vi mas. Vals ty bi nės 
žy dų mo kyk los va do vas 
M. Ja ko bas di džiuo ja si sa
vo mo ki niais – dau ge liui jų 
pui kiai se ka si moks lai, jie nuo lat pel no 
lau rus įvai riuo se kon kur suo se. „Mū sų 
moks lei vė de šim to kė KarmelaBlank  
pui kiai pa si ro dė Vil niaus jau nų jų in for
ma ti kų olim pia do je, ir da bar jos lau kia 
ki tas eta pas, kur var žy sis su moks lei viais 
iš vi sos Lie tu vos. Įdo miau sia, kad iš vi sų 
50 šios olim pia dos da ly vių ji – vie nin te lė 
mer gai tė“, – sa kė di rek to rius. Jis taip pat 
pa brė žė, kad valstybinė žydųmokyk
la buvo pirmoji iš tautiniųmažumų
mokyklų, nusprendusių, kad vaikai
turimokytis lietuviškai. Da bar Šolom 

Tautiniųmažumųmokyklose

Aleichemo vidu
rinėsmokyklosmoksleiviaimokosi
keturiųkalbų– lie tu vių, heb ra jų, ru sų ir 
an glų. Ta čiau vi si da ly kai dės to mi lie tu vių 
kal ba. „Iš tau ti nių ma žu mų mo kyk lų mes 
bu vo me pir mie ji, ku rie nu spren dė me, kad 
vaikaiturimokytislietuviškai. Pa me nu, 
prieš ke lio li ka me tų pa sa kiau mo kyk los 
ben druo me nei: jeisiejamesavoateitįsu
šiašalimi,privalomelabaigeraimokėti
joskalbą,kitaipnegalibūti. Da bar ne tu
ri me jo kių pro ble mų, kai vai kams rei kia 
lai ky ti eg za mi nus. Be to, lie tu vių kal ba 
la bai gra ži“, – gy rė di rek to rius.

No riu pa si džiaug ti, kad mū sų mo kyk los 
re no va ci ja baigiama: pa keis ta vi sa šil dy
mo sis te ma, ap šil tin tas sto gas ir pa keis ta jo 
dan ga, pa keis ti vi si lan gai bei lau ko du rys, 
ap šil tin tas ir at nau jin tas pa sta to fa sa das. 
Tai gi, mo kyk los iš orė pa si kei tė ne at pa
žįs ta mai, at ėjo lai kas keis ti vi dų.

Kal bė da ma apie nau ją jį Švietimo
įstatymą, no riu pa sa ky ti, kad jis pa dės 
su stip rin ti ir pa gi lin ti mo ki nių lie tu vių 
kal bos ži nias. Tai pa dės per ei nantiesiems 
iš vie nos mo kyk los į ki tą, ypač iš tau ti
nių ma žu mų mo kyk lų – į lie tu viš ką sias. 

Jaunoji karta privalo geraimokėti
savovalstybėskalbąirjągerbti.Noriu
pasidžiaugti,kadjaudabarmūsųmo
kyklojelietuviųkalbadėstomaLietuvos
istorija,Lietuvosgeografija,pilietinis
ugdymas,fizikairkūnokultūra. Mū sų 
abi tu rien tai iki šiol ne tik lie tu vių kal bos, 
bet ir ki tus bran dos eg za mi nus lai kė ga na 
sėk min gai. Mo ki niai, ypač vy res nio sio se 
kla sė se, su pa žin di na mi su įvai rių da ly kų 
lie tu viš kais ter mi nais, jų reikš mė mis, to dėl 
ne pa ti ria sun ku mų, at lik da mi už duo tis. 
Tam tiks lui prieš ke le tą me tų mo kyk los 

pe da go gų ini cia ty va bu vo sudarytas ir
išleistas tiksliųjųmokslųmokyklinių
terminų žodynas lietuviųbaltarusių
rusųkalbomis.
Tačiau siūlyčiau ge rai ap mąs ty ti šio 

do ku men to įgy ven di ni mo eta pus. Dau
giau sia sun ku mų pa tirs mo ki niai, ku rie 
pir mie ji lai kys ben drą lie tu vių kal bos 
bran dos eg za mi ną. Taip pat tie mo ky to
jai, ku rie iki šiol sa vo da ly ką (is to ri ją, 
ge og ra fi ją, pi lie ti nį ug dy mą) dės tė tau ti nių 
ma žu mų kal ba. Sun ku bus ir li tu a nis tams, 
nes jie pra dės dirb ti pa gal at nau jin tas Vi
du ri nio ug dy mo ben drą sias pro gra mas, o 
nau ji va do vė liai dar ne iš leis ti.
Pirmiausiareikėtų mo ky to jams or ga

ni zuo ti lie tu vių kal bos kur sus, ku riuo se 
bū tų ak cen tuo ja ma atitinkamų sri čių ter mi
no lo gi ja. Prie jų ga lė tų pri si jung ti pra di nių 
kla sių mo ky to jai ir da lį da ly kų lie tu viš kai 
dės ty ti jau pra di nio ug dy mo pa ko po je. 
Rei kia nau jų va do vė lių, chres to ma ti jų, 
me to di nės me džia gos, pla ka tų, kom piu
te rio pro gra mų li tu a nis tams ir ki tų da ly kų 
mo ky to jams. Pe da go gas, at ėjęs į pa mo ką, 
pri va lo tu rė ti vi sas rei ka lin gas prie mo
nes, o ne gaiš ti lai ką jų ruo ši mui. Ma nau, 
kad pa dė ti ga lė tų mo ky to jai eks per tai, 
me to di nin kai, tu rin tys prak ti nių dar bo 
mo kyk lo je įgū džių. Norėčiaupadrąsinti 
vi sus mo ky to jus, mo ki nius, jų tė vus, kad 
ne bi jo tų po ky čių, nau jo vių ir pa si ti kė tų 
sa vo jė go mis.

GalinaSIVOLOVA
Vil niaus Pran ciš kaus Sko ri nos vid. m-klos di rek to rė

sa vo jė go mis

Jaus tis kaip na mie

M. Ja ko bas siekiamokyklosetalono, 
jam no ri si pa ro dy ti Lie tu vai, ko kia tu ri 
bū ti šiuo lai kiš ka mo kyk la. Vie nin te lė 
kliū tis – mo kyk lai sun ku iš si tek ti bu vu sio 
dar že lio pa tal po se.

„Ži no ma, mes čia gy ve no me pen kio li ka 
me tų, ga li me gy ven ti ir dar. Bet jei gau
tu me di des nes pa tal pas, ga lė čiau įreng ti 
pui kius ka bi ne tus. Vil niu je tu rė tu me mo
kyk lą, į ku rią ir ki ti ga lė tų at ei ti pa si žiū
rė ti, ko kia tu ri bū ti XXI a. mo kyk la.“ Ir  
dar vie na di rek to riaus sva jo nė – įdieg ti 
tė vams ki to kią sam pra tą apie vai kų ug
dy mą...

Mūsųinf.

Renatos Česnavičienės nuotraukos

Pa si ti kė ki me 
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Dai va Kar Koc Kie nė, 
Ga bių jų ug dy mo cen tro va do vė, 
VPU Psi cho lo gi jos di dak ti kos ka ted ros do cen tė
BelaBartokas (Béla Bartók), žymus

vengrųkompozitorius, gimė1881m.
kovo25d., to dėl ši die na pa si rink ta Ta
len tin gų jų ir ga bių jų die nai pa mi nė ti ir 
jau nuo 2006 m. šven čia ma Veng ri jo je bei 
ke lio se kai my ni nė se ša ly se (Slo va ki jo je, 
Ru mu ni jo je, Ser bi jo je).

Kal bė da mi apie ga bu mus, tu rė tu me 
ap si brėž ti jų sam pra tą. Gabumai – tai
įgimtididelitamtikrųsričiųgebėjimai,
galintyspasireikštitiktamtikromissą
lygomis.Esa ma dau giau kaip 100 ga bu mų 
api brė ži mų. Talentingumas–itindideli
gebėjimai. Tai, vi sų pir ma, spe cia lie ji 
ge bė ji mai, nu lem ti pri gim ties ir są ly go ti 
tin ka mos so cia li nės ap lin kos. 2009m.
LietuvojepatvirtintaGabiųirtalentin
gųvaikųugdymoprograma.

VENG RI JOS PA TIR TIS. Talentingu
mo samprataVengrijosprogramose: 
„Kiek vie nas yra ta len tin gas ku rio je nors 
sri ty je, kiek vie nas tu ri „pa slėp tų“ ta len tų“ 
(prof. Pe te ris Čer me lis (Péter Cser me ly), 
Na cio na li nės ta len tų pa lai ky mo ta ry bos 
va do vas). Veng rai ga bu mų ter mi no sa
vo pro gra mo je ne iš ski ria ir ne apib rė žia. 
Ša ly je vyk do mos net ke lios pro gra mos: 
Na cio na li nė ta len tų pa lai ky mo pro gra ma 
ir Veng ri jos ta len tų pa lai ky mo in teg ruo ta 
pro gra ma. Rezultatai, kurių tikimasi: 
Veng ri jos pro gra mų vyk dy to jai sie kia at
pa žin ti ir ug dy ti vai kus bei jau ni mą, ku rių 
ge bė ji mai daž nai lie ka ne at skleis ti. Jie 
su vo kia, kad po ten cia liai sly pin tys ta len tai 
yra „nie ko ver ti“. Veng rai taip pat ti ki si 
su kur ti drau giš ką ap lin ką vi sos Eu ro pos 
ta len tin gie siems, ku riant ben drą veik los 
tin klą, pro gra mas, su tei kiant ga li my bių 
da ly tis ša lių ge rą ja pa tir ti mi; su bur ti už tai 
at sa kin gą Eu ro pos eks per tų gru pę, ku ri ir 
to liau ko or di nuo tų šią veik lą.

ro mu al da Vir bi lie nė, 
VšĮ Kau no „Ąžuo lo“ ka ta li kiš kos vi du ri nės mo kyk los
mo ky to ja me to di nin kė

„Kas ieš ko, tas ran da!“

Kaip surasti talentų ieškojimo for
mules?Di džiau sios žmo gaus ir tau tos 
ver ty bės yra ga bu mai, in te lek tas, ta len tas. 
Ta čiau Lie tu vo je vis dar esa ma ne ma
ža ga bių vai kų ug dy mo pro ble mų: nė ra 
pro fe sio na lios ga bių mo ki nių at ran kos ir 
ug dy mo me to di kos. Trūks ta rim tų ty ri mų 
apie mo ko mų jų pro gra mų efek ty vu mą 

ne vi suo met auk sas 
pe le nuo se ži ba

Ko vo 25ąją Eu ro po je šven čia ma Ta len tų die na. Šie met 
pir mą kar tą šios die nos mi nė ji mą Lie tu vo je or ga ni za vo 
Ga bių jų ug dy mo cen tras, Vil niaus pe da go gi nio uni ver si
te to (VPU) Psi cho lo gi jos di dak ti kos ka ted ra bei Lie tu vos 
na cio na li nė UNES CO ko mi si ja. Su reng to je šven tė je
dis ku si jo je da ly va vo psi cho lo gi jos, edu ko lo gi jos sri čių 
moks li nin kai, mo ky to jai ir ga būs vai kai.

ga bių mo ki nių ug dy mui. Ar vai ko ge bė ji
mai at si skleis, ar liks ne pa ste bė ti, iš es mės 
pri klau so nuo tri jų da ly kų: vi suo me nės 
po žiū rio; mo kyk los ir mo ky to jo įta kos; 
tė vų su pra ti mo ir po žiū rio. Mokyklos
irmokytojoįtaka:per krau tos mo ky mo 
pro gra mos įsprau džia į dau gy bę ug dy
mo tiks lų – at si min ti, su pras ti, pri tai ky ti. 
Trūks ta pro fe sio na les nio mo ky to jo pa ren
gi mo, nes ga bių mo ki nių ug dy mas – tai 
aukš tes nio mąs ty mo ug dy mo pa ko pa. 
Mo ky to jams, ska ti nantiems ga bius mo
ki nius, ten ka sa va ran kiš kai ir in tui ty viai 
su da ry ti pro gra mas, prak ti nes už duo tis. 
Kū ry bin gu mo puo se lė ji mo ino va ci jos bei 
mo ky to jų ini cia ty vos daž nai „pa skęs ta“ 
pe da go gi nio dar bo re a ly bė je ir ru ti no je. 
Tėvųsupratimasirpožiūris: jie sten gia si 
ap rū pin ti vai kus tik daik tais bei prie mo
nė mis. Daž nai jie ne su ge ba įver tin ti vai ko 
ben drų jų, spe cia lių jų ar spe ci fi nių ge bė
ji mų, to dėl vie ni tė vai „iš aukš ti na“ sa vo 
vai kus, ki ti yra abe jin gi ir pa lie ka juos 
sa vie i gai. Dėl lai ko sto kos ne si do mi švie
tė jiš ka ar moks li ne li te ra tū ra. Mes ga bių 
vai kų ieš ko me per įvai rius me no bū re lius, 
nes ma no me, kad kūrybiškumas– tai
problemųsprendimųpagrindas.

„Ne svar bu, tur tin go je ar skur džio je 
ša ly je gy ve na me, tu ri me vie ną  

už duo tį – su ras ti ge riau sius ir švie
siau sius jau nus žmo nes iš įvai riau sių 

sri čių ir pa kvies ti juos dar bui, ku ris 
su teik tų jiems ga li my bių įgy ven din ti 
so cia li nius po ky čius“ (Dei vi das Bern štei nas 
(Da vid Bern stein) „Kaip pa keis ti pa sau lį. So cia li niai 

ver sli nin kai ir nau jų jų idė jų ga lia“, 2007)

li na Da nie nė, 
Na cio na li nės moks lei vių aka de mi jos 
val dy bos pir mi nin kė
„Nacionalinėmoksleiviųakademija:
pagalbapedagogams,dirbantiems
sugabiaisvaikais“
Na cio na li nė moks lei vių aka de mi ja 

(NMA) įkur ta 2004 m., sie kiant pa dė ti 
ga biau siems vai kams iš nau do ti sa vo ga
li my bes. Pro jek to pa grin das – as me ni nė 
at si da vu sių, tu rin čių vi zi ją bei sie kian čių 
Lie tu vai nau dos žmo nių ini cia ty va. Tai 
uni ka li or ga ni za ci ja, ku rio je vai kai, ga
būs skir tin goms sri tims, drau ge mo ko si 
bei vi sa pu siš kai ug do sa vo as me ny bes. 
Aka de mi ja yra ino va ty vi, gy vy bin ga, at si
nau ji nan ti ir nuo lat au gan ti ben druo me nė, 
jun gian ti ge ban čiuo sius kur ti bei sva jo ti. 
Na cio na li nė moks lei vių aka de mi ja tei kia 

Dau giau skai ty ki te 
„Švie ti mo pa no ra mos“ 4ame psl.

nuo to li nio ne mo ka mo mo ky mo pa slau gas, 
to dėl moks las pri ei na mas kiek vie nam. 
Gabiųvaikųugdymas–prioritetas.
NMAmokinių atsiliepimai: „NMA 

pa kei tė ma no ir, ži nau, dau ge lio jos 
moks lei vių gy ve ni mus. NMA mums yra 
ne šiaip pro jek tas, o gy ve ni mo bū das.“ 
(Eg lė Tu be ly tė)

„NMA mo ko, ska ti na to bu lė ti, siek ti 
sa vo tiks lo, sva jo ti ir net ban dy ti siek ti 
to, kas ga li at ro dy ti ne įma no ma.“ (Vai va 
Liū ly tė)

„Ačiū NMA ir tiems dės ty to jams, ku rie 
ben dra vo su mu mis kaip su sau ly gio mis 
as me ny bė mis!“ (Min dau gas Vaz no nis)

ri ma bač Kie nė, 
Ug dy mo plė to tės cen tro pro jek to veik los va do vė

„Ma tuo ti vai kų pa sie ki mus,  
kas itin daž nai da ro ma mū sų ša ly je, 

nė ra pri im ti na Suo mi jai“ 

„Inovatyvūsprojektaiįpagalbą
gabiamvaikuiSuomijoje“
Te ko  ben drau ti su įvai rio mis švie ti mo 

ben druo me nė mis vi sa me pa sau ly je. Pri
im ti niau sias po žiū ris į vai ką man pa si ro dė 
Suo mi jos.
TarptautiniaityrimaiapieSuomijos

mokyklųugdymopasiekimusparodė: 
aukš ti mo ky mo si pa sie ki mai ir ma žas 
re zul ta tų „iš si bars ty mas“, itin ma ža da lis 
mo ki nių su že mais mo ky mo si pa sie ki
mais, ga na ne di de lis skai čius mo ki nių 
su la bai aukš tais mo ky mo si pa sie ki mais, 
skir tu mai tarp at ski rų re gio nų mo kyk lų 
san ty ki nai ma ži.
Trumpaipristatysiu„LEO“–Nacio

nalinętalentingųvaikųugdymoplėtros
programąSuomijoje.Pro gra mos tiks lai: 
pa dė ti mo ky to jams pa ste bė ti ta len tin gus 
vai kus mo kyk lo se ir vai kų dar že liuo se; 
reng ti spe cia lias mo ky mo prie mo nes, 
pa de dan čias mo ky to jams dirb ti su ta len
tin gais vai kais; ska tin ti ben dra dar bia vi mą 
su ta len tin gų vai kų šei mo mis; pa dė ti mo
ki niams at skleis ti jų ta len tus ir mo ty vuo ti 
juos plė to ti; di din ti to le ran ci ją ta len tin
giems vai kams. Pro jek to val dy mo gru pė 
su da ry ta iš eks per tų, su in te re suo tų ta len tų 
plėt ra ir puo se lė ji mu.

Suo mi jo je mo ky to jas sė di kla sės ga le. 
Jis yra tik pa gal bi nin kas, pa ta rė jas. Mo ki
niai, at ėję į pa mo ką, ži no, kuo jiems už
si im ti. Jie ne lau kia mo ky to jo nu ro dy mų. 
Vaikonoraskažkądaryti,motyvacija
bei tėvųpagalba susilaukiadidžiulės
sėkmės.
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Kaip Jums se ka si? Klau siu, nes apie šį pro jek tą 
ne for ma liai la bai daug kal ba ma. Kuo pro jek tas 
„TAPK“ iš si ski ria iš ki tų Jū sų fon do vyk do mų 
pro jek tų?

Apie pro jek tą kal ba ma ir for ma liai, ir 
ne for ma liai; tai lei džia ma ny ti, kad ja me 
vyk do ma veik la yra svar bi. O apie sėk mę 
vie na reikš miš kai at sa ky ti ne ga liu: pro
jek to už sa ko vas ir vyk dy to jai de da vi sas 
pa stan gas, kad ja me nu ma ty tos veik los 
vyk tų sklan džiai, ga li my bės ko ky biš kai 
ug dy tis ir la vin tis bū tų su teik tos ne ma žiau 
kaip 30 tūkst. Lie tu vos vaikų, o ne for ma
lio jo švie ti mo tei kė jai įgy tų nau jų kom
pe ten ci jų ir ge bė ji mų. Tačiautokiotipo
veiklosįgyvendinimuitaikomasmodelis
neįprastas, o gal ir ne itin tinkamas,
nesprogramųįgyvendinimopaslaugas
privalomepirkti,skelbdamiviešuosius
pirkimus,kuriedaugumaišiojesrityje
seniaiirpuikiaidirbančiųasmenųyra
naujovė,odažnai–irvisiškai„neper
kandama“procedūra.

Šis pro jek tas – pir ma sis ne for ma lia jam 
švie ti mui skir tas, Europos socialinio fondo 
(ESF) lė šo mis fi nan suo ja mas pro jek tas, ir 
jį įgy ven din ti pa ves ta ins ti tu ci jai, iki šiol 
ne dir bu siai ne for ma lio jo vai kų švie ti mo 
sri ty je: Švie ti mo mai nų pa ra mos fon das 
yra Mo ky mo si vi są gy ve ni mą pro gra mą 
ir ki tas ini cia ty vas ad mi nist ruo jan ti, o ne 
įgy ven di nan ti or ga ni za ci ja, stai ga ta pu si 
at sa kin ga už di džiu lio be pre ce den čio pro
jek to sėk mę! Taididelisiššūkis.Irpasiten
kinimas,kadmesgalimetaipadaryti.

Be šio pro jek to, įgy ven di na me dar 
vie ną ESF fi nan suo ja mą pro jek tą „Aukš
tojomokslo tarptautiškumoplėtra“, 
da ly vau ja me ke liuo se tarp tau ti niuo se 
pro jek tuo se ir vyk do me įpras tą, iki šiol bu
vu sią pa grin di nę veik lą – ad mi nist ruo ja me 
dau giau kaip 60 Mo ky mo si vi są gy ve ni
mą pro gra mos veik lų ir ki tų ini cia ty vų, 
iš ku rių ge riau siai ži no mos – Co me nius, 

TaPK –    
Ne tru kus su eis me tai, kai pra dė tas įgy ven din ti Švietimo mainų paramos 

fon do (ŠMPF) administruojamas pro jek tas „Ne for ma lio jo švie ti mo pa slau gų 
rė mi mo sis te mos su kū ri mas sa vi val dy bė se“, ki taip va di na mas „TAPK“, ku
riuo sie kia ma kur ti ko ky biš kai nau jas ne for ma lio jo švie ti mo pa slau gas, ug dy ti 
ne for ma lio jo švie ti mo tei kė jų kom pe ten ci ją ir ska tin ti nau jus ne for ma lio jo ug
dy mo me to dus. Pro jek to tiks li nės gru pės – mo ki niai, mo ky to jai, mo ky mo si vi są 
gy ve ni mą sis te mos ad mi nist ra ci jos dar buo to jai, jau ni mas ir su au gu sie ji.

Pro jek to tiks lai: už tik rin ti mo ki nių so cia li za ci jos ir už im tu mo for mų plėt
rą, įgy ven di nant ne for ma lio jo švie ti mo veik las sta cio na rio se vai kų va sa ros 
po il sio sto vyk lo se bei ki to se ins ti tu ci jo se, plė to ti pi lie ti nį ir tau ti nį ug dy mą 
sa vi val dy bė se, įgy ven di nant ne for ma lio jo švie ti mo veik las, ug dy ti ko ky biš kų 
ne for ma lio jo švie ti mo pa slau gų tei ki mui rei ka lin gus mo ky mo si vi są gy ve ni mą 
sis te mos ad mi nist ra to rių ge bė ji mus.

Apie tai mes ži no me, nes in for muo ja pro jek to sve tai nė www.tapk.lt.
O apie vi sa ki ta kal bė jo mės su Švie ti mo mai nų pa ra mos fon do di rek to re, šio 

pro jek to va do ve Dai va ŠU TI NY TE.

Eras mus, Le o nar do da Vin ci, Grund tvi g, 
Nord plus.

Pri min ki te pa grin di nes pro jek to veik las ir 
ku rios iš jų tu ri di džiau sią pa si se ki mą?

Veik lų sėk mę ver tin ti pa si li ki me at ei
čiai, kad nepri si šne kė tu me (šyp so si pro
jek to va do vė).

Pa grin di nės pro jek to veik los: per dve jus 
me tus organizuotivaikųvasarospoilsį
stacionariosestovyklose,įgyvendinti20
neformaliojošvietimoprogramųbei4
pilietinioirtautinioneformaliojovaikų
švietimoprogramas60savivaldybių. Be 
to, nu ma ty ta išmokyti250mokytojųir
50mokymosi visągyvenimą sistemos
administracijosdarbuotojų, dir ban čių 
ne for ma lio jo švie ti mo sri ty je. Iki šiol jau 
organizuota12stacionariųvasarossto
vyklų. (Pra ėju siais me tais pail sė jo 5021 
vai kas, iš jų – apie 500 so cia liai rem ti nų, 
ku rių po il sis bu vo 100 proc. fi nan suo ja
mas pro jek to lė šo mis. Be je, tokiagali
mybėbuvo suteiktapirmąkartą). Iki 
bir že lio pa bai gos tu ri bū ti įgy ven din tos 
ir įvertintos 5 neformaliojo švietimo
programos, jau pra dė tos įgy ven din ti 
dvinacionalinėspilietinio ir tautinio
neformaliojošvietimoilgalaikėsprog
ramos, su kur tos ir pa ga min tos vie ši ni mo 
prie mo nės: in ter ne to sve tai nė, žais min gi 
žen kliu kai vai kams, ku ria mas pro jek to 
vie ši ni mui skir tas fil mu kas, ga mi na mi 
pla ka tai, pub li kuo ti straips niai, or ga ni
zuo ta kon fe ren ci ja.

Vi sos pro jek to veik los itin do mi na šio je 
sri ty je dir ban čius as me nis ir or ga ni za ci jas, 
nes su lau kia me daug da ly vių in for ma ci
niuo se ren gi niuo se (jų or ga ni za vo me 5),  
klau si mų pa tei kia ma elek tro ni niais laiš
kais ir skam bi nant. Ta čiau rei kia pri pa
žin ti, kad ak ty vus do mė ji ma sis, kar tais 
per au gan tis į ne pa grįs tus prie kaiš tus dėl 
tei kė jų dis kri mi na vi mo ar per dėm su dė

tin gų kva li fi ka ci nių rei ka la vi mų, daž nai 
bai gia si... nie kuo. Pavyzdžiui, pilieti
nio ir tautinioneformaliojo švietimo
programųteikimopaslaugųkonkurse
rungėsivos6 (2 pa siū ly mus pa tei kė pa
vė luo tai) teikėjai, o pa kan ka mą pa slau gų 
ko ky bę su ge bė jo įro dy ti tik 2 iš jų. Dar
kartąpaskelbuskvietimąirsumažinus
reikalavimus,padėtisnekąpagerėjo:
neformaliojo švietimo teikėjainenori
suprasti,kad,norintgautifinansavimą,
privalomapaisytitamtikrųtaisyklių,o
neeikvotijėgasirenergiją,kritikuojant
reikalavimus, įro di nė jant sa vo il ga lai kę 
pa tir tį ar ba nos tal giš kai pri me nant lai kus, 
kai pi ni gai bu vo skirs to mi, pa tei kus trum
pas pa raiš kas.
Dideliosusidomėjimosulaukėnefor

maliojošvietimoprogramųkonkursas: 
per nai ru de nį pa si ra šė me su tar tis su 5 pa
slau gų tei kė jais. Jų vyk do mos veik los tę sis 
iki šios va sa ros pra džios. Ti ki mės, kad 
ypa tin go su si do mė ji mo su lauks kvie ti mas 
vyk dy ti nau jas veik las: va sa ros edu ka ci
nių pro gra mų (die nos sto vyk lų ir mo bi lių 
pro gra mų) or ga ni za vi mas, atskiraibus
siūlomos galimybėsugdyti ir negalią
bei priklausomybę turinčius vaikus. 
Švietimo irmoksloministerijaiprita
rus,jaukreipėmėsįEuropossocialinio
fondoagentūrą,prašydamileistikore
guotiprojektoveiklas, įtrau kiant ma no 
mi nė tą sias.

Pra ėju sią va sa rą bu vo pra dė ta įgy ven din ti vie na 
iš pen kių pro jek to veik lų – ne for ma lio jo švie ti-
mo pro gra mos sta cio na rio se vai kų va sa ros po il sio 
sto vyk lo se. O pro jek to kon fe ren ci jo je kal bė ta, kad 
sto vyk lo se pro gra mų ko ky bę la bai ge rai ir ge rai  
įver ti no dau giau kaip 90 proc. sto vyk la vu sių vai kų,  
jų tė vų ir va do vų. Pa mi nė tos ir es mi nės pro ble mos:  
ne į vi sas pa mai nas pa vy ko su rink ti pri va lo mą vai kų 
skai čių, gru pių va do vų kva li fi ka ci ja ne bu vo pa-
kan ka ma. Pa si tai kė, kad trū ko lė šų, bu vo keb lu  

KurkPa žink.auk.To bu lėk.

D. Šutinytė: „Šį paveikslą nutapė praėjusią vasarą Vepriuose 
atgijusios stovyklos vasarotojai ir padovanojo Švietimo mainų 
paramos fondui, pernai skyrusiam stacionarioms vasaros 
poilsio stovykloms beveik 1 mln. Lt iš ES lėšų“
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at vyk ti ir iš vyk ti so cia liai rem ti niems sto vyk lau to jams.
O kaip bus šie met? 2011 m. kon kur sas sto

vyk lų or ga ni za to riams bu vo pa skelb tas va sa rį. 
Gal at si ra do nau jų idė jų, pa siū ly mų ki to kioms 
sto vyk loms?

Net ne si no ri pri si min ti, kaip ne leng va 
bu vo per nai suor ga ni zuo ti vai kų va sa ros 
po il sį. Spė ti, kad tai vyk tų va sa rą... (tai 
yra an tra pro ga nu si šyp so ti). Nau do da
ma si pro ga, dė ko ju vi siems, pra ėju siais 
me tais or ga ni za vu siems va sa ros po il sio 
sta cio na ri ą sias sto vyk las. Džiau giuo si, 
kad pa dė tis ge rė ja: ne for ma lio jo švie ti
mo tei kė jai su pra to, kad ki tų jų veik los 
fi nan sa vi mo šal ti nių vals ty bė je kol kas 
nė ra, kad rei ka la vi mai ga li bū ti įgy ven di
na mi ir kad sie kis gau ti ko ky biš kai nau jas 
pa slau gas yra pa grįs tas. Tai pa tvir ti na ir 
pro gra mų ver ti ni mas, nes, at ren kant sto
vyk lų or ga ni za to rius, pa grin di nis dė me sys 
bu vo krei pia mas į pro gra mos ko ky bę. 
Tai gi, vai kų va sa ros po il sio sta cio na rio se 
sto vyk lo se or ga ni za vi mą pra ei tą va sa rą 
ga li me ver tin ti tei gia mai: pri pa žįs ta ma, 
kad dešimtmečius nekitęs požiūris į
vaikųneformaliojoužimtumo tikslus,
metodus ir veiklos rezultatus – susi
rinko,pašoko,padainavo,pasportavo,
irtogana–nebeatitinkaneformaliojo
ugdymo tikslų, būtinas neformaliojo
švietimoprogramųkokybėsgerinimas,
sisteminisveiklosvertinimasirgerini
moveiksmųpriemonės, o ne for ma lio jo 
švie ti mo tei kė jus rei kia mo ky ti nau jų me
to dų ir ad mi nist ra ci nių ge bė ji mų. Vis dėl to 
ko vą įvy kęs va sa ros po il sio or ga ni za vi mo 
pa slau gų kon kur sas nu tei kia op ti mis tiš
kai: pa siū ly ta dau giau įvai rių ko ky biš kų 
ir nuo sek lių pro gra mų, pri si im ta dau giau 
at sa ko my bės bei iš kel ta aukš tes nių tiks lų. 
Va di na si, bus ir dau giau vai kų pa si ten ki ni
mo. Kol kas pa siū ly mai ver ti na mi, ta čiau 
jaužinome,kadorganizuoti600vaikų
poilsįŠilutėsrajono,Neringosmiesto,
Tauragės rajono, Jurbarko rajono,
PagėgiųirŠilalėsrajonosavivaldybėse
nepanoronėvienasteikėjas. Bet ne nu

si min ki me – Lie tu vo je šią va sa rą veiks 
bent de šimt va sa ros sto vyk lų, į ku rias 
bus su kvies ta dau giau nei 5 tūkst. vai kų. 
Da lis iš lai dų bus den gia ma iš ESF lė šų, 
o so cia liai rem ti niems vai kams už po il sį 
mo kė ti ne rei kės. Ti ki me, kad in for ma ci
ją apie ga li my bes il sė tis pi giau ga lė si me 
pa skelb ti jau šį mė ne sį.

La bai pa trauk liai skam ba Re gio ni nio ta pa tu mo 
stip ri ni mo pro gra ma, skir ta plė to ti ge bė ji mus at pa-
žin ti sa vo et no kul tū ri nio re gio no ypa tu mus, puo se lė ti 
ir sau go ti kul tū ros, švie ti mo įstai gų, vie tos ben druo-
me nių, et no kul tū ri nį pa vel dą, ug dy ti tau tiš ku mą, pa-
trio tiš ku mą bei pa gar bą ir to le ran ci ją ša lia gy ve nan čių 
tau tų tra di ci joms. Pro gra ma sie kia ma ug dy ti vai kų 
pi lie tiš ku mo, so cia li nes ir ko mu ni ka vi mo kom pe ten-
ci jas, ska tin ti švie ti mo įstai gų, vie tos ben druo me nių, 
et no kul tū ri nį pa vel dą puo se lė jan čių or ga ni za ci jų bei 
mu zie jų ben dra dar bia vi mą.

Ar po pu lia ri ši pro gra ma?
Jau mi nė jau, kad ši pro jek to veik la nė

ra leng vai įgy ven di na ma: te ko du kar tus 
skelb ti kvie ti mus teik ti pa siū ly mus, bu vo 
ko re guo ja mi ko ky bi niai ir kie ky bi niai 
rei ka la vi mai. Pa teik ti 6 pa siū ly mai šiuo 
me tu yra ver ti na mi, re zul ta tų ti ki mės jau šį 
mė ne sį. Ga li my bės įgy ven din ti pi lie ti nio 
ir tau ti nio ug dy mo ne for ma lio jo švie ti mo 
pro gra mas bu vo su teik tos vi siems, ku rie 
pri ski ria sa ve prie ne for ma lio jo švie ti mo 
tei kė jų. Ta čiau rei ka la vi mas nuo sek liai 
ap ra šy ti siū lo mą pro gra mą tik riau siai 
bu vo per sun kus. Pa na šu, kad kvie ti mą 
teik ti pa slau gas teks pa skelb ti dar kar tą, 
ti kin tis, jog tei kė jai at si žvelgs į pa siū ly
muo se įvar dy tus trū ku mus, o ne spė ję jų 
pa teik ti pa si nau dos pas ku ti ne ga li my be. 
Jei ir „tre čias kar tas me
luos“, šiai veik lai pro jek te 
nu ma ty tas li ku sias lė šas 
re ko men duo si me pa siū ly ti 
va sa ros po il sio or ga ni za to
riams, skir ti ne for ma lio jo 
švie ti mo pro gra moms ar ba 
ne for ma lio jo švie ti mo spe
cia lis tų mo ky mams.

Pro jek tą „TAPK“ („Ne for ma lio jo švie ti mo pa slau gų rė mi mo sis te mos su kū ri mas 
sa vi val dy bė se“) ini ci ja vo Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja, ad mi nist ruo ja Švie ti mo 
mai nų pa ra mos fon das, fi nan suo ja LR Vy riau sy bė ir Eu ro pos so cia li nis fon das.

Kaip su pra tau, tam tik ra pro ble ma yra ne for
ma lio jo švie ti mo pro gra mų ver ti ni mas. Pro jek to 
kon fe ren ci jo je kal bė ta apie tai. Ka dan gi mū suo
se ver ti ni mas ap skri tai yra itin opus, sub ti lus ir 
dar vi soks ki toks da ly kas, ver tas dė me sio, klau
siu, ar ver ti ni mo pro ble mos ne truk do sėk min gai 
vyk dy ti pro jek tą?

Ne va din čiau ver ti ni mo veik los su dė
tin ga ar ne pri im ti na. Pro jek te nu ma ty ta 
ver tin ti vi sas pro jek to veik las, ta čiau tik 
ne for ma lio jo švie ti mo pro gra mas pa ves ta 
ver tin ti iš orės eks per tams, ku rių pa slau gos 
bu vo per ka mos. Tai pui kūs spe cia lis tai, 
be si va do vau jan tys ki to se ša ly se pa si tvir
ti nu siais me to dais ir tai ko mais kri te ri jais, 
be to, bu vo ta ria ma si dėl ver ti ni mo me
to do lo gi jos ir su ver ti na mai siais. Tik rai 
ne su si dū rė me su pas ta rų jų pa si prie ši ni
mu ar ne no ru dis ku tuo ti apie ne for ma lų jį 
švie ti mą ir jo pras mę. Ta čiau Jūs tei si, 
sa ky da ma, kad ver ti ni mas ga li bū ti opus, 
sub ti lus ir vi soks ki toks, jei jo es mė nė ra 
tin ka mai su vo kia ma. Vis gi šia me pro jek
te nu ma ty tų ver ti ni mų tiks las – pro ble mų 
iden ti fi ka vi mas ir re ko men da ci jų for mu
la vi mas sis te mi niams, o ne as me ni niams 
po ky čiams. 

Be je, po kal bio pra džio je už si mi nė te 
apie pro jek to sve tai nę www.tapk.lt. Vi sus, 
be si do min čius ne for ma liuo ju švie ti mu, 
ra gi nu jo je lan ky tis, o dar ge riau – pre nu
me ruo ti nau jie nas. Sve tai nė je ra si te vi są 
ak tu a lią in for ma ci ją apie vyk do mas ir 
pla nuo ja mas veik las, pa slau gų pir ki mus, 
re zul ta tus.

Ačiū už ga li my bę pa pa sa ko ti apie 
„TAPK“ pro jek tą, ku rio šū kis įkvepia
veikti.

Projekto veiklų akimirkos



8

Kon sul ta ci jo je „Mano sėkmingapa
tirtisLietuvosšvietimoateičiai“ kal bė ję 
mo ky to jai, švie ti mo įstai gų va do vai iš 
Aly taus, Pa ne vė žio, Iš lau žo, Prie ku lės, 
Vil niaus, Klai pė dos, Rum šiš kių pri sta tė 
sa vo mo kyk lų sėk min go dar bo pa tir tį, 
iš sa kė po žiū rį į per spek ty vias švie ti mo 
sis te mos veik las. 

Dis ku si jos da ly viai pa brė žė, kad: nau
jo sios stra te gi jos fi lo so fi nė ašis tu rė tų 
bū ti žmo gaus ug dy mas, grin džia mas 
hu ma nis ti nė mis, pa gar bos, to le ran ci jos 
ver ty bė mis, kur kiek vie nas ga li ieš ko ti, 
eks pe ri men tuo ti, re a li zuo ti sa ve; vi suo se 
do ku men tuo se nuo sek liai lai ky tis il ga lai
kių švie ti mo tiks lų; siek ti aukš tos mo kyk
los kul tū ros, re a laus mo kyk lų veik los ir 
fi nan si nio sa va ran kiš ku mo bei kt.

Švie ti mo ir moks lo mi nist ras Gintaras
Steponavičius kal bė jo, kaip svar bu kuo 
pla čiau skleis ti ge rą sias mo kyk lų pa tir
tis ir, re mian tis jo mis, pa reng ti švie ti mo 
plėt ros ir to bu li ni mo kryp tis. „Valstybės
sprendimairemiasisėkmėsistorijomis. 
Ma no pa tir tis lan kant ben dro jo la vi ni mo, 
pro fe si nes mo kyk las ar iki mo kyk li nio 
ug dy mo įstai gas įvai riuo se Lie tu vos kam
pe liuo se ro do, kad sėk min gai ga li ma dirb ti 
ne tik di de lia me mies te. Vis kas pri klau so 
nuo žmo nių po žiū rio į dar bą. Lais vo je 
vi suo me nė je nė ra vie no uni ka laus sėk
mės re cep to ar ke lio į sėk mę. Pra smin
ga, kad ga li me keis tis pa tir ti mi“, – sa kė  
G. Ste po na vi čius, lin kė da mas dau giau pa
si ti kė ti sa vo jė go mis, spren džiant iš šū kius, 
ku riuos ke lia di na miš kai be si vys tan tis 
švie ti mas.

Švie ti mo ir moks lo vi ce mi nist ras Vai
dasBacys kal bė jo, jog in ves ti ci ja į švie ti mą 
di džiau sią grą žą duos ta da, kai sis te mo je 
dirbs kū ry bin gi, at sa kin gi ir at vi ri žmo nės. 
„Ti kė ji mas, kad ga li me su kur ti Lie tu vos 
sėk mę, yra pats svar biau sias. Jei gu kiek
vie nas iš mū sų pa ti kės, kad jis yra sėk mės 
ga ran tas, ga lė si me su kur ti sėk min gą Lie
tu vą“, – sa kė V. Ba cys.

Hu ma nis ti nė mo kyk la 
reg la men ta vi mo per mai no se
Dr. ar vy das Gir Dzi Jaus Kas, 
Klai pė dos Vy dū no vi du ri nės mo kyk los di rek to rius 
Mokyklossėkmės ke ly je bu vo iš šū kių, 

pro ble mų, ge rų ir blo gų da ly kų. Įkur ta, 
ki lus idė jai me ni ne veik la auk lė ti jau ną 
žmo gų, ug dy ti jo hu ma nis ti nes ver ty bes, 
as mens kul tū rą.

Mes ma no me, kad su kū rė me ben dra

Ma no sėk min ga pa tir tis 
Lie tu vos švie ti mo at ei čiai

Ko vą Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jo je su
reng ta aš tun to ji vie šo ji kon sul ta ci ja, skir ta 
švie ti mo stra te gi jai po 2012 m. for muo ti.

Šie met nu ma to ma, įver ti nus gau tus 
siū ly mus ir pa sta bas, pa reng ti švie ti mo 
plėt ros, to bu li ni mo kryp tis, svar biau sias 
švie ti mo sis te mos veik las ar ti miau siems 
dvi de šim čiai me tų.

dar bia vi mo kul tū rą, pa grįs tą to le ran ci ja, 
pa si ti kė ji mu ir pa gar ba. Sten gia mės įdieg ti 
kū ry biš ku mą ne tik me ni nė je, bet ir vi so je 
mo kyk los veik lo je – pa mo ko se, ren gi
niuo se, pro jek tuo se, ak ci jo se. Tai pa da ry ti 
mums pa vy ko, nuo sek liai die giant hu ma
niš ku mo, es te tiš ku mo, kū ry biš ku mo, ben
dra dar bia vi mo ir in di vi du a lu mo prin ci pus 
bei tai kant il ga lai kes stra te gi jas, ne si ti kint 
grei tų re zul ta tų. To kia veik la už tru ko apie 
de šimt me tį, kol pa si kei tė mo ky to jų mąs
ty mas ir ta po me at vi res ni bei pa si ti kin tys 
vie ni ki tais. Padėjo hu ma nis ti nės švie ti mo 
idė jos ir kul tū ri niai švie ti mo stra te gi jos 
(2003–2012 m.) orien ty rai, tei gian tys, kad 
švie ti mo mi si ja – „[...] lai duo ti tau tos ir 
kraš to kul tū ros tęs ti nu mą, nuo la ti nį kū ri
mą, ta pa ty bės iš sau go ji mą, puo se lė ti šios 
kul tū ros at vi ru mą ir dia lo gą.“
Trukdė švie ti mo do ku men tų ne nuo

sek lu mas, grei ta jų kai ta ir prieš ta ra vi mai, 
mo kyk los sa va ran kiš ku mo ma ži ni mas, 
ri bo ji mas dieg ti al ter na ty vias pro gra mas. 
Džiau gė mės at si ra du siu pro fe si nės lin
kmės mo du liu ir jį sėk min gai tai kė me, 
bet vė liau tai bu vo leis ta da ry ti tik ne for
ma lio jo švie ti mo įstai go se. Sudėtinga
neformaliojougdymoprogramasdiegti
bendrojo lavinimomokykloje. Truk dė 
ir vi suo me nės ver ty bi nė kri zė: var to to jiš
ku mas, mo ki nių orien ta ci ja ne į ug dy mo 
ko ky bę, o į eg za mi nus ir t. t. Mo kyk lo je 
at lik ti ug dy mo pro ce so ty ri mai pa ro dė, 
kad, di dė jant pa si rin ki mo ga li my bėms, 
ma žė ja at sa ko my bės svar ba. O hu ma nis
ti nio ug dy mo idė jos pa brė žia at sa ko my bę 
už sa vo pa si rin ki mą.
Siūlymai. Pa grin di niuo se švie ti mo do ku

men tuo se su grįž ti prie žmo gaus ug dy mo, 
grin džia mo hu ma nis ti nė mis – at sa ko my
bės, pa gar bos, to le ran ci jos, kū ry bos –  
ver ty bė mis; nu ma ty ti šią kryp tį, kaip es
mi nę nau jo sios stra te gi jos fi lo so fi nę ašį. 
Pa lik ti re a lios erd vės mo kyk los sa va ran
kiš ku mui, ini cia ty voms, ben druo me nės 
po rei kius ati tin kan čioms pro gra moms. 
Reg la men tuo jant mo kyk los veik lą, lai ky
tis nuo sek lu mo, ne nu tol ti nuo il ga lai kių 
es mi nių švie ti mo tiks lų.

sa vas kul tū ri nis mi tas mo kyk lo je
al gis Žel Vys, 
Pa ne vė žio Juo zo Mil ti nio gim na zi jos 
te at ro mo ky to jas eks per tas
Klai džio ji mas bei sa vo jo ke lio ieš ko ji

mas ir pa de da su ras ti kryp tį. Sa vo mo kyk
lo je dau giau nei prieš 20 me tų pa si rin ko me 
vie ną – teatro–kryptį, in teg ruo jan čią, 
sie jan čią dau ge lį da ly kų. Pa ban dė me kur ti 
kul tū ri nį mi tą, pa grįs tą tik ro ve.

Rem da mie si šia kryp ti mi, sek da mi  
J. Mil ti nio idė jo mis, ban do me jas tai ky ti 
prak tiš kai.

Te at ri niu ug dy mu grin džia mos veik los 
mo kyk lo je, mies te, ša ly je, Eu ro po je. Vis
kas pra si de da nuo for ma lio jo ir ne for ma
lio jo ug dy mo – te at ro ar in teg ruo tos me nų 
pro gra mos, bū re lių. Kai yra ben dra kryp
tis, ne be lie ka ne mo ty vuo tų žings nių.
Sėkmęlėmė,kadmituikurtisurado

meįdomiųformų: vie šos te at ro įskai tos, 
vyks tan čios nuo 1995 m.; ben dra dar bia
vi mas su te at ru, spek tak lių lan ky mas ir 
ap ta ri mas, su si ti ki mai su te at ro kū rė jais, 
įvai rių lei di nių lei di mas. Ben dra dar biau
ja me ir su mies to bib lio te ka, J. Mil ti nio 
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„Mirtis – tai ne tamsa, tai – šviesa.
Tai ne niekas – tai Amžinybė.“ 

Mirus brangiai Mamytei, užuojautą
Elenai StaSiuLiEnEi 

reiškia projektų „Alternatyvus 
ugdymas švietimo sistemoje“ ir 
„Besimokančių mokyklų tinklai“ 

komandos.

pa li ki mo stu di jų cen tru ir t. t. Vie na iš 
di džiau sių sėk mių ša lies mas tu – dau ge lį 
me tų or ga ni zuo ja mas res pub li ki nis jau nų
jų dra ma tur gų kon kur sas. Da ly vau ja me ir 
tarp tau ti niuo se me nų pro jek tuo se, fes ti va
liuo se, kon kur suo se.

Gy ve ni mas puo se lė jant aukš tą mo kyk
los kul tū rą mo ki nius iš va duo ja nuo mo
ky mo si be pras miš ku mo. Mū sų mo kyk lą 
pa si rin kęs mo ki nys pa ten ka į tam tik rą 
kul tū ri nę ap lin ką, ku ria ir pa ti ria sma gių 
aki mir kų. Bū tų la bai sun ku, jei for ma lio jo 
ug dy mo ne ga lė tu me sie ti su ne for ma liuo
ju, ne tu rė tu me pro fe sio na lų, dir ban čių su 
mo ki niais, tin ka mos ma te ria li nės ba zės.
Siūlome, kad kul tū ri nis mo men tas 

švie ti mo stra te gi jo je bū tų iš skir tas, kaip 
vie ni jan tis vi sa, ką da ro žmo gus.

Mo kyk los stra te gi nio pla no 
įgy ven di ni mo pa tir tis: pro ble mos
ir jų spren di mo ga li my bės 
ra sa Ži lins Kie nė, 
Prie nų r. Iš lau žo pa grin di nės mo kyk los di rek to rė
Da lia Vi soc Kie nė, 
di rek to rės pa va duo to ja ug dy mui
Mū sų mo kyk los stra te gi nis pla nas ir 

pro gra mos re mia si įsivertinimoanalizė
mis, bendromis idėjomis,sprendimais 
ir atsakomybe. Vi sa tai nu lė mė mo kyk los 
sėk mę. Ren giant pla ną, itin svar bu įtrauk ti 
dau gu mą ben druo me nės na rių ir da li nin
kų, nu ma ty ti mo ki nių mo ky mo si pa žan
gos ir pa sie ki mų ge ri ni mą. Mes sie kia me 
už tik rin ti mo ki nių mo ky mo si pa sie ki mus 
pa gal jų ge bė ji mus, su si kur da mi tin ka mą 
mo ky mo si ap lin ką ir ska tin da mi pa gar bų 
ben dra vi mą. Pro ble mos pastebimos, įsi
ver ti nant mo kyk los veik lą. Mo ki niai taip 
pat įsi ver ti na kas me ti nę pa žan gą. Ge rai, 
kai yra ben dri vi daus ir iš orės ver ti ni mų 
ro dik liai, ku riuos ku riant da ly va vo me 
pa tys. Esa me pri sta tę sa va ran kiš ko mo ky
mo si me to dą, kur mo ky ma sis ne ap si ri bo ja 
45 min. Pa si gen da me lanks čios mo ky to jų 
dar bo už mo kes čio tvar kos, są ly gų įsi ves ti 
mo ky to jų pa gal bi nin kų eta tus. Mo ky to jui 
trūks ta prak ti nių įgū džių, kaip ug dy ti ir 
to bu lin ti mo ki nių kom pe ten ci jas.
Siūlymai švie ti mo stra te gi jai. Su de rin ti 

teisiniusirfinansiniusaktus, kad mo kyk
la lais viau ga lė tų įgy ven din ti ino va ci jas. 
Kur ti finansinėsparamosmokyklaisis
temą, at si žvel giant į jos strategiją. Keis ti 
higienos normas, kad bū tų lanks čiau 
or ga ni zuo ja mas ug dy mo pro ce sas. Su
mo de liuo ti mo ky to jo metodinėsveiklos 
pobūdį,paremtąpedagogųmokymusi 

vienas iš kito ir bendradarbiavimu. 
Vie nas iš svar biau sių švie ti mo stra te gi jos 
pri ori te tų tu rė tų bū ti konsultavimas. 

sa vi raiš kos lai mė
Dai na bal čie nė, 
Vil niaus Mi ka lo jaus Dauk šos vi du ri nės mo kyk los
di rek to rės pa va duo to ja ug dy mui
Mo kyk lo se yra ga bių, ta len tin gų, mo

ty vuo tų ir ne mo ty vuo tų, iš dy ku sių ir 
pa trauk lių vai kų. Bet kiek iš jų yra
laimingi? Ma no sėk mės is to ri ja sie ja si 
su ra jo no mo kyk la, ku rio je dir bant bu vo 
įkur ta ne vy riau sy bi nė or ga ni za ci ja „Jau
nųjųkūrėjųklubas“. Jos na riai reng da vo 
pa sa kų nak tis, fes ti va lius, lei do me sa vo 
kū ry bos al ma na chus, pa sa kų kny gas...

Dau ge liui ini cia ty vių jau nų žmo nių  ky la 
klau si mas, ar mo kyk la ga li jiems pa dė ti 
iš reikš ti sa ve? Iš lais vin tas kū ry bin gu mas, 
su teik ta vei ki mo lais vė – ga lin ga jė ga, 
ga lin ti pa dė ti keis ti ver ty bi nes nuo sta tas, 
keis tis pa čiai mo kyk lai ir įveik ti emo ci nį 
tin gu lį.
Siūlymai. Bū ti na įver tin ti sa vi raiš ką, 

kad, sto jant į aukš tą sias mo kyk las, bū tų 
do mi ma si as me ny be, kū ry bi ne, or ga ni za
ci ne veik la, ra šo mas mo ty va ci nis laiš kas, 
o ne tik žiū ri ma į eg za mi nų re zul ta tus. 

Mo kyk lo je tu rė tų lanks čiau veik ti mo
ky to jų ska ti ni mo sis te ma, o fi nan si nė 
pa ra ma ne ti kė toms mo ki nių idė joms įgy
ven din ti tu rė tų bū ti pa pras čiau gau na ma. 
Tuo met kū ry bin gu mas, sa vi raiš kos ska ti
ni mas ir pri pa ži ni mas, fi nan si nė pa ra ma 
taps ga li my bė mis ug dy ti ne tik kū ry bin gą, 
bet ir lai min gą jau ną žmo gų.

Mo de lis „Mo ko mės ki taip“
Vi ta li ja Dziu ri čie nė, 
Pa ne vė žio „Vy tu rio“ vi du ri nės mo kyk los di rek to rė
rai mon da buD ni Kie nė, 
bib lio te kos ve dė ja, mo ky to ja
Lai kas mo kyk lo je jau pa tik ri no šias 

mo ky mo si sėk mes: pa žan gos fik sa vi mą 
ir ap ta ri mą, in for ma ci nių tech no lo gi jų 
pa nau do ji mą, pro gra mą „Kiek vie nas ta
len tin gas“, kon sul ta ci nę va lan dą, tei gia mo 
el ge sio pro gra mą, di rek to rės va lan das  
ir kt. Šias mo kyk los sėk mes sie ja mo de lis 
„Mokomėskitaip“. Tai sa vi tas ke lias, 
ku rį grin dė me sėk min ga pa tir ti mi ir mąs
tė me apie ver ty bi nes nuo sta tas. Modelio 
esmė – vyk do ma in teg ruo ja mo ji ben drų
jų kom pe ten ci jų ug dy mo pro gra ma. Kad 
vis kas vyk tų tiks lin gai, pa de da su kur tos 
prie mo nės, or ga ni zuo ti mo ky mai. Spra
gas pa ro do mo ky to jų įsi ver ti ni mas ir 

Dau giau skai ty ki te 
„Švie ti mo pa no ra mos“ 13ame psl.

(V. Hugo)Mir tis ne pai so nei lai ko, nei troš ki mo, nei Jū sų aša rų... Ji kaip vi sa da at ei na  
ne lai ku ir pa si i ma bran giau sią žmo gų. Mir tis už ge si na gy ve ni mą kaip žva kės 

lieps ną, tik nie ka da ne iš trins iš at min ties žmo gaus at mi ni mo. Te gul di de lę  
šir dies gė lą su švel nins gi li užuo jau ta ir pa lin kė ji mas dva si nės stip ry bės.

Mi rus Lai mu čiui DE VEi kiui, nuo šir džiai už jau čia me ar ti muo sius.

Lie tu vos švie ti mo cen trų dar buo to jų aso cia ci ja

pa čių at lie ka mi ty ri mai. Kom pe ten ci jų 
pa žan gai ste bė ti su kur ti ži no vų žen kle
liai, kom pe ten ci jų že mė la piai, ge bė ji mų 
kny ge lės. Yra ir kū ry bi nėprak ti nė la bo ra
to ri ja, nau din ga prak ti niam kom pe ten ci jų 
ug dy mui(si). Kiek vie na die na ir sa vai tė 
skir ta vis ki tai veik lai ir t. t. Po pa mo kų 
mo ki niai ga li mo ky tis kon sul ta ci niuo se 
cen truo se, ruoš ti na mų dar bus, už pil dy ti 
li ku sias spra gas.
Siūlymai.Su teik ti ga li my bę kur ti mo bi

lias erd ves, ben dra dar biau ti su moks li nin
kais dėl ty ri mų, keis ti krep še lio me to di ką, 
tęs ti ir to bu lin ti pra dė tas veik las.

Mo ky mo si na mai
auš ra DruMs Tie nė, 
Vil niaus „Vy tu rio“ pra di nės mo kyk los di rek to rė
ra sa aDo Ma Vi čie nė, 
Ug dy mo sky riaus ve dė ja
Mo kyk lo je ge ra ta da, kai vai kas pri ima

mas toks, koks yra, ir ug do mas pa gal jo 
ge bė ji mus. Mū sų sėk mę ly di sau gu mas, 
ino va ci jos ir at vi ru mas. Mo kyk lo je vai kų 
sau gu mas pri klau so nuo mo ky to jų kom
pe ten ci jos. To dėl bir že lį tė vai ir vai kai 
su si pa žįs ta su nau ja edu ka ci ne ap lin ka, 
ug dy to ju bei ki tais dar buo to jais. Vi siems 
po vie nu sto gu bus ge ra, kai gal vo si me, 
kuo su do min ti vai kus, kad jų ug dy mo 
pa sie ki mai bū tų ge res ni. To dėl naujovių
diegimas – neišvengiama būtinybė. 
1992 m. mo kyk lo je pra dė jo dirb ti Elena
Marcelionienė ir VidaPlentaitė. Kar
tu su „vy tu riu kais“ bu vo pra dė ti ra šy ti 
nau ji va do vė liai „Šal ti nis“ ir „Šal ti nė lis“. 
Šian dien mū sų mo kyk la yra Šiuo lai ki
nių di dak ti kų cen tro me to di nis cen tras, 
Vil niaus pe da go gi nio uni ver si te to stu
den tų ba zi nė mo kyk la ir kt. Vyk dė me 
ir vyk do me daug pro jek tų. Kiek vie nas 
iš jų die gia mi tiks lin gai, at si žvel giant į 
tai, kiek nau din gi ug dy mui, ar at spin di 
vai ko ge bė ji mus bei kaip vi sa tai pri ima  
mo kyk los ben druo me nė.

Sėk min gai puo se lė ja me sa vo mo kyk los 
tra di ci jas. Tu ri me mo ky to jo ir mo ki nio 
die ną, per ku rią kar tu su tė vais so di na me 
me de lius, tvar ko me ap lin ką. Or ga ni zuo
ja me pir mo kų krikš ty nas, ge ru mo die nas. 
Kiek vie nais me tais ren gia me ne tra di ci nes 
iš leis tu ves, ku rio se pa si ro do vi si vai kai. 
Išbandymaiiryramūsųsėkmė.
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Api bū din ki te LGMA veik lą ir reikš mę Lie tu vos 
mo kyk loms.

Mū sų aso cia ci ja yra vie na iš se niau sių 
da ly ki nių aso cia ci jų Lie tu vo je. Per vi są 
šį lai ką be per trū kių iš li ko me ak ty vūs, 
tu ri me pla tų veik lų spek trą. Mū sų part
ne riai yra be maž 50 Lie tu vos ir už sie nio 
ins ti tu ci jų bei or ga ni za ci jų. Vei kia me 
vi sais lyg me ni mis. Dau giau sia dė me sio 
ski ria me at sto va vi mui ge og ra fi jos mo ky
to jų in te re sams, ben druo me nės kon so li da
vi mui. Sten gia mės da ly vau ti vi suo se su 
ge og ra fi niu švie ti mu su si ju sių klau si mų 
svars ty muo se. Atsižvelgiantįtai,kadLie
tuvojekolkasnėrastipriosinstitucijos,
kurivykdytųgeografinėsinformacijos
sklaidą, šią funkciją jau kurį laiką
atliekamūsųasociacijosinternetosve
tainėwww.geografija.lt.Taip pat tu ri me 
specialiaimokiniamssukurtąsvetainę
www.manogaublys.lt. Jo se lan ko si ne tik 
ge og ra fi jos mo ky to jai bei mo ki niai, ku rie 
čia ga li ras ti daug nau din gos in for ma ci jos, 
bet ir ki ti be si do min tys ge og ra fi ja.

Su ko kio mis pro ble mo mis Jū sų va do vau ja ma 
aso cia ci ja su si du ria šian dien?

Gal būt keis tai nu skam bės, bet, kuo 
to liau, tuo ma žiau tu ri me pro ble mų. Ta
čiau vis dar ge rai pri si me na me ir daž nai 
vie ni ki tiems pa si guo džia me, kad pir ma
sis aso cia ci jos veik los de šimt me tis bu vo 
ne leng vas. Į aso cia ci jas žvelg ta skep tiš
kai. Ne su vo kiant de mok ra ti jos vei ki mo 
prin ci po, mums mė gin ta lip dy ti in te re sų 
gru puo tės eti ke tę, „šut vės“ ir „ra te lio“ 
pa va di ni mus. Te ko įdė ti ne pa pras tai daug 
re zul ta tais grin džia mo dar bo, kol pa ga liau 
bu vo me pri pa žin ti. Ne vy riau sy bi nėms or
ga ni za ci joms iš si ko vo ti tam tik rą sta tu są 
iš ties sun ku. Tam tik ru iš šū kiu ga lė čiau 
pa va din ti LGMA bū dus ir prie mo nes pri
trauk ti kuo dau giau na rių, ypač jau no sios 
kar tos at sto vų.

Susipažinkime–Lietuvosmokytojųasociacijos

Ge og ra fi ja, ku ri ža di na vaiz duo tę...
„Švie ti mo nau jie nų“ re dak ci ja, siek da ma iš pir mų lū pų iš girs ti nau jie nas, su ži no ti 

Lie tu vos ge og ra fi jos mo ky to jų aso cia ci jos (LGMA) veik los ypa tu mus, kal bė jo si su aso
cia ci jos pre zi den tu Ry tu ŠAL NA. Ben drau da mi su pra to me (ir ne ga li me ne pa mi nė ti), 
kad šis žmo gus iš ties gy ve na ge og ra fi ja, at sa kin gai žiū ri į sa vo ir LGMA veik lą...

Ką pir miau sia no ri si pa mi nė ti, pri sta tant 
Lie tu vos ge og ra fi jos mo ky to jų aso cia ci ją?

LGMA yra stip ri, be veik 500 ak ty vių 
na rių vie ni jan ti bei vi siems ge og ra fi jos 
mo ky to jams dir ban ti aso cia ci ja. Tu ri
me stip rią ta ry bą, daug veik lių ir idė jų 
tu rin čių žmo nių, dau giau kaip 50 aso
cia ci jos sky rių ra jo nuo se ir mies tuo se. 
Sa vo lė šo mis su si kū rė me ir iš lai ko me 
dvi in ter ne to sve tai nes, lei džia me ge
og ra fi nį laik raš tį, or ga ni zuo ja me vi sų 

ly gių olim pia das, dir ba me su ga biau siais 
mo ki niais, ve ža me juos į Eu ro pą, pa sau
lį, o į Lie tu vą par ve ža me me da lių. Per 18 
veik los me tų su kau pė me daug ben dra vi mo 
su švie ti mo ins ti tu ci jo mis, mo ky to jų tel ki
mo, in for ma ci jos sklai dos pa tir ties. Sa vo 
veik la, or ga ni zuo tu mu, nu veik tais dar bais, 
ma ny čiau, įro dė me sa vo gy vy bin gu mą, 
ge bė ji mą bū ti kon struk ty via part ne re, 
spren džiant bet ku riuos ge og ra fi nio švie
ti mo klau si mus. Tu ri me sa vo nuo mo nę, 
ne si taiks to me su abe jo ti nos ko ky bės 
spren di mais, esa me reik lūs dar bams, ku
rie fi nan suo ja mi iš mo kes čių mo kė to jų 
pi ni gų. Esa me at vi ri ben dra dar bia vi mui. 
Siekiamebūti reikalingi ne tikpatys
sau, bet ir visamLietuvos švietimui. 
Ne abe jo ju, kad bū ti LGMA na riu yra ne 
tik bū ti ny bė, bet ir gar bė.

LGMA ben dra dar bia vi mas su už sie niu – pras
mė, nau da, per spek ty vos?

Įsi kū ru si LGMA iš kart už mez gė ry šius 
su Eu ro pos ge og ra fi jos mo ky to jų aso
cia ci ja EU RO GEO ir tuo jau pat ta po jos 
na re. Mo kė da mi tuo met ne men ką mo kes tį, 
gau da vo me įvai rios me džia gos, ku ri tais 
dar „ne pri so tin tais“ in for ma ci jos lai kais 
bu vo da li ja ma mū sų aso cia ci jų sky riams. 
Be veik prieš 15 me tų pra dė jo me ak ty viai 
ben dra dar biau ti su Lat vi jos, Es ti jos, Vo
kie ti jos ge og ra fais ge og ra fi nio švie ti mo 
kai tos klau si mais. Vi so se šio se ša ly se 
vy ko kon fe ren ci jos, ku rio se jų at sto vai 
skai tė pra ne ši mus. LGMA „iš kir to“ lan
gą į Eu ro pos ir pa sau li nes ge og ra fi jos 
olim pia das, ben dra dar bia vi mo ho ri zon tai 
iš si plė tė dar la biau. Už sie nio part ne rys tės 
nau dos iš ma tuo ti ne įma no ma. Ga li my bė 
ben drau ti, su ži no ti, pa jaus ti ar net pa ma
ty ti, kas vyks ta ki tų ša lių ge og ra fi niuo se 
dir vo nuo se, iš es mės kei čia mąs ty mą, da ro 
žmo nes to le ran tiš kes nius, nai ki na fo bi jas, 
ne vi sa ver tiš ku mą.

Ką ma no te apie at nau jin tas ben drą sias pro g 
ra mas? Ar spren di mai ati ti ko Jū sų lū kes čius?  
(Nuo 2011ųjų ge og ra fi jos pa mo ka pa si keis?) 

La bai džiau gia mės, kad jau ke le rius 
me tus ben dra dar bia vi mas su švie ti mo 
ins ti tu ci jo mis iš es mės įgi jo ki tą po bū dį. 
Jau čia mės vi sa ver čiai part ne riai (ko anks
čiau itin sti go). LGMA žmo nės ir anks čiau 
(ne re tai be jo kių re zul ta tų), ir da bar ak ty
viai da ly vau ja pro gra mų svars ty muo se, 
tei kia daug kon struk ty vių pa sta bų bei 
siū ly mų. Ne vi si spren di mai at nau jin to se 
pro gra mo se mus ten ki na, ta čiau vi si – ir 
su da ry to jai, ir mo ky to jų ben druo me nė – 
pui kiai su pran ta me, kad pro gra mų kai ta 
tu ri bū ti laips niš ka, be to, ne ma ža da ly kų 
nuo mū sų ne pri klau so. Juk ne įma no ma 
vis ko iš kar to pa da ry ti to bu lai, kaž ką bū
ti na pa lik ti at ei čiai. Rei kia pri pa žin ti, kad 
mū sų ug dy mo tu ri ny je iš lie ka ga na rim tų 
įsi se nė ju sių pro ble mų, ta čiau po ky čiams 
rei kia su bręs ti, pa si ruoš ti. Ti kiu, kad po 
ku rio lai ko ge og ra fi jos ug dy mo tu ri nys 
įgis di dak tiš kai tvar kin ges nį pa veiks lą 
kon cen trų lyg me niu.

Nuo 2011 m. ge og ra fi jos pa mo ka tik
rai ne pa si keis, ne rei kia tu rė ti iliu zi jų. 
Pamokoskaita – tai kar tu ir mąs ty mo 
bei mo ky to jo po žiū rio į sa ve ir vi są 
švie ti mo mi si ją kai ta. Šie da ly kai la bai 
iner tiš ki. Ne tik mū sų, bet ir dau ge ly je 
ki tų ša lių tei gia ma, kad švie ti mas yra 
vie na iš lė čiau siai be si kei čian čių vi suo
me nės sri čių. Bet aš čia ma tau ne ma žai 
tei gia mų da ly kų, nes sku bo ti po ky čiai, 
ku riems vi suo me nė nė ra su bren du si, 
ku rių pra smės ne ga li įver tin ti, ne teiks jo
kios nau dos. Nedokumentųgausairne
naujųidėjųcunamis,šluojančiabanga
užgriūvantismokyklasbeimokytojus,
galigarantuotipokyčius. Švie ti mo val
džia vis ką tu ri da ry ti taip, kad mes pa tys, 
t. y. mo ky to jų ben druo me nės, no rė tu me 
po ky čių ir pa tys juos siū ly tu me ar ba  
prie jų pri si dė tu me. Ne gi bu vę ar esan tys 
val džio je žmo nės ma no, kad tik jie pro
tin gi ir ži no, ko rei kia mo kyk lai, o mes, 
mo ky to jai, tu ri me pa klus ti nu ro dy mams? 
Tai so vie ti nio mąs ty mo pa li ki mas, ku ris, 
ma ny čiau, yra vie na iš es mi nių prie žas čių, 
ko dėl mū sų švie ti mas per tiek lai ko ne pa
da rė tos pa žan gos, ku ria da bar tu rė tu me 
di džiuo tis. Tik ta da, kai at si ras si ner gi ja 
tarp vi sų su in te re suo tų pu sių, re zul ta tai 
bus stul bi nan tys.
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Mus ras ite in ter ne te www.sac.smm.lt, http://portalas.emokykla.lt (Elektroniniai leidiniai)

Lie tu vos ge og ra fi jos mo ky to jų aso cia ci ja yra ne vy riau sy bi nė or ga ni za ci ja, įkur ta 1994 m. 
Ji – vie na iš se niau sių mo kyk li nių da ly kų aso cia ci jų Lie tu vo je. 
Per vi są veik los lai ko tar pį į LGMA įsto jo  
apie 800 mo ky to jų.
LGMA su da ro sky riai, vei kian tys vi so je 
Lie tu vo je.

LGMA veik la grin džia ma sa va no riš
ku mo prin ci pu. Kas met mo ka mas 
na rys tės mo kes tis. Da lis jo lie ka LGMA 
sky rių veik lai ko or di nuo ti. LGMA veik
lą ko or di nuo ja ta ry ba, kas 4erius me
tus ren ka ma per ata skai ti nįrin ki mų 
fo ru mą. LGMA pre zi den tas ski ria mas 
4eriems me tams ir ren ka mas taip pat 
per ata skai ti nįrin ki mų fo ru mą. Nuo 
1994 m. aso cia ci jos pre zi den to pa rei
gas ei na ry tas Šal na.

Ko kios ge og ra fi jos mo ky to jų kva li fi ka ci jos 
kė li mo ga li my bės?

Šis klau si mas įvai ria ly pis, nes tu ri me 
per kva li fi ka vi mą, da ly ki nę bei me to di nę 
kva li fi ka ci jas. De cen tra li za vus kva li fi
ka ci jos kė li mo sis te mą ir su kū rus re gio
ni nius švie ti mo cen trus, ge ro kai iš au go 
kva li fi ka ci jos ga li my bės, ta čiau pa tal pos 
ir įran ga ne ga li ga ran tuo ti tu ri nio ko ky bės. 
Ma žė jant mo ky to jų skai čiui, kai ku riems 
švie ti mo cen trams sun ku su rink ti klau sy
to jų au di to ri jas, to dėl ne ga li pri sik vies ti 
aukš tų jų mo kyk lų dės ty to jų ar ba lek to rių 
ir at ly gin ti už jų kom pe ten ci ją. Anks čiau 
to kią funk ci ją at li ko Pe da go gų pro fe si nės 
raidos cen tras Vil niu je, ta čiau, reorgani
zavusšiąinstitucijąirnelikusstipraus
centrosostinėje,kvalifikacijosgalimy
bės išdalies sumenko. Aš, pa vyz džiui, 
net ne ži nau, į ką Vil niu je ga lė čiau kreip tis, 
jei gu no rė čiau su reng ti so li dų se mi na rą 
ge og ra fi jos mo ky to jams, pa kvies ti įdo mių 
lek to rių (su ge bė ti už mo kė ti už jų dar bą, ir 
kad se mi na ro kai na bū tų pri ei na ma mo ky
to jams). Juk čia jau ver slas...

Džiu gu, kad švie ti mo cen trai ben dra
dar biau ja tar pu sa vy je, to dėl vis daž niau į 
se mi na rus kvie čia mi ir ap lin ki nių sa vi val
dy bių mo ky to jai.

Nau jos pro gra mos iš mo ky to jų rei ka
lau ja da ly kų, ku rių dau gu ma ne si mo kė 
aukš to jo je mo kyk lo je, kva li fi ka ci jos kė li

mo klau si mai pa lik ti sa vie i gai, o tai ro do, 
kad pri ima mi spren di mai kar tais ne tu ri 
jo kio ry šio su re a liu gy ve ni mu.

Koks yra Lie tu vos ge og ra fi jos mo ky to jas?
Mū sų ge og ra fai la bai įvai rūs, jie at sto

vau ja net trims kar toms. Mo ky to jai ski
ria si tech no lo gi jų nau do ji mo ge bė ji mais, 
mo ty va ci ja, po žiū riais ir kt. Ne vi sa da jie 
su ta ria vi sais klau si mais, ta čiau tai nor ma
li de mok ra ti nė prak ti ka. Nesvarbu,kad
gali„skirtisbėgiai“,daugsvarbiau,jog
visiturėtųtiksląirjaisjudėtųbendra
kryptimi, gerb da mi vie ni ki tų nuo mo nes. 
No riu pa si džiaug ti, kad vi so je Lie tu vo je 
yra daug auk so fon dui pri ski ria mų mo
ky to jų. Tu ri me ne ma žai eks per tų, ke lis 
Me tų mo ky to jus, daug me to di nin kų bei 
jau nų, darbš čių ir kū ry bin gų mo ky to jų. 
Jie dir ba be at van gos, pa ke lia ne men ką 
krū vį, su si ju sį su įvai riais ap lin ko sau gi
niais pro jek tais, ak ci jo mis ir kt. Ta čiau 
be ne svar biau sia tai, kad daug mo ky to jų 
yra LGMA na riai, va di na si, jie no ri bū ti 
su si tel kę, ben druo me niš ki, stip rūs.

Ko kia ge og ra fi jos pa mo kos vie ta tarp ki tų dis
cip li nų? Kaip mo ko ma ge og ra fi jos šian die ni nė je 
mo kyk lo je?

Ge og ra fi jos mo ko mo ji dis cip li na, kaip 
ro do ty ri mai, yra vie na iš įdo miau sių mo
ki niams, drį siu teig ti, ir nau din giau sių bet 

ku rio mo ki nio at ei čiai. Ge og ra fi nis iš pru
si mas glo ba lia me pa sau ly je įgi jo di džiu lį 
tai ko mą jį po bū dį, jis vis la biau pa ste bi mas 
ir ver ti na mas. Ta čiau Lie tu vo je mes iki 
šiol tu ri me va di na muo sius pri vi le gi juo tus 
ir ant ra ei lius moks lus. Tai ypač at si spin di 
kai ku rių mo kyk lų va do vų nuo sta to se, taip 
pat dau ge lio aukš tų jų mo kyk lų po žiū ry je. 
Gai la, betgeografijadaugeliošvietimo
žmoniųakimisvisdarpatenka į ant
rąjąkategoriją, to dėl de da me vi sas pa
stan gas įro dy ti, kad ge og ra fi ja ly gia ver tė 
ma te ma ti kai, lie tu vių kal bai ar is to ri jai... 
Ki taip sa kant, tiems iš var dy tiems da ly
kams ne rei kia ko vo ti dėl vie tos po sau le, 
o mes nuo lat esa me įsi tem pę. Ki ta dos bū ta 
aukš to ly gio spren di mų ir rim tų ke ti ni mų, 
ne pa si ta rus su mu mis, ge og ra fais. Ti kiu, 
jog tai jau pra ei tis.

Ga liu pa si džiaug ti, kad ge og ra fi jos tu
ri nys ir me to di ka yra pa si kei tę, va do vė lių 
tu ri me per akis, ta čiau ap skri tai mo ky mo 
prie mo nių dar ne pa kan ka, ypač šiuo lai ki
nių vaiz di nių. Jų trūks ta kaip ir ki tiems, 
ne ma žai jų bran gios, pa vyz džiui, GPS 
tech no lo gi jos, ap lin kos ty ri mams rei ka
lin ga įran ga. Po tru pu tį mo kyk los tur tė ja, 
svar bu, kad patys mo ky to jai no rėtų į pa
mo ką įsi leis ti šiuos da ly kus.

Ap mau du, jog da lis žmo nių ge og ra fi
jos ži nias ver ti na pa gal tai, kiek ir ko kių 
ge og ra fi nių pa va di ni mų ži no mo ki niai. 
Tie žmo nės ne su vo kia, kad šiuo lai ki nė 
ge og ra fi ja – tai gam ti niai ir vi suo me ni niai 
pro ce sai, reiš ki niai, jų su vo ki mas, ana li zė, 
in ter pre ta ci ja, tai ky mas. Be tu ri nio da ly kų, 
ge og ra fi jos mo ky to jai daug lai ko ski ria 
prak ti niams įgū džiams. Tad tiems ge og
ra fi niams pa va di ni mams ne tu ri me lai ko, 
be to, jų gau sa nė ra pa grin di nis mū sų 
mo ko mo jo da ly ko tiks las. Tam yra at la sas, 
ku ris ir pa de da su si ras ti ob jek tus.

Gal ga lė tu mė te pa ko men tuo ti N. Go go lio žo
džius, ku riuos ra dau Jū sų in ter ne to sve tai nė je: 
„Nė ra ki to to kio moks lo, ku ris la biau nei ge og
ra fi ja ža din tų žmo gaus vaiz duo tę“?

Ką tu rė jo ome ny je di dis ru sų ra šy to jas, 
iš ta ręs šiuos žo džius, aš ne ži nau, ta čiau 
sa vo ko men ta rą tu riu. Ab so liu ti dau gu ma 
gar sių pa sau lio žmo nių įkvė pi mo dar bams 
sė mė si ir te be si se mia gam ti nė je ap lin ko

je. Ji yra ge og ra fi jos da lis, 
mū sų pa ma tas, stu bu ras. 
Va di na si, ge bė ji mas ma ty ti 
ap lin ką, su pras ti gam to je 
vyks tan čius pro ce sus pa ska
ti no pa čius pro tin giau sius 
pla ne tos žmo nes pa da ry ti 
iš ra di mus ar spren di mus, 
ku rie yra vi sos mū sų ci vi li
za ci jos va rik lis. Kiek vie nas 
iš mū sų ne ma žą gy ve ni mo 
da lį pra lei džia gam to je, t. y. 
geografijoje, kuri žadina
vaizduotę.

AušraŽIDŽIŪNIENĖwww.geografija.lt
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ŠVIETIMO NAUJIENOS

riM To Ji Da lis

Tarp tau ti nė vai kų kny gos die na pa sau
ly je šven čia ma nuo 1967 m. Lie tu vo je 
ši die na mi ni ma devynioliktą, o Šiau lių 
mies to is to ri jo je – pir mą kar tą.

Vai kų kny gos die nos pro ga po vi są 
pa sau lį iš siun ti nė ja mas ku rios nors ša
lies ra šy to jo krei pi ma sis. Šie met jį ra šė 
es tų ra šy to ja AinoPervik, ku rios kny gų 
yra iš vers ta ir į lie tu vių kal bą. „Laiš ko 
pa va di ni mas la bai pra smin gas – „Kny
gaprisimena“. Ja me au to rė iš aukš ti na 
gro ži nės li te ra tū ros kny gą ir tei gia, kad 
to kia kny ga pri si me na, ką jau tė, apie 
ką sva jo jo tam tik ro lai ko žmo gus, kaip 
kaž ka da kve pė jo gė lės žie das... Be to, 
kny ga ge ba pa sa ky ti, kaip tas pats žie das 
kve pia da bar. O dar, jei vi sa tai iš ver čia
ma į ki tą kal bą ar iš reiš kia ma spal vo mis...  
To dėl ba lan džio 2ąją kal ba me apie vi są 
bū rį kny gos kū rė jų ir džiau gia mės jų dar
bais“, – šven tė je kal bė jo vai kų li te ra tū ros 
kri ti kas KęstutisUrba.

Vai Kų li Te ra Tū ros Pre Mi Ja

Tęs da ma tra di ci ją, Švietimoirmoks
loministerija jau septintąkartą įtei kė 
Vai kų li te ra tū ros pre mi ją, ku rios šie met 
nu si pel nė ra šy to jas VytautasRačickas 
ir žur na las „Rubinaitis“.

Įteik da mas pre mi jas, švie ti mo ir moks lo 
vi ce mi nist rasVaidasBacys sa kė: „Mo
ky to jų ir jau nų jų skai ty to jų var du dė ko
ju vi siems vai kiš kos kny gos kū rė jams. 
Kny ga ug do jau ną žmo gų, už pil do jo 
kas die ny bę spal vo mis, pa de da ras ti ke lius 
ir sa vą jį „aš“.
V.Račickoknygos ge rai pa žįs ta mos 

vai kams ir pa aug liams. Jos ne ap lei džia 
po pu lia riau sių jų są ra šų. „Ne dėl pre mi jų 
ra šau kny gas. Dė ko ju ne ma to miems eks
per tams, skai tan tiems ir my lin tiems ma no 
kny gas“, – kal bė jo ra šy to jas.

Pre mi juo tas ir „Rubinaitis“–žur na las 
apie vaikų knygas. Tai vie nin te lis to kio 
po bū džio lei di nys Lie tu vo je, skir tas mo
ky to jams, vai kams, bib lio te ki nin kams, 
li te ra tū ros ty rė jams, ra šy to jams, tė vams 
ir stu den tams. Dė ko da mas už įver ti ni mą,  
K. Ur ba iš sa kė vil tis, kad ir at ei ty je žur

Kny ga 
pri si me na

Ūka no tą ba lan džio 2osios ry tą iš Vil niaus į Šiau lius pa ju dė jo au to bu sas. Juo į Tarp
tau ti nės vai kų kny gos die nos šven tę sma giai nu si tei kę ke lia vo vai kiš kų kny gų kū rė jai: 
ra šy to jai, dai li nin kai, ver tė jai, re dak to riai... Į Šiau lių dra mos te at re vy ku sią šven tę 
pri gu žė jo rim tų dė džių ir te tų, ma my čių ir tė tu kų, ve di nų ma ža isiais skai ty to jais. Jų ten  
bū ta dau giau sia. Ir kaip ne da ly vau ti to kio je šven tė je, jei ga li jo je pa ma ty ti mėgs ta miau
sios kny gos kū rė ją, pa spaus ti jam ran ką, įsi gy ti nau ją kny gą ir net gau ti au to gra fą...

na lo pus la piuo se bus dis
ku tuo ja ma apie tai, ko kia 
vai kų ir pa aug lių kny ga 
yra iš ties ge ra.

Die vo do va na 
(iš trau ka iš lau re a to 
V. Ra čic ko kny gos 
„Bal tos du rys“)

– Žmo gus žmo gui yra 
bro lis, – kaž ka da pa sa kė 
Fū nia, ku ris bu vo ge
riau sias ma no vai kys tės 
drau gas.

Aš ne su pra tau.
Ta da jis pa aiš ki no:
– Kiek vie nas žmo gus 

yra Die vo do va na. Tu rė tų bū ti. 
– Do va na kam?
Fū nia su si mąs tė. 
– Do va na vi siems.

Ge riau sie Ji Kny Gų Kū rė Jai

Geriausia2010m.vaikųbeipaauglių
knyga pri pa žin ta GendručioMorkūno 
„Iš nu om ši ko gy ve ni mo“. Spe cia li pre
mi ja užgeriausiąpasakųknygą įteik ta 
UrteiUliūnei už kny gą „Ki to kia svir
ple lio die na“, geriausiosmetųknygos
mažiausiemsskaitytojams lau re a te ta po  
LinaŽutautė („Ka kė Ma kė ir Ne tvar kos 
Nykš tu kas“). Reikš min giau siu ir me
niš kiau siu vertimuvaikams pri pa žin ta 
Dalios Saukaitytės iš vers ta Ser ge jaus 
Koz lo vo pa sa kų kny ga „Ežiu kas rū ke“, o 
paaugliams – Arvydo Sabonio iš vers ta 
Nor to no Džas te rio (Nor ton Jus ter) kny ga 
„Ste buk lin go ji bū de lė“. Gražiausiame
tųknyga – Rasos Joni „Žvaigž dė ta sis 
Ar kliu kas ir Meš kiu kas Pan da“, o me
niškiausiaiiliustruota – KristinosNor
vilaitės iliust ruo ta Vy tau to V. Land sber gio 
kny ga „Var lė bun ke ry je“. Reikšmingiau
siometųdebiutopremijąga vo Na cio
na li nės M. K. Čiur lio nio me nų mo kyk los 
auk lė ti nisRimantasJuškaitis, iliust ra vęs 
Ka zio Sa jos kny gą „Vė jo pa mu ša las“. 
Užsvariausiusmetųvaikųliteratūros
moksloirkritikosdarbus ap do va no tas 
ValdemarasKukulas.

Užmeilęvaikų ir jaunimo literatū
raibeipagarbąlietuviųkalbai Lie tu vių 
kal bos drau gi ja pa dė ką įtei kė re dak to rei 
DanuteiUlčinskaitei.

Ke le Tas faK Tų aPie Vai Kų 
Kny Gų lei Dy bą

Jau ta po tra di ci ja, kad Vai kų kny gos 
die ną bib lio te ki nin kai da ly vau ja se mi na
repo kal by je su vai kų kny gų spe cia lis tais. 
Ja me ap ta ria mas vi sas pra ėju sių me tų 
vai kų kny gų der lius.

Per nai jau nuo sius skai ty to jus pa sie kė 
apie 400 pa va di ni mų kny gų. Šį dar bą dir
bo 70 lei dė jų, dau giau sia – „Al ma lit te ra“. 
Vi du ti nis ti ra žas – 2500 egz. Di džiau siais 
ti ra žais iš leis tos kny gos, skir tos pa tiems 
ma žiau siems, ir cik lai apie vam py rus. 
Vis dar vy rau ja vers ti nė li te ra tū ra iš an
glų kal bos. Lie tu viš ki lei di niai su da ro tik 
treč da lį vi sų iš leis tų kny gų. Trūks ta ge ros 
pro ble mi nės pro zos pa aug liams. At lik tos 
jau nų jų skai ty to jų ap klau sos ro do, kad 
jau ne pir mus me tus la biau siai skai to
ma – Mel vi no Bur ge so (Mel vin Bur gess) 
„He roi nas“. 1–6ų kla sių mo ki niai ren ka si 
V. Ra čic ko, V. V. Land sber gio, Ast ri dos 
Lind gren (Ast rid Lind gren) kny gas. Rink
da mi skai to miau sių kny gų pen ke tu ką, 
vai kai pir me ny bę tei kė Džo a nos Rou ling 
(Jo an ne Row ling, pa si ra šan čios sla py var
džiu J. K. Row ling) kny gai „Ha ris Po te ris 
ir Iš min ties ak muo“.

ElvyraMATAČIŪNIENĖ


