
Lietuvos edukologijos universiteto laikraštis

www.leu.lt

leidžiamas nuo 1952 metų

Nr. 2 (2459) 2016 vasaris–kovas

Š   IESA

SVEČIAS. Vasario 19 d. LEU lankėsi 
Izraelio valstybės ambasadorius Amiras 
Maimonas.

PARODA. Vasario 22 d. Lietuvos edu-
kologijos universiteto (LEU) centrinių 
rūmų bibliotekoje buvo atidaryta muzikos 
pedagogo, choro dirigento prof. habil. dr. 
Jono Kievišo darbų paroda. Teminės par-
odos atidaryme dalyvavo autorius ir LEU 
rektorius akad. Algirdas Gaižutis.

KONGRESAS. Kovo 24 d. LEU aktų 
salėje vyko metinis Lietuvos prancūzų 
kalbos mokytojų ir dėstytojų kongresas – 
„Kokia prancūzų kalbos strategija Lie-
tuvoje?“ Jo metu buvo atidaryta Victoro 
Guérino fotografi jų paroda – „Naujųjų 
paryžiečių portretai“.

REITINGAS. 2016 m. „U-Multirank“ 
reitinge LEU tarp Lietuvos universitetų 
lyderių pripažintas geriausiu universitetu 
studijų ir regioninės veiklos srityse.

PARODA. Kovo 29 d. LEU II rūmų bi-
bliotekoje buvo atidaryta teminė paroda, 
skirta 80-osioms poeto Marcelijaus Marti-
naičio gimimo metinėms paminėti.
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ARTIMIAUSI ĮVYKIAI 
RINKIMŲ KONFERENCIJA. Š. m. gegužės 
3 d. vyks Lietuvos edukologijos universiteto 
studentų atstovybės neeilinė rinkimų konfe-
rencija, kurios metu studentų atstovai rinks 
universiteto tarybos narį (studentą) ir tvir-
tins naujus organizacijos įstatus. 

Gintarė Keršytė – Lietuvos edukologijos 
universiteto (LEU) Ugdymo mokslų fakulteto 
(UMF) psichologijos antro kurso studentė. Ji 
priklauso LEU UMF studentų atstovybei (SA), 
nuo 2015 m. lapkričio mėn. tapo šios atstovybės 
vadove, LEU SA parlamento nare.

„Psichologija mane domino seniai. Kai mo-
kykloje paaugliai net negalvojo, ką nori veikti 
ateityje, aš žinojau, jog noriu studijuoti psi-
chologiją. Todėl įstojusi į LEU jaučiausi taip, 
tarsi būčiau patekusi ten, kur ir turiu būti. Aš 
domiuosi, kodėl žmogus pasielgia vienaip ar 
kitaip, kaip motyvuoti kitus, kas lemia žmonių 
elgesį, mąstymą. 

Kai tik sužinojau apie LEU UMF SA ir prie 
jos prisijungiau, pradėjau aktyviai dalyvauti jos 
veikloje – buvau LEU UMF SA valdybos nare 
ir LEU SA Žmogiškųjų išteklių komiteto nare. 
Šiuo metu veikiu LEU SA Akademinių ir socia-
linių reikalų komitete. 2015 m. lapkričio mėn. 
mane išrinko LEU UMF SA vadove – tai man 
parodė, kad ne  veltui aktyviai dirbau ir nuošir-
džiai siekiau šių pareigų. Taip pat nuo 2015 m. 
rugsėjo mėn. visą pirmąjį semestrą ėjau muzi-
kos pedagogikos pirmakursių kuratorės parei-
gas. Nors esu baigusi muzikos mokyklą, tai man 
buvo savotiškas iššūkis. Manau, kad kiekviena 
nauja veikla suteikia žinių, kurias ateityje gali 
panaudoti.

Jei kas nors manęs klausia, ar turiu idealą, 
be jokių dvejonių visiems atsakau tą patį – tai – 
mano mama. Ji visada mane skatino siekti savo 
tikslo – studijuoti psichologiją, nes žinojo, kaip 
man tai įdomu, palaikė mano idėją prisijungti 
prie SA veiklos. Ji – ta, kuri mane mokė žmogiš-
kųjų dorybių bei vertybių, nepasiduoti gyveni-
mo sunkumams, bet priimti juos kaip pamokas. 
Iš jos sužinojau, kad su visais žmonėmis turi 
elgtis kaip lygus su lygiu, į gyvenimą žiūrėti su 
šypsena, nes nėra laiko liūdėti.“

DĖL LEU IR VDU SUSIJUNGIMO PERSPEKTYVOS

> LEU mokslo ir plėtros prorektorius prof. dr. Aivas Ragauskas

Kovo 7 d. Lietuvos edukologijos univer-
siteto (LEU) senatas, o kovo 8 d. LEU tary-
ba priėmė sprendimą pritarti susijungimui 
su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) iki 
2019 m. VDU taryba kovo 16 d. savo ruožtu 
irgi pritarė jungimuisi su LEU.

LEU mokslo ir plėtros prorektorius, lai-
kinai pavaduojantis rektorių, prof. dr. Aivas 
Ragauskas komentuodamas šiuos faktus pa-
žymi, jog abiejų universitetų sprendimai yra 
atsakingi, demokratiški, orūs ir sinchroniški, 
pagrįsti strateginės analizės duomenimis. Pir-
masis žingsnis šia kryptimi buvo žengtas 2015 
m., kai LEU, VDU, Klaipėdos (KU) ir Šiaulių 
(ŠU) universitetai įkūrė klasterį. Klasteris jau 
padarė nemažai gerų darbų. Dabar kalbama 
apie LEU ir VDU lygiateisę strateginę partne-
rystę, apie abipusę, o ne tik LEU ar tik VDU, 
iniciatyvą. Abu universitetai yra panašaus 
dydžio, turi tas pačias akademines vertybes, 
misijas. Abu jie, kaip, beje, ir kiti Lietuvos uni-
versitetai, susiduria su panašiais ir specifi niais 
iššūkiais.

Jungimosi tikslas – akivaizdžiai išbarstyto 
ir nepakankamai tarptautiškai konkurencin-
go Lietuvos socialinių-humanitarinių mokslų 
potencialo integracija ir sinergija, siekiant di-
desnės studijų ir mokslo kokybės, efektyves-
nio infrastruktūros panaudojimo, administra-
cinių išlaidų sumažinimo. Tikrai ne „ištempti 
dar kelis metus“ ar „gauti dešimtis milijonų 
eurų“.

„Mūsų ambicija – siekti esminio prover-
žio šiose srityse, pasinaudoti konsoliduotais 
Vilniaus ir Kauno pranašumais, per klasterio 
universitetus užmegzti dar stipresnius ryšius 
su regionais. Jokiu būdu nekalbame apie kokį 

nors kieno nors prijungimą ar prisijungimą, 
nėra čia nei gelbėtojų, nei gelbėjamųjų, nei 
prašymų, nei prašytojų, nei pinigų paieškų... 
Aš už tai, kad būtume atviri kokybiškam ir 
perspektyviam bendradarbiavimui ne tik su 
klasterio, bet ir su kitais universitetais, pavyz-
džiui, Vilniaus, Mykolo Romerio universite-
tais, taip pat valstybiniais mokslinių tyrimų 
institutais“, – kalba prof. dr. A. Ragauskas.

LEU akademinė bendruomenė ir toliau iš-
laikys ir stiprins strateginę lyderystę mokytojų 
rengimo ir švietimo tyrimų srityse. Universi-
tetas siekia, jog dėstymas ir tyrimai būtų kuo 
kokybiškesni, pagrįsti visuomenę puoselėjan-
čiu įtraukiojo ugdymo konceptu, kad mūsų 
absolventai pedagogai Lietuvoje būtų patys 
kompetentingiausi, pasižymėtų kuo didesnė-
mis transformacinėmis (pokyčių) lyderystės 
savybėmis, būtų pavyzdžiu kitiems. Į LEU sto-
ja motyvuoti, šviesūs žmonės.

„Optimizmo nestokojame – net keturi iš 
penkių 2015 m. Lietuvos metų mokytojų yra 
LEU absolventai. Didžiuojamės jų pasiekimais. 
Tai visų mūsų, visos Lietuvos pasiekimai. Tie-
sa, kartais susiduriame su stereotipais... Bet 
objektyvūs duomenys juos koreguoja, pavyz-
džiui, tarptautinių  Mokslo ir studijų stebė-
senos ir analizės centro (MOSTA) ekspertų 
LEU švietimo tyrimų vieneto vertinimas yra 
aukštas – 3 balai iš 5. Pakaks išvardyti kelias 
pavardes – Nacionalinės mokslo premijos lau-
reatas, STEAM (gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos, menų ir matematikos)  ugdymo 
ekspertas prof. habil. dr. Jonas Rimantas Sto-
nis, įtraukiojo ugdymo profesionalė doc. dr. 
Alvyra Galkienė, inovatyvių skaitmeninių 
vadovėlių autorius, akademikas Eugenijus Jo-

vaiša, informacinių išteklių žinovė Emilija Ba-
nionytė... Tad pagrindo solidžiai akademinei 
savigarbai mes tikrai turime. Žinoma, be pa-
siekimų yra ir problemų. Tačiau atlikę anali-
zę matome, jog mūsų edukologijos problemos 
būdingos visam Lietuvos edukologijos moks-
lui, apskritai socialiniams mokslams mūsų 
šalyje. Jie minėtų ekspertų irgi buvo įvertinti 
3 balais iš 5“, – pasakoja LEU mokslo ir plėtros 
prorektorius, laikinai pavaduojantis rektorių.

Kita vertus, teigia  prof. dr. A. Ragaus-
kas, Lietuvos, kaip ir kitų šalių, švietimo būklė 
tiesiogiai priklauso nuo valstybės išsivystymo, 
pavyzdžiui, nuo bendrojo vidaus produkto dy-
džio, daugelio kitų makroveiksnių. „Būtų nai-
vu tikėtis, jog vieni mokytojai, nesvarbu, kaip 
gerai būtų paruošti, gali išspręsti visas šalies 
inovatyvumo ar konkurencingumo proble-
mas. Gerai žinoma, kad, pavyzdžiui, Suomi-
jos švietimo sistema yra viena pažangiausių 
pasaulyje, tačiau tai šalies, deja, neapsaugojo 
nuo pastaruoju metu labai sparčiai didėjančios 
valstybės skolos, nedarbo augimo ir kitų blo-
gybių“, – sako prof. dr. A. Ragauskas.

Ar LEU ir VDU padaryti apsisprendimai 
taps realybe, duos laukiamų rezultatų, paro-
dys tolesni abiejų akademinių bendruome-
nių, valstybės institucijų veiksmai. „Valdžia 
turi ne tik kritikuoti, bet ir investuoti. Mums 
strategiškai svarbu, jog vyriausybė sudary-
tų galimybes užbaigti informacinių išteklių 
– bibliotekos – statybą, pagerinti studijų inf-
rastruktūrą, modernizuoti stadioną. Mūsų 
akademinė bendruomenė ir toliau vykdys 
universiteto pertvarką, struktūrinę reorgani-
zaciją. Tam pasiryžę visi – rektoratas, sena-
tas, taryba. Reikės pakoreguoti ir strateginį 
planą“, – kalbą baigia  LEU mokslo ir plėtros 
prorektorius, laikinai pavaduojantis rektorių, 
prof. dr. A. Ragauskas.

Trumpai apie universitetų istoriją
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1935 m. 

įsteigė pirmąją aukštąją pedagoginę mokyk-
lą – dvimetį pedagoginį institutą Klaipėdoje, 
kurio pagrindinis uždavinys buvo rengti mo-
kytojus reformuotai pradinei mokyklai ir plė-
toti pedagoginius mokslus Lietuvoje. 1939 m. 
kovo mėn., Vokietijai užgrobus Klaipėdos 
kraštą, institutas buvo evakuotas į Panevėžį, o 
tų pačių metų rudenį, Lietuvai atgavus Vilnių, 
buvo perkeltas į sostinę ir pavadintas Vilniaus 
pedagoginiu institutu (VPI). 1990 m. kovo 
11 d., Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, VPI 
buvo pradėtas mokymo ir administracinio 
darbo pertvarkymas. 1992 m. gegužės 20 d. 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 
VPI suteikė universiteto statusą. Nuo tada 
jis vadintas Vilniaus pedagoginiu universite-
tu. 2011 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respubli-
kos Seimo nutarimu universitetas pavadintas 
LEU.

VDU istorijos pradžia laikomi 1922 m., kai 
reorganizavus iki tol Kaune veikusius Aukš-
tuosius kursus įkurtas universitetas. 1930 m., 
minint kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500 
metų mirties sukaktį, Lietuvos universitetui 
Kaune buvo suteiktas VDU vardas. 1950 m., 
sovietų valdžiai uždarius universitetą, VDU 
akademinė tradicija vystėsi išeivijoje, o 1989 
m. bendromis Lietuvos ir diasporos moksli-
ninkų pastangomis VDU buvo atkurtas.

„Šviesos“ informacija



metų, kurios ir pavadintos jo pavarde, 
atradėjas. Kometos pavadinamos at-
radėjo pavarde, o jis siūlo vardus aste-
roidams. Pavyzdžiui, asteroidus „Lie-
tuva“, „Vilnius“, „Čiurlionis“ Krymo 
observatorijoje dar 1975–1978  m. 
atrado ir lietuviškais vardais pasiūlė 
pavadinti Nikolajus Černychas“, – 
apie naujų dangaus kūnų atradimus 
pasakoja R. Lazauskaitė.

Dabar Lietuvos astronomai naujų 
asteroidų ieško Molėtų observatorijo-
je nelabai dideliu 0,5 m, o Maunt Gra-
hamo observatorijoje (JAV) 1,8 m te-
leskopu. „Naujų asteroidų ieško kelių 
astronomų grupė: K. Černis, Justas 
ir Kazimieras Zdanavičiai ir Algir-
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ASTEROIDAS „LAZAUSKAITĖ“ SKLEIDŽIA LEU VARDĄ DANGUJE
Milena Puchova

> LEU GMTF prodekanė doc. dr. 
Romualda Lazauskaitė

Be devynių didžiųjų planetų, 
kurios sukasi aplink Saulę, arti pa-
grindinės jos plokštumos skrieja 
daugybė mažųjų planetų, kitaip 
dar vadinamų asteroidais. Vienas iš 
jų – Lietuvos edukologijos univer-
siteto (LEU) Gamtos, matematikos 
ir technologijų fakulteto (GMTF) 
prodekanės doc. dr. Romualdos 
Lazauskaitės pavarde pavadintas 
asteroidas – šių metų pabaigoje bus 
gerai matomas aukštai virš horizon-
to, Tauro žvaigždyne, netoli Krabo 
ūko. „Asteroidas „Lazauskaitė“ yra 
silpnas, matomas tik pro didesnius 
teleskopus. Tačiau ir kiti asteroidai 
yra silpni“, – patikslina docentė, iš-
girdusi apie gerą asteroido matomu-
mą. Įdomu tai, kad asteroido apra-
šyme paminėti ne tik mokslininkės 
nuopelnai astronomijai, bet ir LEU, 
kuriame mokslininkė dirba, vardas. 

Dangiška dovana
Pats asteroidas „Lazauskaitė“ yra 

nedidelis, kaip ir dauguma, skrie-
jantis asteroidų žiede tarp Marso ir 
Jupiterio orbitų, maždaug 4 km skers-
mens, todėl silpnas objektas. Aste-
roidai patys nešviečia, o tik atspindi 
Saulės šviesą. R. Lazauskaitė pasa-
koja, kad atradimo metu asteroidą 
nuo Žemės skyrė apie 324 mln. km, o 
2016 m. birželį asteroidas bus nutolęs 
612 mln. km. Jis yra 21 ryškio, plika 
akimi tamsioje vietovėje galima ste-
bėti objektus iki 5 ryškio (kuo objek-
tas silpnesnis, tuo skaičius didesnis). 

Tokie objektai registruojami tik teles-
kopais, aprūpintais jautriomis CCD 
kameromis.

Pati R. Lazauskaitė asteroidų 
paieška neužsiima. „Mano vardu 
pavadinto asteroido atradimas yra 
kolegų nuopelnas, ne mano. Esu 
jiems labai dėkinga už tokią dangiš-
ką dovaną, tačiau tuo pačiu tai yra ir 
įpareigojimas „nenukrypti nuo Ke-
plerio dėsnių“, t.y. ir toliau užsiimti 
astronomija ir edukacija. Šiuo metu 
su kolegomis vėl pradėjau nagrinėti 
žvaigždžių energijos pasiskirstymą 
infraraudonojoje spektro srityje“, – 
paaiškina R. Lazauskaitė, prieš tai 
aktyviai tyrinėjusi Magelano Debesų 
žvaigždžių spiečius, seniausias Ga-
laktikos žvaigždes.

Atrasti asteroidą laiko ir pastan-
gų kainuoja tikrai nemažai. „Kolegos 
fotografuoja dangų kiekvieną giedrą 
naktį. Tačiau didžiausią laiko dalį 
šiuolaikinėje astronomijoje užima 
gautų nuotraukų analizė. Pavyzdžiui, 
mano vardu pavadintas asteroidas 
buvo atrastas 2007 m. Iki to laiko 
dangus buvo fotografuotas daugybę 
kartų. Paskui vėl fotografuotas tam, 
kad būtų galima apskaičiuoti jo kūno 
orbitą“, – paaiškina dėstytoja.

Daugiau kaip 500 asteroidų
Dėl seniausių Galaktikos žvaigž-

džių tyrimų žinoma mokslininkė 
pasakoja, kad iš lietuvių daugiausia 
naujų asteroidų yra atradęs dr. Kazi-
mieras Černis. „Jis yra ir dviejų ko-

das Kazlauskas, kurie atrado daugiau 
kaip 500 naujų asteroidų“, – apie kole-
gas pasakoja R. Lazauskaitė.

Anot mokslininkės, kad apskai-
čiuotume asteroidų orbitas, reikia ke-
leto stebėjimų, todėl orbitos nustatytos 
apie 150 asteroidų iš daugiau kaip 500, 
kuriuos atrado Lietuvos astronomai. 
Kai nustatoma orbita, atradėjai siūlo 
asteroido vardą. „Tokiu būdu praeitais 
metais atsirado nauji asteroidų pava-
dinimai „Kęstutis“, „Marijampolė“, 
„Juzeliūnas“ ir „Lazauskaitė“, – pasa-
koja LEU GMTF prodekanė.

Dėka atradėjų elipsinėmis orbi-
tomis tarp Marso ir Jupiterio skrieja 
jau nemažai asteroidų, pavadintų 
astronomų vardais: R. Lazauskaitės, 
astronomijos mokytojo ir ilgamečio 
LEU universiteto astronomijos dės-
tytojo Algimanto Ažusienio, Lietuvos 
astronomų kolegų pavardėmis: prof. 
habil. dr. Vytauto Straižio, prof. dr. 
Antano Bartkevičiaus, doc. dr. Jokū-
bo Sūdžiaus, prof. habil. dr. Gražinos 
Tautvaišienės ir kitų. Yra įamžinta ir 
nemažai miestų pavadinimų – be Vil-
niaus, Kauno, Klaipėdos yra ir ma-
žesnių miestelių, pavyzdžiui, Molėtai, 
Plungė, taip pat ir gimtasis R. Lazaus-
kaitės miestas Jonava.

Astronomijos olimpiadinis 
judėjimas

Atradėjai patys parenka vardą ir 
parašo, kodėl taip pavadino asteroi-
dą. „Mano atveju paminėti tam tikri 
moksliniai darbai ir Lietuvos moki-

nių astronomijos olimpiadinio judė-
jimo organizavimas, kurį laikau vie-
nu iš svarbesnių darbų. Iš tiesų, per 
daugiau nei dešimtmetį, nuo 2003 m., 
astronomijos olimpiada susiformavo 
ir išaugo“, – pasakoja ji, tačiau pridu-
ria, jog norėtųsi, kad olimpiada būtų 
dar didesnė. 2013 m. Lietuvoje vyko ir 
tarptautinė astronomijos olimpiada. 
R. Lazauskaitė pabrėžia, kad nors as-
tronomija ir nėra atskiras mokomasis 
dalykas mokykloje, bet astronominių 
žinių reikalingumu, atrodo, dabar 
jau niekas neabejoja ir nebesistebi, 
kad gali būti ir astronominių užda-
vinių. „Astronomija atveda žmones 
ne vien į profesionalų jos išmanymą. 
Pirmieji olimpiadų laimėtojai dabar 
tapo finansininkais, programuoto-
jais, filosofais, matematikais. Kai 
kurie dar tebestudijuoja geriausiuose 
pasaulio universitetuose. Nors pasta-
ruoju metu nebegaliu daug laiko skir-
ti mokinių olimpiadoms, tačiau toje 
veikloje matau labai didelę prasmę“, 
– tikina mokslininkė.

„Pastaraisiais metais fizikos stu-
dijų programoje mes nepabrėžėme 
astrofizikos studijų, tačiau nemažai 
mano buvusių studentų vis tik pasi-
rinko astronomo karjerą, apsigynė 
disertacijas ir dabar dirba mokslinį 
darbą Vilniaus universitete. O pa-
sirinkę pedagogo kelią taip pat ne-
praleidžia astronomijos temų savo 
vedamose pamokose ir pateikia jas 
įdomiai“, – džiaugiasi LEU GMTF 
prodekanė doc. dr. R. Lazauskaitė.

ŠIUOLAIKINIAI ŠVIETIMO POLITIKOS,  
UGDYMO TEORIJOS IR PRAKTIKOS IŠŠŪKIAI

Kovo 9 d. Lietuvos eduko-
logijos universiteto (LEU) Ug-
dymo mokslų fakultete (UMF) 
vyko  mokslo studijos „Edukolo-
gijos inžinerijos link: teorijos ir 
praktikos sanglauda“ pristatymas 
ir diskusija apie šiuolaikinius pe-
dagogų rengimo iššūkius. Disku-
sijoje bandyta susieti svarbiausias 
švietimo politikos, ugdymo teori-
jos ir praktikos problemas, nes tik 
šių dalykų dermė gali tiesti tiltus, 
kad problemos būtų išspręstos. 
Diskusijai vadovavo LEU UMF 
dekanė doc. dr. Alvyra Galkienė 
ir Edukologijos katedros vedėjas 
doc. dr. Linas Jašinauskas.

Apie švietimo politikos poslin-
kius kalbėjo Švietimo ir mokslo 
ministerijos (ŠMM) Švietimo pa-
galbos skyriaus vedėja Gražina 
Šeibokienė. Ji atsirėmė į naujau-
sius švietimo dokumentus („Geros 
mokyklos koncepciją“, „Pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdy-
mo programų aprašą“), kvietė į 
kovo 18 d. ŠMM organizuotą vie-
šą diskusiją su akademine ben-
druomene „Kokie mokslu pagrįsti 
instrumentai padėtų pedagogams 
personalizuoti ugdymą?“. Ji pabrė-
žė, kad Lietuvos mokykloje labai 
svarbus švietimo atstovų bendra-
darbiavimas. Vilniaus „Žemynos“ 
gimnazijos direktorė Rūta Kra-
sauskienė kalbėjo apie šiuolaikines 
mokyklos problemas, pabrėžė LEU 
absolventų pozityvų indėlį į moky-
klos gyvenimą, siūlė gilesnį prak-
tikų ir mokslininkų bendradar-
biavimą. LEU UMF dekanė doc. 
dr. A. Galkienė aptarė numatomas 
ir fakultete jau vykdomas veiklas, 
kuriomis siekiama ieškoti studen-
tams patrauklių ugdymo teorijos ir 
praktikos susiejimo formų,  plėtoti 
inovatyvias kitų šalių, ypač Suo-
mijos, mokytojų rengimo patirtis.

Svarus diskusijos akcentas – 
mokslo studijos „Edukologijos in-
žinerijos link: teorijos ir praktikos 
sanglauda“ pristatymas. Edukologi-
jos katedros vedėjas doc. dr. L.  Ja-
šinauskas pristatė knygos autorius, 
atstovaujančius įvairioms moks-
lininkų kartoms, ugdymo mokslo 
sritims, kurias jungia bendra teori-
jos ir praktikos sanglaudos idėja, ir 
pakvietė analizuoti.

Mokslo studijos sudarytoja 
prof. habil. dr. Elvyda Martišaus-
kienė išryškino leidinio jungtis: 
profesionalumą, kurio skiriamasis 
bruožas – veiklos grindimas Paulo 
Ramsdeno teorija, tarpdiscipliniš-
kumą, fundamentinių ir inovaty-
vių idėjų sanglaudą. Būtent pasta-
roji įgalina naujus iššūkius grįsti 
ugdymo teorija, nepasiklysti naujų 
technologijų labirintuose, įžvelg-
ti jų ugdomąjį potencialą. Autorė 
atkreipė dėmesį į mokslo teorijos 
ir ugdymo teorijos skirtingumą. 
Remdamasi H. A. Ozmono, S. Cra-
verio įžvalgomis, ji pabrėžė, jog 
mokslinės teorijos tikslas yra paži-
nimas, o ugdymo teorijos – prakti-
nė veikla ir vertingi ugdymo rezul-
tatai.  Kai supainiojamos mokslo 
ir ugdymo teorijos, ugdymas daž-
niausiai saistomas su mokslo teori-
ja grindžiamais pasiekimais, kartu 
eliminuojant ugdymo teorijos šer-
dį – tarpusavio sąveikos ugdymo 
aplinkoje aiškinimą, interpretavi-
mą ir valdymą, mąstymo nukreipi-
mą, galimybių iškėlimą ir kt. Tuo 
pat metu blanksta pedagogo, or-
ganizuojančio į mokinį orientuotą 
ugdomąją veiklą, vaidmuo, itin ak-
tualus mokytojų rengimas.

Prof. Romanas Vasiliauskas 
sutelkė dėmesį į ugdymo teorijos 
plėtotei svarbius emocinius ir ver-
tybinius mokymosi pamatus, ilga-
laikių tyrimų kontekste atskleidė 

vertybių, kaip pažiūrų ir emocinių 
išgyvenimų vienovės, esmę, išryš-
kino jų vietą mokymo(si) procese.

Humanistinio ugdymo sąsa-
jas su kultūra pristatė dr. Gerda 
Mazlaveckienė. Ji pateikė skirtin-
gų kultūros apibrėžčių ištakas, 
išryškino šiuolaikinės kultūros 
sampratos konceptualius pagrin-
dus. Kaip visa tai skleidžiasi Eu-
ropos pedagogo kontekste, ap-
tarė doc. dr. Loreta Chodzkienė. 
Mokslininkė kartu su prof. Marija 
Barkauskaite tyrė tarpkultūrinės 
komunikacijos, labai aktualios 
šiuolaikiniam švietimui, edukaci-
nes prielaidas ir Lietuvos kultūros 
modelių konstruktus, nagrinėjo, 
koks yra užsieniečių požiūris į 
lietuvių kultūrą, tradicijas, papro-
čius, asmeninis santykis su jais.

Daugiausia studijos „Eduko-
logijos inžinerijos link: teorijos ir 
praktikos sanglauda“ autorių tyrė 
ugdymo proceso kokybę. Dr. Vida 
Navickienė apžvelgė LEU moks-
lininkų atliktus ugdymo proceso 
kokybės tyrimus ir pabrėžė doc. 

Dalios Survutaitės nagrinėjamos 
problemos – ugdymo proceso ko-
kybės valdymo – svarbą ir aktua-
lumą šiandieninėje mokykloje. 
Studijoje ugdymo(si) proceso ko-
kybė atskirais aspektais aptariama 
įvairių tipų mokyklose: bendro-
jo ugdymo, nustatant mokinių ir 
mokytojų požiūrį į mokymosi per 
pamokas intensyvumą, prasmin-
gumą, pasitenkinimą mokymusi 
(prof. E. Martišauskienė), kolegi-
nio aukštojo mokslo kokybės tyri-
mų raidą ir ryšius su darbo rinkos 
poreikiais (dr. V. Navickienė), stu-
dentų pasitenkinimą universiteti-
nių studijų (LEU atvejis) kokybe 
(doc. Alona Rauckienė-Michaels-
son, doc. dr. Angelė Kaušylienė, 
dokt. Justinas Monkevičius). Visi 
autoriai, atlikdami ugdymo proce-
so kokybės tyrimus, įžvelgė ugdy-
tojų ir ugdytinių asmeninių san-
tykių persipynimą, prasmingumo 
ženklus.

Viršuliškių mokyklos direkto-
rė dr. Ramutė Mečkauskienė pri-
statė teorinius ieškojimus ir gilią 
empirinę patirtį, mokyklos vado-
vo vaidmenis ir jų kaitą kuriant 
sėkmingą mokyklą. Ji pabrėžė, kad 
siekiant ugdymo(si) kokybės ypa-
tingas vaidmuo tenka mokyklos 
vadovui.

Kas laikytina inovatyviomis 
technologijomis ir kaip jos ski-
nasi kelią į Z kartos mokyklą, 
apibendrino doc. Virginija Jūra-
tė Pukevičiūtė. Ji pabrėžė dokt. 
Natalijos Ignatovos tyrimo apie 
informacinėmis ir komunikacinė-
mis technologijomis grįsto moky-
mosi personalizavimo įgalinimo 
pagrindinėje mokykloje aktua-
lumą, ta pačia linkme nukreiptą 
dr. Agnės Brandišauskienės ty-
rimą apie veiksmingų mokymosi 
aplinkų kūrimą. Šių autorių atlik-

tų tyrimų duomenys atskleidžia, 
kad klasėje vykstantys procesai 
daugiausia priklauso nuo besifor-
muojančių santykių. Reikšmingi 
ir doc. V. J. Pukevičiūtės atlikto 
tyrimo apie mokymosi mokytis 
kompetenciją ugdymo(si) procese, 
mokantis užsienio kalbos bendro-
jo ugdymo ir aukštojoje mokykloje 
duomenys.

Šiuolaikinė ugdymo sistema 
bando sudaryti galimybes sėkmin-
gai mokytis mokiniams, turin-
tiems įvairių poreikių ir gebėjimų. 
Tačiau nerealizuojantieji ypatingų 
gabumų dažnai lieka šešėlyje, nes, 
paviršutiniškai žvelgiant, sudaro 
rūpesčių, kuriuos sunku identi-
fikuoti. Tai atskleidė diskusijos 
metu dr. A. Brandišauskienės pri-
statytas tyrimas apie gabių moki-
nių atpažinimą, jų problemų at-
skleidimą, pagalbos linkmes, vėlgi 
atsiremiančias į mokytojo-mo-
kinių santykius, ir realią pagalbą 
pedagogui.

Mokslo studijos dalyviai at-
sakė į kai kuriuos diskusijos pra-
džioje iškeltus klausimus apie pe-
dagogų rengimo iššūkius ir žadino 
mintį naujai pažvelgti į ugdymosi 
procesą, kad kiekvienam mokiniui 
mokykla būtų mokymosi, bendra-
darbiavimo ir kūrybos vieta.

Diskusija tęsėsi aktyviau įsi-
traukiant dalyvaujantiems peda-
gogams (Vilniaus „Versmės“ kata-
likiškosios gimnazijos direktorei 
Violetai Ališauskienei, Vilniaus in-
žinerijos licėjaus direktorei Reginai 
Mikalauskienei, Viršuliškių moky-
klos direktorei R. Mečkauskienei ir 
kt.), mokslininkams, švietimo po-
litikos formuotojams. Visi sutarė, 
kad svarbus pedagogo orumas lai-
duoja ugdymo(si) proceso kokybę ir 
tęstinumą. 

„Šviesos“ informacija



jame keliamiems reikalavimams dėl 
pedagogo kompetencijos. Ši kom-
petencija, kaip nė viena kita, yra 
įvairiapusė, veikla – dinamiška, su-
sijusi su jos įgyvendinimo konteks-
tu, o svarbiausia – paveiki asmens, 
per jį – ir visuomenės sėkmei.

Kyla natūralus klausimas, kiek 
laiko reikia ir kokios turi būti stu-
dijos, kad būsimasis pedagogas pa-
sirengtų tokiai veiklai? Bėda ta, kad 
šiai profesijai vien žinių ir išsiugdy-
tų gebėjimų nepakanka. Reikia dar 
ir tam tikrų asmens savybių. Padėti 
skleistis žmogui ir įkvėpti jam savi-
raiškos dvasią yra ne techninis dar-
bas, bet pati subtiliausia mokinio 
ir mokytojo tarpasmeninė sąveika. 
Sėkmingiausių ugdymo sistemų 
kūrėjai Europoje tai suvokė jau se-
niai. Pavyzdžiui, Suomijoje peda-
gogai studijuoja 4–5 metus. Nuo 
pirmųjų studijų metų jie tyrinėja, 
išbando ir ref lektuoja realias ugdy-
mo situacijas mokytojus rengiančių 
universitetų sudėtyje veikiančiose 
bendrojo ugdymo mokyklose (Lak-
kala (2013), Honkasalo (2015).

Akibrokštas, jog Lietuvoje, kuri 
bando išeiti iš direktyvaus mokyto-
jo vadovavimo ugdymo procesui į 
mokinio ir mokytojo sąveika grin-
džiamą ugdymąsi, siūloma būsima-
jam pedagogui išsiugdyti esminę 
pedagoginę kompetenciją per 60 
studijų kreditų apimties kursą, t. y. 
per vienerius studijų metus. Per 
šias studijas studentas turės įgy-
ti gilų ugdymo mokslų suvokimą 
istoriniu, filosofiniu ir kitais as-
pektais, gerai žinoti asmens raidos 
ypatumus, reikšmingus jo ugdymo-
si veiklai, atpažinti individualius 
besimokančiojo poreikius, gebėti 
personalizuoti jo ugdymo turinį, 
organizuoti integralias ugdymo 
veiklas, telkti tarpdisciplinines 
specialistų grupes galimos moki-
nio nesėkmės prevencijai, vykdyti 
pedagoginius tyrimus ir jų pagrin-
du vertinti ugdymo veiklos efekty-
vumą, generuoti idėjas ir kurti jo 
ugdytiniams palankius ugdymosi 
modelius. Visi šie ir čia nepaminė-
ti gebėjimai pedagogui yra būtini 
ir lemia mokiniui ugdymosi, o pe-
dagogui – profesinę sėkmę. Tačiau 
šiam rezultatui pasiekti reikia laiko 
ir sistemingo darbo.

Kaip studijuoja LEU studen-
tai?

Čia būsimieji pedagogai su-
sitikimui su mokiniu sistemingai 
rengiasi ketverius arba šešerius me-
tus. Kokie rezultatai? Jie priklauso 
nuo trijų dalykų: studijų proceso; 
studento angažavimosi pasirinktai 
profesinei veiklai; kryptingai ku-
riamos opinijos.

Jaunųjų pedagogų pasirengi-
mo kokybę atspindintys rezultatai 
kalba už save. Naujausi duomenys 
yra tokie.  2016 m. kovo 1 d. Lietu-

vos mokslo akademija apdovanojo 
geriausius Lietuvos universitetų 
jaunuosius mokslininkus. Humani-
tarinių ir socialinių mokslų srityje 
buvo paskirtos keturios premijos. 
Dvi iš jų gavo LEU magistrai, pa-
rengę darbus matematinių gebėji-
mų ugdymo ir istorinės atminties 
įamžinimo temomis. Taip pat LEU 
magistrui buvo įteiktas vienas iš 
trijų pagyrimo raštų už darbą isto-
rinės atminties puoselėjimo tema. 
2016 m. kovo 8 d. Lietuvos Vyriau-
sybėje buvo įteiktos penkios Metų 
mokytojo premijos. Keturi nomi-
nuoti Lietuvos mokytojai – LEU 
absolventai.

2011–2014 m. Lietuvoje buvo 
apgintos 102 edukologijos mokslų 
krypties daktaro disertacijos. Iš jų 
LEU edukologijos mokslų daktarai 
apgynė 30. Tuo tarpu per tą patį 
laikotarpį Vilniaus universitete 
(VU) apgintos 4 šios krypties dak-
taro disertacijos, o Mykolo Rome-
rio universitete – nė viena. Jaunieji 
edukologijos mokslo daktarai 2015 
m. gvildeno mokymo metodikų 
ir mokinių pasiekimų vertinimo, 
paauglių savigarbos ugdymo, edu-
kacinės sąveikos, epilepsija sergan-
čiųjų socialinės įtraukties ir kitas 
edukologijos problemas, apgynė 
9 daktaro disertacijas.

2015 m. Mokslo ir studijų ste-
bėsenos ir analizės centro (MOS-
TA) atliktame tarptautiniame 
mokslo ekspertiniame vertinime 
LEU švietimo sritis įvertinta kaip 
lyderiaujanti Lietuvoje. Aukštesniu 
apibendrintu įverčiu socialiniuose 
moksluose nebuvo įvertintas nė vie-
nas Lietuvos universitetas. Taip pat 
pastebėta labai perspektyvių ryšių 
ankstyvosios vaikystės, mokytojų 
ugdymo, ugdymo didaktikos, įtrau-
kiojo ugdymo sričių tyrimuose.

2015 m. tarptautiniai ekspertai 
puikiai įvertino 6 LEU studijų pro-
gramas, 2 – labai gerai. Pastebima, 
kad studentams patraukliausios 
yra tos studijų programos, kurio-
se mokomasis dalykas yra studi-
juojamas kartu su jo didaktika. 
Nesunku pastebėti, kad studijų 
programos, kuriose tikslas ugdyti 
pedagogo kompetenciją persmelkia 
žinių, gebėjimų ir vertybių ugdymo 
sritis nuo pirmųjų studijų metų, 
yra populiarios, rentabilios, jose 
studijuoja labai motyvuoti studen-
tai.

Tos programos, kurios pir-
miausia ugdo gerą dalyko žinovą, 
o 60  kreditų pedagoginių studijų 
porcija – atskira, kaip studijas ban-
do organizuoti kiti universitetai, 
praranda patrauklumą, o kartu ir 
rentabilumą. Ugdant mokytojus la-
bai svarbu sudaryti sąlygas pažinti 
ugdytinį realiuose kontekstuose. 
Tokiu būdu būsimasis pedagogas 
ne tik atlieka pedagoginę praktiką 
mokykloje ir ją ref lektuoja su savo 
dėstytojais, tačiau įsitraukia į natū-
ralius ugdymo veiklos organizavi-
mo procesus ir įgyja neįkainojamos 
patirties.

LEU studentai ne tik gvildena 
mokomojo dalyko žinias, jas inter-
pretuoja įvairiose ugdymo situaci-
jose, tačiau yra aktyvūs įvairiausių 
veiklų su vaikais organizatoriai. Pa-
vyzdžiui, LEU studentų mokslinio 
klubo „Idėjų laboratorija“ dalyviai 
sistemingai rengia konferencijas ir 
įvairius susitikimus, kartu su Lie-
tuvos mokiniais vykdo projektus, 
susijusius su gamtosaugos įgūdžių 
ugdymu, teatro ir kino pedagogi-
kos studentai baigiamuosius darbus 
rengia kartu su mokiniais iš įvairių 
mokyklų, taip sudaro sąlygas vai-
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KUO GALIU PRISIDĖTI, TĖVYNE? 
APMĄSTYMAI PO KOVO 11-OSIOS

Alvyra Galkienė
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LEU PKTI – 5 METŲ 
AKREDITACIJA

Kovo 17 d. Lietuvos edukologi-
jos universiteto Profesinių kompe-
tencijų tobulinimo institutas (LEU 
PKTI) gavo Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministrės Au-
dronės Pitrėnienės įsakymą „Dėl 
institucijų, vykdančių mokytojų ir 
švietimo pagalbą teikiančių spe-
cialistų kvalifikacijos tobulinimą, 
veiklos akreditacijos“ (Nr. V-214).

Įsakyme pažymima, kad LEU 
PKTI akredituojamas 5 metams (I 
veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ 

dalys: „Seminarai, kursai, paskaitos 
ir kiti renginiai“, „Gerosios patir-
ties sklaida ir edukacinės patirties 
bankas“, „Projektinė veikla ir par-
tnerystės tinklai“; II veiklos srities 
„Vadyba ir administravimas“ dalys: 
„Vadovavimas, personalo vadyba ir 
įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir 
administravimas“, „Mokytojų ir švie-
timo pagalbą teikiančių specialistų 
kvalifikacijos tobulinimo renginių 
programų vadyba“). 5 metų akredita-
cija – maksimali.

„Šviesos“ informacija

Kuo galiu prisidėti, Tėvy-
ne? Tokį klausimą kėlė Lietuvos 
edukologijos universiteto (LEU) 
studentai, prieš atsisėsdami į 
vienoje iš auditorijų įsikūrusio 
Nacionalinio kraujo centro kėdę. 
„Ar nebijai adatų?“ – klausiu 
jaunuolio, kruopščiai pildančio 
donoro lapelį. „Šiandien kažkas 
tokias adatas kenčia kas dieną su 
viltimi gyventi. Tarp jų – vaikai 
ir jaunuoliai“,  – atsako. Tradiciš-
kai šį pavasarį 40 LEU studentų, 
būsimųjų pedagogų, pasirinkusių 
savanorystės programą, pabiro 
po mokyklas. Jie talkino mokyto-
jams, padėjo vaikams, esantiems 
socialiniuose centruose, vaikų 
namuose, seneliams – paliatyvio-
sios slaugos įstaigose. Būsimieji 
psichologai kiekvieną vakarą kelia 
„Vaikų linijos“ telefono ragelį.

Kas yra šis universitetas? Tai 
bloga, nusigyvenusi aukštoji mo-
kykla ar savo veiklos teritorijas iš-
plėsti siekiančių universitetų kovos 
arena? O gal dar vienas menkai pa-
matuotas šalies vadovų daromų re-
formų akibrokštas. Būkime budrūs, 
saugodami Lietuvos laisvę, nes 
liečiamės prie jautriausios visuo-
menės srities – jos ugdymo. Kokias 
vertybes, žinias ir gebėjimus sudė-
sime į jaunų žmonių širdis, tokią 
Tėvynę turėsime.

Kokio mokytojo reikia Lietu-
vai?

Tai labai retai keliamas klau-
simas. Veikiau, atsakymas patei-
kiamas klausimo net neuždavus. 
Atrodytų, logiška, kad mokytojui 
reikia suteikti kuo daugiau ir kuo 
kokybiškesnių žinių, kuriomis jis 
vėliau praturtins jaunąją kartą. Ta-
čiau moksliniai tyrimai rodo, kad 
šiandien mokytojo uždavinys – ne 
žinias perduoti, bet mokyti jų ieš-
koti, suvokti, operuoti.

Pavyzdžiui, Irvino universiteto 
(JAV) mokslininkai  Santagata ir 
Yeh (2015) įrodė, kad esminė ma-
tematikos mokytojo kompetencija 
šiandien yra organizuoti ugdymo 
procesą taip, kad jis skatintų moki-
nį suvokti matematinius reiškinius, 
juos interpretuoti ir priimti su jais 
susijusius sprendimus įvairiuose 
situaciniuose kontekstuose. Šią mo-
kytojo kompetenciją lemia ne ma-
tematinių žinių gausa ar gilumas, 
bet gebėjimas organizuoti mokinių 
mokymosi veiklą ciklo „suvoki-
mas–interpretacija–sprendimų pri-
ėmimas“ pagrindu. Mokslininkai 
pagrindžia, kad šitaip ugdydamas 
mokinius mokytojas kartu su jais ir 
pats vis atranda kažką naujo. Mūsų 
tyrimai rodo, kad šiandien mo-
kinių ir mokytojų prioritetas sie-
kiant ugdymo sėkmės – mokytojo 
gebėjimas kurti pasitikėjimu grin-
džiamus tarpusavio santykius, pas-
kui – profesinis meistriškumas, t. y. 
gebėjimas organizuoti ugdymo(si) 
veiklas, ir tik tada – dėstomo daly-
ko išmanymas.

Kaip parengti mokytoją, at-
liepiantį šiuolaikinės visuomenės 
lūkesčius?

Prieš atsakant į šį klausimą, 
pirmiausia verta jį suvokti, inter-
pretuoti ir priimti sprendimą mūsų 
visuomenės lūkesčių kontekste. 
2015 m. gruodžio 10 d. pasirodė 
Švietimo ir ugdymo studijų krypčių 
grupės aprašas (ŠUSK), patvirtintas 
švietimo ir mokslo ministro įsaky-
mu Nr. V-1264. Negalima nepritarti 

kams iš tolimiausių Lietuvos vietų 
pabūti Vilniuje, kartu su studentais 
kurti meną scenoje.

Nuo 2010 m. LEU studentai 
yra aktyvūs socialinės klounados 
„Raudona nosis“ organizatoriai. 
Tikslas – taikant juoko terapiją, 
kurti socialiai pažeidžiamam vai-
kui tarsi saugesnį pasaulį. Tai pa-
deda studentui pažinti ir suprasti 
vaiko jausmus. Efektyvus studijų 
projektas „Profesorius klasėje“ – 
dėstytojai ir studentai veda pamo-
kas mokyklose, o pedagogai juos 
stebi. Po pamokų įvyksta pedagogų, 
mokslininkų ir studentų diskusija, 
visi keičiasi naujausiomis pedago-
gikos žiniomis ir gerąja patirtimi. 
Studentas daro išvadas, ruošiasi sa-
varankiškam darbui.

Kaip gyvena LEU?

Mažiausia, ką galima pasaky-
ti, – labai keistai. Universitetas turi 
nenuginčijamą pedagogų rengimo 
patirtį, nuolat ieško būdų, kaip to-
bulėti, atsinaujinti ir sietis su nū-
dienos aktualijomis. Vien 2016 m. 
kovo–gegužės mėnesiais įvyks daug 
renginių ir susitikimų, kuriuose bus 
keičiamasi patirtimi. Pavyzdžiui, 
vyks LEU akademinės bendruome-
nės forumas, skirtas studijų pro-
gramų atnaujinimui, vadovaujantis 
ŠUSK aprašu ir diskutuojant dės-
tytojams, studentams, Švietimo ir 
mokslo ministerijos specialistams, 
mokyklų vadovams, Lietuvos vers-
lo organizacijų atstovams. Taip pat 
vyks Izraelio mokslininkų iš nevy-
riausybinės organizacijos NITZAN 
ir universiteto ILAN paskaitos stu-
dentų, didaktų, pedagogų iš ben-
dradarbiaujančių mokyklų susiti-
kimas mokinių, turinčių mokymosi 
sunkumų, ugdymo tema. Gegužės 
mėnesį vyks diskusija ref lekty-
viųjų studijų organizavimo tema 
su mokslininkais iš Laplandijos 
universiteto  (Suomija), balandžio 
mėnesį – apskrito stalo diskusija, 
kurioje dalyvaus LEU dėstytojai ir 
Lietuvoje reziduojančių JAV diplo-
matų žmonos pedagogės. Bus kei-
čiamasi ugdymo skirtinguose kon-
tekstuose patirtimi.

Universitetas neabejotinai tar-
nauja Lietuvos švietimui, tačiau 
kiekvieną pavasarį, kai mokiniai 

svarsto, kokį kelią pasirinkti, su-
laukia nepagrįstų šmeižto atakų. 
Kas tai daro? Labai aiškiai suin-
teresuotos grupės. Baisiausia yra 
tai, kad šie išpuoliai žemina čia 
sąžiningai ir inovatyviai dirbančių 
mokslininkų ir studentų orumą, 
žlugdo mokytojo autoritetą, trikdo 
pedagogo veiklai pašaukimą turin-
čių mokinių apsisprendimą.

Ko reikia Lietuvos laisvei?

Visų pirma, bendro darbo dėl 
savo Tėvynės gerovės ne vieniems 
kitus neigiant, bet, kaip Lietuvoje 
buvo įprasta, mąstant apie tai, kuo 
galima pasidalyti. Nekomentuosiu 
pedagogų rengimo modelio VU. 
Gyvenimas jį pakomentuos. Šis 
modelis yra išbandytas ir menkai 
pasiteisina.

Noriu paneigti VU kolegų sta-
tistiką apie LEU absolventų įsi-
darbinamumą švietimo įstaigose. 
Teigiama, kad jų įsidarbina apie 8,6 
proc. Statistika rodo, kad per 2015 
m. Lietuvos švietimo įstaigose dar-
bą pradėjo 43 proc. LEU absolven-
tų, kiti jų dirba bibliotekose, socia-
linės globos ir kitose įstaigose. VU 
skelbia faktą, kad LEU nebeturi ats-
kirų programų būsimiems fizikos, 
matematikos ir chemijos mokyto-
jams, bet turi dvigubas chemijos ir 
fizikos, matematikos programas. 
Tai yra tiesa ir šį sprendimą lemia 
realybė Lietuvos mokyklose.

Minėtiems dalykams yra skiria-
ma nedaug pamokų, todėl dažnai 
nesusidaro net minimalus krūvis. 
Kita vertus, ugdymo turinio speci-
alistai skatina integralų šių dalykų 
mokymą. Atrodo, kad sprendimas 
pasiūlyti dvigubą mokytojo speci-
alybę pasiteisino, nes 16 būsimųjų 
abiturientų pasirašė ketinimų pro-
tokolus studijuoti šią specialybę 
tikslinio valstybės finansavimo 
būdu.

Šį rašinį noriu pabaigti IV kur-
so studento žodžiais, pasakytais 
savo mokytojui, kompozitoriui 
doc. Vytautui Barkauskui (jaun.) 
po misterijos „Kelias“, dedikuotos 
tiems, kas kūrė ir kovojo už Lietu-
vos laisvę. „Mums garbė būti tokių 
iškilių pedagogų mokiniais. Norisi 
kuo ilgiau būti šalia jų ir mokytis iš 
jų“, – teigia Tomas.



jų draugams – labai ačiū, kad balsavo, 
ir padėjo laimėti šį linksmą konkur-
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Mielas skaitytojau!
Pavasaris – tai vienas iš keturių metų laikų, kai atgimsta gam-

ta: nutirpsta sniegas, atsigauna žolė, pražįsta gėlės, parskrenda 
paukščiai. Tada įvyksta pokyčių ir mūsų gyvenime: viskas tampa 
ne taip sudėtinga, dažniau norime būti gamtoje, pradeda sektis, 
nes su atsigaunančia gamta atsigauna ir mūsų siela. Pavasaris – 
tai ne tik tai, kas yra aplink mus, bet kas yra ir pačiuose mumyse – 
sieloje.

 Linkime, kad pavasaris pasibelstų į kiekvieno sielą, o visi var-
gai ir rūpesčiai taptų iššūkiais, kuriuos pavasarį daug lengviau 
įveikti.

Laikraščio „Šviesa“ redakcija

SENJORAI IR STUDENTAI KOVO 11-ĄJĄ 
PAMINĖJO MISTERIJOS „KELIAS“ PREMJEROJE

Izabelė Janina Bražiūnienė

PAVASARĮ – NE TIK 
LINKSMYBĖS, BET IR 

AKADEMINIAI RENGINIAI

YPATINGA STUDIJŲ PUSIAUKELĖ – 
„ŠAUNIAUSIO TREČIAKURSIO RINKIMAI“

> Šauniausiu trečiakursiu išrinktas 
LEU IF studentas Justas Račas

Įpusėjus mokslo metams, Lietu-
vos edukologijos universiteto (LEU) 
studentų atstovybė (SA) pirmą kartą 
surengė konkursą trečio kurso stu-
dentams. „Šauniausio trečiakursio 
rinkimų“ metu pirmiausia po vieną 
šauniausiąjį išsirinko kiekvienas fa-
kultetas, o vėliau rinkimai vyko tarp 
7 fakultetų laimėtojų. Kovo 7–14 d. 
socialinių tinklų svetainės „facebo-
ok“ LEU SA paskyroje studentai ga-
lėjo balsuoti už gerai besimokantį, 
aktyviausią, simpatiškiausią vidumi 
ir išore trečiakursį. 

Šiais metais šauniausio trečiakur-
sio titulą laimėjo LEU Istorijos  fakul-
teto (IF) studentas Justas Račas. Vaiki-
nas džiaugiasi pergale, tačiau neneigia, 
kad dėl jos reikėjo pakovoti: „Kovojant 
dėl pergalės, teko šiek tiek padirbėti, 
paprašyti draugų palaikymo, todėl 
norėčiau pasakyti visiems draugams ir 

są“. J.  Račas – aktyvus. Jis – grupės 
seniūnas, Studentų mokslinės (meno) 
draugijos (SMD) narys, dalyvauja įvai-
riuose renginiuose, siekia užsibrėžtų 
tikslų, noriai padeda kitiems. 

Apie šį konkursą buvo atsiliepta 
gerai, be to, LEU SA gavo ir naudingų 
pasiūlymų ateičiai. J. Račas pasidalijo 
ir savo pastebėjimais: „Galima būtų 
surengti bendrą apklausą, viktoriną vi-
siems, pretenduojantiems tapti geriau-
siems. Pritaikyta viktorina ar klausi-
mai, manau, labiau išskirtų puikiausią 
studentą.“ Vaikinas šiuo konkursu la-
bai džiaugiasi ir labai palaiko šią idėją. 

LEU SA kovo 17 d. susitiko su 
visais 7 besivaržiusiais trečiakursiais 
ir juos apdovanojo padėkomis, o nu-
galėtojui J. Račui įteikė pagrindinį 
prizą. Studentai džiaugiasi šiuo kon-
kursu ir tikisi, kad jis taps kasmetinis.

LEU RsV komiteto informacija

> Misterijos „Kelias“ metu nusidriekusi per visą aktų salę studenčių nešama 
Lietuvos trispalvė

Mūsų partneris – Lietuvos edu-
kologijos universitetas (LEU) – pa-
kvietė Medardo Čoboto trečiojo 
amžiaus universiteto (MČTAU) 
klausytojus minėti Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo dieną. Kovo 
10 d. LEU aktų salėje įvyko Ugdymo 
mokslų fakulteto (UMF) Muzikos 
katedros dėstytojo, kompozitoriaus 
doc. Vytauto Barkausko jaunesniojo 
misterijos „Kelias“ premjera. Šis kū-
rinys skirtas tiems, kas kūrė ir kovo-
jo už Lietuvos laisvę.

Ypač nekantriai šios dienos laukė 
MČTAU Meninės saviraiškos fakul-
teto klausytojai. Kompozitorių doc. 
V.  Barkauską jau pažinojome anks-
čiau – 2015 m. pavasarį jis sukūrė mu-
ziką mūsų vaidybos studijos režisieriaus 
Kęstučio Česnaičio spektakliui-mitui 
„Miestas“, kurį sėkmingai iki šiol vai-
diname savo renginiuose. Surengėme ir 
pirmąsias gastroles. Vasario 6 d. spekta-
klį rodėme Gerontologijos ir reabilitaci-
jos centro bendruomenei. Kovo 17 d. – 
Antavilių pensionato gyventojams.

Džiaugiamės, kad kompozitorius 
mūsų nepamiršo, pats asmeniškai pa-
kvietė į misterijos „Kelias“ premjerą. 
Daug anksčiau, negu premjera pra-
sidėjo, į salę rinkosi LEU studentai, 
dėstytojai ir gausus MČTAU klausy-
tojų būrys. Visiems buvo įdomu, kaip 
bus pristatyta Lietuvos istorija.

Premjerai buvo ilgai ruoštasi, 
negailėta nei laiko, nei jėgų. Rinkda-
miesi į fakultetą, LEU centriniuose 
rūmuose girdėjome aktų salėje skam-
bančią muziką, dainuojančius cho-
rus, matėme dirbantį patį kompozito-
rių. Juk misterija „Kelias“ – didingas 
kūrinys, kuriam atlikti buvo sutelkti 
Muzikos katedros dėstytojai, stu-
dentai, Šokio ir teatro katedros šokio 
pedagogikos specialybės studentai ir 
moksleiviai.

Misteriją sudaro šešios dalys, at-
spindinčios atskirus Lietuvos istorijos 
etapus, meistriškai sujungtos į dar-
niai skambantį vientisą kūrinį. Kūri-
nio sėkmę lėmė ne tik gyvai atliekama 
vokalinė-instrumentinė muzika, bet 
ir įdomi scenografi ja ir choreografi ja. 
Ekrane besikeičiantys vaizdai, isto-
riniai įvykiai ir dokumentiniai pa-
sakojimai labai pagyvino misteriją ir 
suteikė jai ypatingą prasmę. Kompo-
zitoriaus  žmonos Viktorijos sukurti 
didžiuliai šiaudų sodai ir tautinėmis 
juostelėmis papuoštas medis paliko 
neužmirštamą įspūdį.

Misterijoje dalyvavo: Muzikos 
katedros mišrus ir merginų chorai 
(vadovas doc. V. Tavoras), liaudies ins-
trumentų ansamblis (vadovė prof. dr. 
V. Palubinskienė), vaikų choras (vado-
vė E. Urbaitė), solistės: doc. Z. Grigienė 
ir E. Bereznauskaitė, pianistės: I. Bakū-
naitė ir G. Baranauskienė, Šokio ir tea-
tro katedros šokių grupė ir skaitovas – 
T. Janukėnas. Renginį vedė tautiniais 
rūbais pasipuošusi Muzikos katedros 
vedėjos padėjėja – G. Šadeikytė.

Misteriją užbaigė tautinės vėlia-
vos pagerbimas. Studenčių nešama 
trispalvė nusidriekė per visą aktų 
salę, tarsi kviesdama visus susitelkti 
ir prisiminti laisvės kainą. Ilgai plo-
jome atlikėjams ir misterijos autoriui, 
kompozitoriui doc. V. Barkauskui 
jaunesniajam, kuriam buvo įteikia-
mos gėlės.

Renginio pabaigoje LEU mokslo 
ir plėtros prorektorius, laikinai ei-
nantis rektoriaus pareigas, prof. dr. 
A. Ragauskas ir UMF dekanė doc. 
dr. A. Galkienė kalbėjo apie Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo reikšmę, 
pabrėžė projekto svarbą, padėkojo au-
toriui ir atlikėjams.

MČTAU klausytojų vardu dė-
kojame ir sveikiname kompozitorių 
doc. V.  Barkauską, sukūrusį ir pa-
teikusį žiūrovams tokį iškilmingą ir 
dvasingą kūrinį – misteriją „Kelias“. 
Linkime jam tolesnės kūrybinės sėk-
mės ir tikimės toliau bendradarbiau-
ti. Jis pažadėjo sukurti muziką mūsų 
režisieriaus – K. Česnaičio naujai pje-
sei „Keltas“.

2016 m. kovo mėn. Lietuvos edu-
kologijos universiteto (LEU) studen-
tų atstovybė (SA) galėjo dalyvauti 
įvairiuose renginiuose. Kovo mėn. 
įvyko: „Nacionalinis studentų pro-
tmūšis“, Tarptautinės moters dienos 
minėjimas, Kovo 11-osios minėji-
mas, akcija – „Arbata su UMF SA“, 
Žemės dienos minėjimas, renginys – 
„Įšok į naują semestrą kartu su LEU 
SA“. Įvyko ir tradicija tapusios „Is-
torikų dienos“.

Pabudus pavasariui žmonės tapo 
energingesni. LEU SA neužmiršo 
dalyvauti ir kasmetiniuose vyks-
tančiuose renginiuose. Vienas iš 
jų – „Nacionalinis studentų protmū-
šis“ – intelektualus žaidimas, per kurį 
tarpusavyje varžosi Lietuvos studen-
tų komandos. Šiemet mūsų universi-
tetui atstovavo Istorijos fakulteto (IF) 
studentų komanda. Ne paslaptis ir 
tai, kad mūsų studentai ir dėstytojai 
mėgsta aktyvų laisvalaikį, todėl jau 
antrus metus dalyvaujame Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto 
(VGTU) boulingo turnyre. Šiemet su-
būrėme net tris komandas, tuo labai 
džiaugiamės ir didžiuojamės. 

Be to, LEU SA taip pat nepamir-
šo ir gražiausių pavasario švenčių – 
Tarptautinės moters dienos ir Kovo 
11-osios. Kovo 8-ąją vaikinai univer-
sitete pasitiko moteris ir merginas su 
gėlėmis, taip sukeldami jų šypseną 
visai dienai. Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo dieną LEU SA kvietė 
visus žiūrėti nufi lmuoto sveikinimo, 
kuriame kiekvieno fakulteto SA siun-
tė Lietuvai nuoširdžius linkėjimus. 
Be kasmetinių tradicijų šiemet gausu 
ir naujų. Viena iš jų – LEU Ugdymo 
mokslų fakulteto (UMF) studentų kas 
antrą pirmadienį skleidžiančių gerą 
nuotaiką akcija „Arbata su UMF SA“, 
per kurią UMF studentai kviečia vi-
sus norinčius pasišnekučiuoti, kartu 
išgerti karštos arbatos. Labai džiau-
giamės ir tuo, kad LEU UMF orga-
nizuojamame forume „Šiuolaikinio 
mokytojo ugdymo perspektyvos“ da-
lyvavo visų fakultetų studentai, kurie 
aktyviai diskutavo apie savąją ateities 
profesiją ir galėjo prisidėti prie švie-
sesnio rytojaus.

Kovo vidurys buvo itin aktyvus 
mūsų universiteto studentams – net 

trys vienas po kito vykstantys ren-
giniai leido aktyviai pradėti savaitę. 
Kovo 16-ąją minėjome Žemės dieną, 
kovo 16–17 d. vyko „Istorikų dienos“, 
o savaitę užbaigėme batutų centre 
„Šoklynė“. Šie renginiai sulaukė di-
delio studentų susidomėjimo savo 
išskirtinumu.

„Istorikų dienos“ – tai tradicinis 
IF studentų atstovybės organizuo-
jamas renginys, kuris rengiamas jau 
daugiau nei trisdešimt metų. Šiais 
metais – 700-ųjų m. jubiliejus, kai 
valdyti pradėjo Lietuvos kunigaikštis 
Gediminas. Jo dėka Lietuvos sosti-
nė – Vilnius, o ne Kernavė. „Istorikų 
dienų“ renginio pirmąją dieną buvo 
organizuojama konferencija – „Gedi-
mino atėjimo į valdžią 700-ųjų metų 
jubiliejaus paminėjimas“, ekskursija 
„Gedimino Vilnius“, o vakare visi 
norintys galėjo dalyvauti protmūšyje, 
kuris leido suprasti, kiek mes pažįsta-
me Lietuvą. Antroji diena buvo taip 
pat aktyvi: IF leidinio „Mūsų vasaros“ 
pristatymas ir jau tradicija tapusi eks-
kursija į Gedimino pilies bokštą. Šį 
dviejų dienų renginį užbaigė LEU IF 
dekano taurės krepšinio fi nalas, o va-
kare visų laukė smagus „Istorikų die-
nų“ uždarymas. Taigi, veiklos studen-
tams ir dėstytojams tikrai netrūko. 

Be to, Gamtos, matematikos ir 
technologijų fakulteto (GMTF) SA 
kartu su Studentų moksline (meno) 
draugija surengė akciją, skirtą Žemės 
dienai paminėti. Pradedant renginį 
buvo iškelta Žemės dienos vėliava, 
sveikinimo žodį tarė GMTF deka-
nas prof. dr. V. Sruoga ir prodekanė 
doc. dr. R. Lazauskaitė. Žemės diena 
simbolizuoja astronominį pavasarį, 
kurio metu dienos ir nakties ilgumas 
tampa vienodas ir gamta pabunda 
gyventi. Pernai Žemės dienos proga 
buvo iškabinti inkilėliai grįžtantiems 
paukščiams, o šiais metais – valomi. 
Per popietę lekt. R. Mackevičienė 
pasakojo apie paukščių gyvenimą ir 
studentai galėjo sužinoti, kaip iš to, 
kas yra inkiluose, suprasti, kokie ir 
kokiam tikslui juose buvo apsistoję 
paukščiai. Po šios akcijos visi rinko-
si žiūrėti fi lmą „Balų šeimininkai“, o 
dienos pabaigoje vyko uždarymo ren-
ginys, kuriame dalyvavę akademinės 

bendruomenės nariai galėjo pasidaly-
ti savo įspūdžiais. 

Trečiasis renginys leido šiek tiek 
atsipalaiduoti. Kovo 17 d. studentų 
atstovai visus kvietė į renginį – „Įšok 
į naują semestrą kartu su LEU SA“. 
Šis renginys vyko batutų centre „Šo-
klynė“. Vakaras naujoje aplinkoje su-
laukė palankaus ir didelio studentų 
ir kitų dalyvių susidomėjimo. Orga-
nizatoriai kvietė aktyviai pajudėti ir 
atsipalaiduoti po intensyvių paskaitų. 
Renginio pradžioje vyko mankšta, 
vėliau dalyviai galėjo pasimoky-
ti įvairių triukų, mokė vienas kitą, 
linksmai leido laiką. Vakarui įpusė-

jus, dalyvių laukė estafetės, kurios 
reikalavo komandinio darbo ir ryžto. 
Studentė K.  Žvikaitė noriai dalijosi 
mintimis apie renginį: „Sunkiausia 
rungtis buvo ieškoti voko kubų duo-
bėje, o lengviausios – vaidybinės už-
duotys, nes buvome labai išradingi ir 
dirbome kaip stipri komanda. Buvo 
labai smagu, tik pavargome.“ 

Taigi šis renginys parodė, kad 
ne tik plaukimas išjudina visus rau-
menis, bet ir batutai, gera kompa-
nija ir daug juoko – gera viso kūno 
treniruotė. Taigi pirmasis pavasario 
mėnuo buvo tikrai įdomus ir akty-
vus laikotarpis, prasidėjęs nuo šiltų 

sveikinimų moterims ir brangiai Tė-
vynei. Studentai turėjo ne tik puikių 
galimybių sužinoti daugybę įdomių 
dalykų: apie Lietuvos istoriją, paukš-
čių gyvenimą ir mūsų motiną Žemę, 
tačiau ir kartu su LEU SA po visų dar-
bų atsipalaiduoti ir praleisti laisvalai-
kį su studentų draugija batutų centre. 
LEU UMF SA šaltais pirmadienio 
rytais kvietė sušilti ir pasikalbėti prie 
arbatos puodelio, o LEU SA nariai iš 
visų jėgų atstovavo savo universitetui 
protmūšyje ir boulingo turnyre. Mes 
tikime, kad visi kartu esame stiprūs!

LEU SA RsV komiteto 
informacija> Akimirka iš „Istorikų dienų“
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ĮVYKO ANTROJI STUDENTŲ MOKSLINĖ KONFERENCIJA  
„STUDENTŲ MOKSLINIAI DARBAI“

Inga Banytė, Justina Kaušaitė, Monika Rupšytė, Kristina Skiudulaitė

Gruodžio mėnesį vyko antroji 
Lietuvos edukologijos universiteto 
(LEU) studentų mokslinė konferen-
cija „Studentų moksliniai darbai“, 
kurią organizavo Studentų mokslo 
(meno) draugija (SMD).

Plenarinio posėdžio, vykusio cen-
triniuose rūmuose, pradžioje modera-
torė Justina Kaušaitė sveikinimo žodį 
pakvietė tarti LEU mokslo ir plėtros 
prorektorių prof. dr. Aivą Ragauską. 
Jis teigė, kad studentų mokslinė veikla 
yra viena iš prioritetinių sričių, taip pat 
išreiškė viltį, kad „ši konferencija taps 
visą dieną trunkančia didžiule mokslo 
švente.“ Plenarinį pranešimą „Lietu-
vos etnografinių regionų tautinis kos-
tiumas“ skaitė lekt. Lina Ringelienė. 
Ji konferencijos dalyvius supažindino 
su Lietuvos regionų tautiniais kostiu-
mais. Pranešimą „Etnografiniai me-
tai“ skaitė prof. dr. Ilona Vaškevičiūtė.

Po plenarinio posėdžio vyko jung-
tinė Gamtos, matematikos ir techno-
logijų (GMTF) ir Sporto ir sveikatos 
(SSF) fakultetų studentų mokslinė 
konferencija, kurioje penki šių fakul-
tetų studentai pristatė savo mokslinius 
darbus. Konferencijos pradžioje kiek-
vienas pranešėjas, komisijos narys ir 
klausytojas pasisakė, iš kurio etnogra-

finio regiono yra kilęs – tokiu būdu 
visi dalyviai susipažino. Sveikinimo 
žodį tarė GMTF dekanas prof. Virgi-
nijus Sruoga. Šios sekcijos organiza-
torė ir moderatorė buvo trečiakursė 
biologė, SMD narė Inga Banytė.

Pirmoji pranešimą skaitė I. Ba-
nytė. Konferencijos dalyviai sužino-
jo, jog Lietuvoje galima atrasti naujų 
rūšių, kur jų ieškoti, taip pat Kauno 
marių regioninio parko paslapčių. 
Trečiakursis biologas Aleksejus Peržu 
savo pranešime pasakojo, kur žiemo-
ja pilkosios gervės, kaip vykdomi jų 
ekologiniai tyrimai. IV kurso kūno 
kultūros specialybės studentė Monika 
Ivanauskaitė pristatė atliktą Europos 
žolės riedulio jaunių vaikinų iki 18 
metų III čempionato rinktinės ana-
lizę. II magistrantūros kurso fizikos 
studijų programos studentai – Jurgita 
Koncevičiūtė ir Saulius Pakalkaskaitė 
– pranešimus apie neono ir volframo 
jonų teorinius tyrimus. Konferencijos 
metu pranešėjai sulaukė dėmesio ne 
tik iš dėstytojų ar vyresnių kursų stu-
dentų, bet ir iš gausiai susirinkusių bi-
ologijos pirmakursių, drąsiai uždavu-
sių klausimų. Išrinkti geriausi sekcijos 
pranešimai, pranešėjams įteikti SMD 
ir GMTF įsteigti specialūs prizai, di-

plomai. I vietą laimėjo J. Koncevičiūtė, 
II – I. Banytė, III – M. Ivanauskaitė. 
Konferencijos pabaigoje buvo nutarta, 
jog šiemet tapti laimėtojais verti visi 
pranešėjai. Taigi visiems dalyviams 
buvo įteikti ne tik SMD konferencijos 
dalyvių pažymėjimai, GMTF dekanas 
prof. V. Sruoga visiems, skaičiusiems 
pranešimus, skyrė vienkartines pre-
mijas ir palinkėjo toliau tęsti mokslinę 
veiklą, viešinti tyrimų rezultatus.

Ugdymo mokslų fakulteto sekcijos 
konferencija taip pat vyko LEU centri-
niuose rūmuose. Sekciją moderavo 
antrakursė biologė, SMD narė Kristi-
na Skiudulaitė. Buvo perskaityti net 6 
pranešimai. Galima pasidžiaugti, jog 
šiemet dalyvavo ne tik vyresnių kursų 
studentų, rengiančių baigiamuosius 
darbus, bet ir pirmakursių, noriai 
besidalijančių atradimais. Studentų 
mokslinio klubo „Idėjų laboratorija“ 
nariai pristatė savo veiklą, pasakojo 
apie konkurso-parodos „Aš ir mano 
augintinis“ organizavimo ypatumus, 
pedagoginius patyrimus. Daug dė-
mesio sulaukė pranešimai apie gam-
tamokslinį ugdymą pradinėse kla-
sėse. Daugiausia dėmesio sulaukė II 
magistrantūros kurso studentė Rasa 
Žiburytė, kuri skaitė pranešimą „Pasi-

dalytoji lyderystė ir įgalinanti vadyba 
Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklo-
se“, kuri ir laimėjo I vietą. II vietą pel-
nė ketvirtakursė Benita Jeruševičiūtė 
(„3–4 klasių mokinių gamtotyrinių 
gebėjimų ugdymas mokantis lauke“), 
III – ketvirtakursė Greta Valaikienė 
(„Aplinkosaugos gebėjimų ugdymas 
organizuojant mokymąsi gamtoje“). 
Siekiant paskatinti jaunuosius tyrėjus 
tęsti mokslinę veiklą, prizines vietas 
užėmusiems studentams įteiktos do-
vanos, diplomai, skirtos premijos.

Lituanistikos fakulteto (LF) sekci-
jos konferencija vyko LEU II rūmuo-
se. Konferencijos pradžią paskelbusi 
vedėja Jolanta Tarasevičiūtė kvietė 
sveikinimo žodį tarti LF dekanę doc. 
dr. Žydronę Kolevinskienę. Ji džiaugė-
si šia nauja studentų mokslinių darbų 
konferencijos tradicija, pristatė komi-
sijos narius ir palinkėjo visiems jau-
niesiems tyrėjams sėkmės. Sveikinimo 
žodį tarė ir LF prodekanas dr. Vidas 
Valskys, kuris džiaugėsi, jog studentai 
rengia pranešimus iš įvairių lituanis-
tikos krypčių – literatūrologijos, kal-
botyros, didaktikos, ir kuria įdomią 
diskusiją. LF sekcijos vedėja pakvietė 
žodį tarti ir LEU LF SMD vadovę Bri-
gitą Meškonytę. Išklausę pranešėjų 

klausytojai ir komisijos nariai uždavė 
daugybę įdomių ir naudingų klau-
simų, iškėlė hipotezių, padėsiančių 
pranešėjams tobulėti ir tobulinti, tęsti 
mokslinius darbus. I vieta buvo skirta 
B. Meškonytei („Erdvės raiška Valdo 
Papievio romane „Odilė, arba Oro 
uostų vienatvė“), II vieta atiteko sve-
čiui iš Vytauto Didžiojo universiteto 
Astijui Krauleidžiui („Multimedialioji 
Gabrielės Labanauskaitės-Dienos poe-
zija“), III vietą pelnė Donata Mikalaitė 
(„Asociacijų eksperimentas – tautos 
pažinimo raktas“). LF pirmakursei 
Viktorijai Valinčiūtei („Ar kūryba at-
spindi žmogaus etnosą?“) buvo įteikta 
paskatinamoji premija.

Istorijos falkuteto (IF) sekcijos 
konferencija taip pat vyko LEU II rū-
muose. Pranešimus skaitė 6 studentai. 
I vieta atiteko antrakursiui magistran-
tui Viliui Šadauskui, kuris skaitė pra-
nešimą „Šiaulėnų parapijos 1900–1908 
m. RKB krikšto metrikų knygos ana-
lizė: XX a. pradžios lokalinės demo-
grafijos pavyzdys“, II – ketvirtakursei 
Valdai Kulakauskaitei („Svarbiausi 
Istorijos fakulteto raidos etapai“), III 
– trečiakursiui Justui Račui („Vilniaus 
žemutinės pilies pastatų liekanų ar-
cheologinių tyrinėjimų istorija“).

ŠIAULĖNŲ PARAPIJOS 1900–1908 M. RKB KRIKŠTO METRIKŲ KNYGOS 
ANALIZĖ: XX A. PRADŽIOS LOKALINĖS DEMOGRAFIJOS PAVYZDYS

Vilius Šadauskas

Skatinant Lietuvos edukologijos 
universiteto (LEU) studentų bai-
giamųjų darbų viešinimą, laikraš-
čio „Šviesa“ vasario–kovo numerio 
rubrikoje „Studentų mokslo gatvė“ 
pristatomas LEU Istorijos fakulte-
to (IF) Lietuvos lokaliosios istorijos 
magistrantūros programos II kurso 
studento Viliaus Šadausko straips-
nis, parengtas pagal tiriamąjį darbą 
studijų proceso metu. Darbo vado-
vas – prof. dr. Aivas Ragauskas.

Krikšto, santuokos ir mirčių me-
trikos yra labai svarbus ir informaty-
vus šaltinis. Metrikos ypač aktualios 
siekiant nustatyti demografinius po-
kyčius vietovėje tam tikru laikotarpiu. 
Metrikose esanti informacija – neatsie-
jamas šeimų genealogijos ir gyventojų 
tautybių santykių, tyrinėjamų lokali-
niame vienete, šaltinis. KM pagrįstai 
galima laikyti labiausiai paplitusiu 
(kiekviena parapija turi savo KM) ir 
plačiai naudojamu, masiniu šaltiniu 
socialinės istorijos tyrimuose.

Šiame darbe bus bandoma prista-
tyti pagrindinius darbo su šia šaltinių 
grupe metodus, informacijos apdoroji-
mo ir pateikimo galimybes, analizuo-
jant 1900–1908 m. Šiaulėnų parapijos 
KM knygą. Pranešimo turinį sudarys 
sistemiškai išanalizuoti, pasirinkti vie-
nerių – 1900-ųjų m. metrikų įrašų duo-
menys ir jų pagrindu iškeltos hipotezės 
tolimesniam tyrimui.

Analizei pasirinktą 1900–1908 m. 
Šiaulėnų parapijos KM knygą sudaro 
241 lapas, t.y. 482 puslapiai. Kiek-
viename KM knygos puslapyje yra 
po tris krikšto įrašus, išskyrus 478–
482  puslapius, kuriuose yra po ketu-
ris krikšto įrašus. Iš viso KM knygo-
je yra 1450  krikšto įrašų. (Kadangi 
aptariami 1900-ieji m. yra padalyti 
tarp dviejų knygų, statistika papildy-
ta 128  įrašais iš 1894–1900 m. KM). 
Sprendžiant iš rašysenos ir raidžių – 
T (T), S (C) ir R (P) rašybos stiliaus, 
metrikos įrašus šioje knygoje fiksavo 
mažiausiai 7 asmenys, todėl skiriasi ir 
teksto įskaitomumas.

Pagrindinių krikšto įrašų duome-
nų analizė parodė, kad 1900–1908 m. 
gimstamumas svyruoja nuo 163 iki 

198 gimusių vaikų per metus, bendras 
gimimų vidurkis per metus – 175 vai-
kai. 1900 m. gimusių 179 vaikų skai-
čius yra normalus, mažai besiskirian-
tis nuo bendro vidurkio. Todėl šiuos 
metus logiška rinktis analizei, nes jie 
geriausiai atspindi demografinius-so-
cialinius procesus Šiaulėnų parapijos 
bendruomenėje. 

Remiantis 1900 m. įrašų duome-
nimis, buvo nustatytos 333 pavardžių 
atmainos (neskaičiuojant skirtingų 
pavardės formų). Nustatytos 132 su-
augusiųjų vardų atmainos, iš kurių 
63  (50,1  proc.) atitinka naujagimių 
vardus, 74 naujagimių vardų atmai-
nos, iš kurių 63 atitinka suaugusiųjų 
vardus ir 7 (9,5 proc.) naujagimių var-
dų atmainos, kurios neturi suaugu-
siųjų vardų atitikmenų ir yra visiškai 
naujos. Atlikti skaičiavimai parodė, 
kad suaugusiųjų dažniausias moteriš-
kas vardas – Ona (63 pasikartojimai), 
o vyriškas – Antanas (38 pasikarto-
jimai). Naujagimio populiariausias 
vardas 1900 m. skiriamas mergaitei 
yra Ona (14 pasikartojimų), berniu-
kams – Jonas ir Antanas (po 9 pasikar-
tojimus). Suaugusiųjų ir naujagimių 
vardų perėmimas iš I kartos į II-ąją 
lėmė išsamesnį vardų palyginimą. Įve-
dus specialų koeficientą ir jį pritaikius 
visiems 63 tarp suaugusiųjų ir nau-
jagimių pasikartojantiems vardams, 
paaiškėjo, kad I kartoje populiariausi 
vardai išlaiko poziciją ir II kartoje, 
tačiau nebesudaro absoliučios daugu-
mos – kiti vardai tampa pakankamai 
populiarūs. Aiškiai matomas I kartoje 
mažai populiarių vardų didesnis pa-
plitimas II kartoje, o kai kuriais atve-
jais nepopuliarių vardų padaugėja be-
veik trimis proc. (nuo 0,175 iki 2,976).

Naujagimių krikšto įrašai pasiskirs-
to taip: valstiečiai  – 161  (89,94  proc.), 
dvarininkai – 7  (3,91 proc.), miestelė-
nai – 11 (6,15 proc.). Pagal naujagimio 
lytį – 94 berniukai ir 85 mergaitės. 
Nustatant naujagimių skaičių žemėla-
pyje pagal konkrečius kaimus, kartu 
gaunamas ir apytikris parapijos ribų 
vaizdas. Žemėlapyje aiškiai maty-
ti, kad daugiausia gimimų nustatyta 
Šiaulėnų ir Pašušvės gyvenvietėse, o 

mažiausiai – nuo parapijos centro nu-
tolusiuose kaimuose. Tai rodo ne tik 
naujagimių gimstamumo, bet ir jaunų, 
vaisingų šeimų geografinį pasiskirsty-
mą parapijoje.

Atliekant antrinių duomenų ana-
lizę, buvo atsižvelgta į gyventojų ju-
dumą. Paaiškėjo, kad nemaža dalis 
asmenų, savo vaikus krikštijusių Šiau-
lėnų parapijoje, yra kilę iš kitų Lietu-
vos vietų. Iš 1900-aisiais m. Šiaulėnų 
parapijoje pakrikštytų 179 naujagimių 
net 39 vaikai buvo asmenų, registruo-
tų kituose 20 Lietuvos valsčių. Pats 
gyvenviečių tinklas, iš kurių savo vai-
kų krikštyti buvo atvykę tėvai, labai 
įvairus. Atstumas nuo įvardytos gy-
venvietės iki Šiaulėnų tiesia linija yra 
vidutiniškai apie 68 km. Artimiausia 
gyvenvietė – Radviliškis (19 km), o 
labiausiai nutolusi – Ylakiai (119 km). 
Atlikus neišsamų tyrimą, sunku 
tiksliai nustatyti, kokios konkrečios 
priežastys lėmė tai, kad tiek daug kū-
dikių buvo pakrikštyta parapijoje, la-
bai nutolusioje nuo tėvų registruotos 
gyvenamosios vietos. Prielaida, kad 
vaikai buvo krikštijami gerokai vėliau 
po gimimo, jau paūgėję ir galintys iš-
tverti ilgesnę kelionę, netinka. Laiko 
tarpo vidurkis tarp kūdikio gimimo ir 
krikšto vidutiniškai siekia 5, 6 dienas. 
Vadinasi, didžioji dalis vaikų gimė jų 
tėvams praleidžiant ilgesnį laiką ar 
nuolat gyvenant Šiaulėnų parapijoje. 

Gyvenimo ir keliavimo į kitą pa-
rapiją priežastys galėjo būti labai įvai-

rios. Merginos gimdė nesantuokinius 
vaikus, pabėgusios iš savo parapijų. 
Pasibaigus baudžiavai valstiečiai ke-
liaudavo į kitus valsčius ieškodami 
geresnio pragyvenimo. Kelionės galėjo 
būti susijusios su sezoniniais darbais 
arba valstiečiai norėdavo laikinai ap-
sigyventi pas savo gimines kitame 
valsčiuje. Į daugelį šių klausimų ne-
galima atsakyti be išsamesnio, gal net 
detalaus istorijos tyrimo. Tarp atvyku-
sių asmenų ir Šiaulėnuose gyvenančių 
krikšto tėvų egzistavo tam tikrų gimi-
nystės ryšių. Vertinant pagal pavar-
des, 28 proc. atvykusiųjų yra susiję su 
krikšto tėvais: 23 proc. – per krikšto 
tėvą ir 5 proc. – per krikšto motiną. 
Likusių 72 proc. atvykusių asmenų 
negalima susieti su krikšto tėvais pa-
gal pavardes. Pritaikius palyginamąjį 
skaičiavimą ir įvertinus, kad dalies 
krikšto motinų pavardžių negalima 
susieti su jos ankstesne gimine dėl 
naujos santuokinės pavardės, logiška 
daryti prielaidą, kad likę 60 proc. (iš 
72  proc.) naujagimių tėvų ir krikšto 
tėvų nėra giminiškai susiję. 

Kitas neatsiejamas istorinės de-
mografijos ir socialinės istorijos 
klausimas – nesantuokiniai vaikai. 
Remiantis 1900-ųjų m. įrašais, iš 
179 Šiaulėnų parapijoje gimusių vaikų 
7 įrašyti kaip nesantuokiniai (3,9 proc. 
visų naujagimių). Nors minėta, kad 
merginos nesantuokinius vaikus gim-
dė kituose valsčiuose ar parapijose, 
šiuo atveju remiantis merginų dekla-
ruota gyvenamąja vieta ir pavardžių 
tarpusavio priklausomybe su krikšto 
tėvų pavardėmis tik 2 iš 7 merginų 
buvo ne iš Šiaulėnų. Remiantis to meto 
visuomenės požiūriu ir pakantumu 
nesantuokiniams vaikams, jų skaičius 
turėtų būti didesnis miestuose ir mies-
teliuose, o ne kaimuose. Šiuo atveju yra 
priešingai – 1 mergina iš miesto ir 6 iš 
kaimo susilaukė nesantuokinių vaikų.

 Galiausiai prieinama prie savito ir 
kiek probleminio klausimo – ar gali-
ma nustatyti gimstamumo kaitą pagal 
metų laikus ir kas ją nulemia? Grafiš-
kai išdėsčius tik Šiaulėnų parapijoje re-
gistruotų asmenų gimusių vaikų skai-
čių (ne krikšto) kiekvieną 1900-ųjų m. 

mėn., pastebima tam tikra gimstamu-
mo kaita. Tačiau priėmus faktą, kad 
tai gali būti būdinga tik vieneriems 
metams, kurie neatspindi ilgesnio lai-
kotarpio realios padėties, palyginimui 
buvo paimti ir 1901-ieji m. Tiriamųjų 
dvejų metų duomenys nėra tapatūs, ta-
čiau gimstamumas tam tikrais mėne-
siais yra vienodas. Gimimų skaičiaus 
kaita aiškiai rodo, kad didžiausias vai-
kų gimstamumas buvo šaltuoju metų 
laiku. Nuo sausio mėn. iki vasaros gi-
mimų skaičius palaipsniui mažėja. Ne-
didelis gimstamumas išsilaiko iki bir-
želio pabaigos–liepos pradžios, o tada 
vėl pasiekia aukščiausią tašką. Labai 
sumažėja rugpjūčio mėn. ir tik spalio–
gruodžio mėn. vėl netolygiai pradeda 
kilti. Žinoma, svarstymas tik hipote-
tinis, tačiau tokius gimimų skaičiaus 
svyravimus galima sieti su žemės ūkio 
darbų cikliškumu, o tai buvo vienas 
iš pagrindinių valstietišką gyvenseną 
reguliuojančių veiksnių. Gimimų pir-
mą kartą labiausiai sumažėja vėlyvųjų 
pavasario–ankstyvųjų vasaros darbų 
laikotarpiu, o smarkiai išauga tada, kai 
ankstyvieji vasaros darbai nudirbti. 
Tuo metu iki rugiapjūtės ir derliaus 
nuėmimo kaimo bendruomenėse lai-
ko tarpas būdavo rutiniškas. Antrasis 
gimimų skaičiaus sumažėjimas siejasi 
su derliaus nuėmimo darbais vasaros 
gale ir rudens pradžioje, o vėl padidė-
ja prasidėjus šaltajam metų laikui, kai 
sumažėja ūkio darbų, nes prasideda 
kasdieniai ruošos darbai.

KM buvo aptartos kaip masinio 
istorijos šaltinio pritaikymo alternaty-
vos lokalinės istorijos tyrime. Remian-
tis Šiaulėnų parapijos 1900–1908  m. 
KM knyga, analizuojant 1900-ųjų m. 
įrašų informaciją, buvo atlikta įvairi 
duomenų analizė, pristatanti šiuos 
aspektus: vardų, gimstamumo kaitą, 
visuomenės mintį, gyventojų judumą, 
gimimų kaitą pagal metų laikus kon-
krečioje gyvenamojoje vietoje XX a. pr. 
Siekiant patvirtinti išsikeltas hipotezes 
ir susieti gautus duomenis, kurie leis-
tų atkurti socialinės istorijos faktus, 
reikalingas išsamesnis, istoriografiją 
ir metrikų informaciją papildančiais 
šaltiniais paremtas tyrimas. 

> LEU IF II kurso magistrantas Vilius 
Šadauskas
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STUDENTŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS KOVOS
Jekaterina Levickė

> LEU atstovai, užėmę aukščiausias vietas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų lengvosios atletikos čempionate

PERGALĖ SALĖS FUTBOLO AIKŠTELĖJE
Remigijus Semėnas

Vasario 6 d. Klaipėdoje pra-
ūžė Lietuvos lengvosios atletikos 
studentų čempionatas, kuriame 
dalyvavo 12 universitetų. Koman-
dinėje įskaitoje pirmas tris vietas 

pasidalijo Lietuvos sporto universi-
teto (LSU) (I), Vilniaus universiteto 
(VU) (II) ir Klaipėdos universiteto 
(KU) (III) atstovai. Lietuvos eduko-

logijos universiteto (LEU) rinktinė 
galutinėje įskaitoje užėmė 6 vietą.

Varžybų puošmena tapo sesių – 
Živilės Vaiciukevičiūtės (LEU) ir Mo-
nikos Vaiciukevičiūtės (KU) – kova 

dėl 3000 m sportinio ėjimo čempi-
onės titulo. Nors iš pradžių pirmavo 
M. Vaiciukevičiūtė, paskutiniame ki-
lometre LEU atstovė išsiveržė į priekį 
ir užtikrintai laimėjo šią rungtį. Be 

to, Ž. Vaiciukevičūtė pagerino Lietu-
vos 19-mečių 3000 m sportinio ėjimo 
rekordą (13:07.25).

Lietuvos lengvosios atletikos stu-
dentų varžybose čempionais tapo ir 
daugiau LEU studentų: 400 m  bėgi-
me nugalėjo Monika Elenska  (57.51 
s), šuolio į tolį rungtyje geriausiai 
pasirodė Tomas Lotužis (7.41 m), ru-
tulio stūmimo rungtį laimėjo Giedrė 
Kupstytė (15.93 m).

Garbingai mūsų universitetui ats-
tovavo LEU absolventas Artūras Mas-
tianica. Sportininkas pasinaudojo teise 
dar vienerius metus po studijų baigi-
mo atstovauti LEU ir sportinio ėjimo 
5000  m distancijoje iškovojo sidabro 
medalį. Taip pat jis svariai prisidėjo 
prie LEU rinktinės bendros taškų su-
mos. 

Ačiū visiems dalyvavusiems ir 
sėkmės kitose varžybose. 

2016 m. sausio mėn. buvo su-
žaistos paskutinės Lietuvos studen-
tų futbolo lygos (LSFL) salės futbolo 
Vilniaus zonos varžybos. Šiame tur-
nyre dalyvavo Lietuvos edukologijos 
universiteto (LEU), Vilniaus uni-
versiteto (VU), Vilniaus Gedimi-
no technikos universiteto (VGTU) 
ir Mykolo Romerio universiteto 
(MRU) komandos. Turnyrą laimė-
jusi LEU futbolo komanda iškovojo 
kelialapį į finalinį LSFL salės fut-

bolo čempionato etapą, kuris vyks 
Kaune vasario 25–26 dienomis. An-
troji vieta ir galimybė žaisti finale 
atiteko VGTU futbolininkams. Tre-
čiąją ir ketvirtąją vietas pasidalino 
MRU (III) ir VU (IV) atstovai.

Kauno zonos varžybose pir-
mąją vietą užėmė Lietuvos sporto 
universiteto (LSU) komanda, antri 
liko Kauno technologijos universi-
teto (KTU) nariai, Vytauto didžiojo 
universiteto (VDU) atstovai iškovo-

jo trečiają vietą, Aleksandro Stul-
ginskio universiteto (ASU) rinktinė 
pelnė ketvirtają vietą. LFSL salės 
futbolo finalinio etapo pusfinalyje 
LEU komanda susitiks su Klaipėdos 
universiteto (KU) atstovais. Abiejų 
komandų treneriai ir žaidėjai šiame 
turnyre sieks pačių aukščiausių tiks-
lų. „Nors bus sunku, tikslą turime 
vieną – pirmąją vietą“  – teigia LEU 
komandos nariai. Tad palinkėkime 
LEU komandai sėkmės!

LEU STUDENTŲ PASIRODYMAI 
KREPŠINIO LYGOSE

Tautvydas Babravičius

GERIAUSIU 2015 M. LIETUVOS RANKININKU 
IŠRINKTAS LEU ABSOLVENTAS

Ramūnė Motiejūnaitė

Valdas Drabavičius – geriau-
sias 2015 m. Lietuvos rankininkas. 
Geriausius šalies rankininkus rin-
ko trys balsuotojų grupės, kurių 
vertinimai sudarė tam tikrą galuti-
nio sprendimo procentą: Lietuvos 
rankinio klubų treneriai (30 proc.), 
Lietuvos rinktinių treneriai ir eks-
pertai (30 proc.) ir visi „Ranki-
nis.lt“ portale balsavę skaitytojai 
(40 proc.). Vyrų rinkimuose V. Dra-
bavičius buvo vienintelis dalyvis, 
kuris žaidžia Lietuvoje. Likę preten-
dentai atstovauja užsienio klubams. 
V. Drabavičius surinko daugiausiai 
skaitytojų balsų. Ekspertai geriau-
siu išrinko Aideną Malašinską, o 
klubų atstovai – Augustą Strazdą. 
Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad 
V. Drabavičius tik per plauką aplen-
kė A. Malašinską. Norėdami arti-
miau susipažinti su geriausiu metų 
žaidėju, jį pakalbinome.

Papasakok trumpai apie save.
Gimiau 1990 m. birželio 21 d. 

Vilniuje. Augau ir mokiausi mažame 
miestelyje, Vievyje, kuriame baigiau 
Vievio gimnaziją. Studijavau Lietu-
vos edukologijos universitete (LEU), 
įgijau kūno kultūros specialybę ir 
dabar mokykloje pats skatinu vaikus 
sportuoti. Pasirinkau rankinį, nes 
nuo mažens traukė sportas. Tik teko 

apsispręsti, kur studijuoti – Kaune ar 
Vilniuje. Pasirinkau sostinę.

Kodėl pasirinkai rankinį?
Tikriausiai tai brolio įtaka. Ma-

nau, kad daugumai vyresnysis brolis 
vaikystėje yra autoritetas, taip buvo 
ir man. Mačiau, kaip jis nori žaisti 
rankinį, kaip jis myli šią sporto šaką. 
Kažkada nusivedė mane į treniruo-
tę. Pažiūrėjau, kaip viskas vyksta. 
Patiko, pasirodė įdomu ir kažkaip 
„užsikabinau“. Bet, deja, atėjo toks 
momentas, kai mūsų liko vienetai, 
todėl kelias nutrūko. Maždaug 4 m. 
nesportavau, tačiau, pasitaikius pro-
gai atvykti į Vilnių, pabandžiau dar 
kartą „kabintis“ į šią sporto šaką. 
Nemeluosiu, buvo tikrai sunku, bet 
tikriausiai tinkamu metu atsidūriau 
tinkamoje vietoje. Po truputį įsiliejau 
į komandą, kuri man padėjo tobulėti. 
Su komanda daug patyrėme, bet gal-
būt pats įsimintiniausias įvykis buvo, 
kai tapome Lietuvos vicečempionais.

Turėjau nemažai traumų, nuo 
mažų iki gana rimtų, bet toks yra kon-
taktinis sportas. Kas padėjo atsistoti? 
Aišku, draugai, artimi žmonės, galbūt 
noras žaisti rankinį. Po rimčiausios 
traumos, kai buvo įplyšęs tarpslanks-
telinio disko užpakalinis žiedas, no-
rėjau viską baigti. Ilgai negalėjau net 
sėdėti, daug laiko teko praleisti lovoje. 

Po reabilitacijos, atrodė, atsigavau, bet 
vėliau vėl ėmė skaudėti nugarą. Tada 
tikriausiai ir buvo didžiausias psicho-
loginis lūžis, pradėjau galvoti, kad 
galbūt gana, galbūt reikia pasisaugoti.

Gal prisimeni savo pirmas rung-
tynes? Koks buvo jausmas, pirmąjį 
kartą įmetus įvartį?

Yra tekę žaisti kelias rungtynes 
dar vaikystėje, bet tiksliai nepamenu 
nei įvarčių, nei kada jos vyko. Galbūt 
pirmos įsimintinos rungtynės buvo 
vėliau vykusiame „Granito taurės“ 
turnyre, gaila, bet net metų neprisi-
menu, gal 2003-ieji m.

Kuo tave žavi rankinis?
Rankinis mane žavi viskuo, neiš-

skirčiau kažkokio vieno dalyko. Jame 
telpa viskas: greitis, dinamika, gražūs 
ir techniški metimai, rezultatyvūs per-
davimai, veiksmų gynyba, komandinis 
darbas, vartininkų bendradarbiavimas 
su žaidėjais. Viskas žaidžiant rankinį yra 
žavu. Turime nedaug sirgalių, bet jie, jų 
palaikymas yra nuostabus dalykas.

Kaip manai, kas svarbiausia 
žaidžiant rankinį? Kokiomis savy-
bėmis turėtų pasižymėti rankinin-
kas? Ir koks turi būti lyderis sporte, 
rankinyje?

Geras klausimas. Geras ranki-
ninkas, manau, turi būti gudrus, 
stiprus, nebijantis kontakto, suma-
nus, greitas, judrus, matantis aikšte-
lę. Žmogus, sugebantis per sekundės 
dalelę priimti geriausią sprendimą. 
Lyderis, mano manymu, turi būti 
griežtas, reiklus sau ir kitiems. Tai – 
žmogus, turintis imtis iniciatyvos le-
miamais momentais.

Ar tavo marškinėlių numeris 
(35) ką nors reiškia?

Tai klausimas, į kurį atsakyti negaliu. 
Numeris turi reikšmę, bet jos atskleisti 
negaliu (paskui dar nelaimę atneš).

Koks tavo laisvalaikis? Ar do-
miesi kitomis sporto šakomis be 
rankinio?> V. Drabavičius atkaklioje kovoje

Naujųjų 2016 m. Lietuvos stu-
dentų krepšinio lygos (LSKL) I-os 
grupės kovas Lietuvos edukologijos 
universiteto (LEU) komanda pradė-
jo namuose žaisdama prieš Lietuvos 
sporto universiteto (LSU) atstovus. 
Deja, tai nebuvo sėkminga pradžia. 
LEU krepšinio komandai nepavyko 
rimčiau pasipriešinti LSU universi-
tetui ir pralaimėjo rezultatu 64:84. 
LEU komandoje rezultatyviausiai 
žaidė Tomas Rimša (16 taškų), Ge-
diminas Povilauskas (15 taškų, net 
24 atkovoti kamuoliai) bei Tomas 
Zdanavičius (12 taškų). 

Antrose varžybose LEU krep-
šininkai išvykoje susitiko su Kauno 
technologijos universitetu (KTU). 
Inirtingoje kovoje vieno taško pers-
vara laimėjo KTU 71:72. LEU ko-
mandoje geriausiai rungtyniavo G. 
Povilauskas, surinkęs 21 tašką ir at-
kovojęs 11 kamuolių, Justinas Gečas, 
pelnęs 20 taškų ir Tomas Zdanavi-
čius, prie rezultato pridėjęs 18 taškų 
ir atkovojęs 10 kamuolių. Trečiose 
rungtynėse LEU atstovams pergalės 
pasiekti taip pat nepavyko. Rezulta-
tu 76:88 mūsų komanda pralaimėjo 
LCC tarptautinio universiteto krep-
šininkams. LEU rinktinėje rezulta-
tyviausi buvo šie žaidėjai: Algirdas 
Palaima (22 taškai), J. Gečas (21 taš-
kas) ir T. Zdanavičius (17 taškų, 8 at-
kovoti kamuoliai). Ketvirtose varžy-
bose LEU komanda namuose priėmė 
Vilniaus universiteto žaidėjus. Deja, 
Vilniaus derbį LEU pralaimėjo rezul-
tatu 66:82. LEU krepšinio rinktinėje 
rezultatyviausi buvo A. Palaima, pel-
nęs 18 taškų ir atkovojęs 8 kamuolius, 
T. Zdanavičius – 14 taškų, Edvinas 
Dubauskas, įmetęs 11 taškų ir J. Ge-
čas, pelnęs 10 taškų.

LSKL II grupės kovas LEU-2 ko-
manda pradėjo rungtyniaudama su 
Vytauto Didžiojo universiteto atsto-
vais (VDU-2). Tačiau LEU-2 rink-
tinei metų pradžia nebuvo sėkmin-
ga. Žaisdama su VDU-2 komanda, 

pralaimėjo rezultatu 86:107. Mūsų 
komandoje geriausiai pasirodė Žygi-
mantas Čiurinskas, pelnęs 25 taškus 
ir Karolis Šilinskis, prie rezultato pri-
dėjęs 20 taškų.

Po Naujųjų metų sutikimo tęsiasi 
kovos Sostinės A lygoje. Deja, LEU 
komanda pirmose rungtynėse 2 taš-
kų skirtumu apmaudžiai pralaimėjo 
žaisdama namuose prieš VTDK-SLK 
Patriotai komandą (86:84). Tačiau 
šiose varžybose mūsų komandą su-
darė tik penki žaidėjai. Iš jų rezul-
tatyviausiai žaidė J. Gečas, pelnęs 
38  taškus, 27 taškus pridėjo Ž. Čiu-
rinskas.

Antrame Sostinės A lygos turny-
re LEU komanda susitiko su Sporto 
klubo Ferimsta atstovais. Mūsų ko-
manda pralaimėjo rezultatu 63:83. 
Rezultatyviausiai LEU rinktinėje 
žaidė 14 taškų pelnęs ir 18 kamuolių 
atkovojęs G. Povilauskas. Trečiose 
varžybose LEU komandai pavyko 
pasiekti pirmąją pergalę. Žaisdama 
išvykoje prieš VGTU komandą, LEU 
rinktinė laimėjo rezultatu 86:79. 
Mūsų komandoje rezultatyviausiai 
žaidė J. Gečas pelnęs 25 taškus ir 
A.  Palaima, prie rezultato pridėjęs 
24 taškus. Ketvirtame susitikime 
mūsų rinktinė žaidė su Oro naviga-
cijos ekipa. Šiose rungtynėse LEU 
komanda iškovojo antrąją pergalę 
(77:69). Daugiausia taškų pelnęs LEU 
atstovas buvo A. Palaima, pelnęs 
18  taškų. Penktose rungtynėse LEU 
žaidė su Legiono komanda. Čia LEU 
krepšininkai surengė tikrą šou ir nu-
galėjo rezultatu 150:87. Tiesa, šiose 
varžybose Legiono komandą sudarė 
tik penki nariai, o nuo antro kėlinio 
pabaigos rungtyniavo tik keturi šios 
komandos atstovai. Mūsų komando-
je rezultatyviausiai žaidė A. Palai-
ma, pelnęs 43 taškus, E. Dubauskas, 
pridėjęs 26  taškus ir G. Povilauskas, 
kuris įmetė 23 taškus, atkovojo net 
41 kamuolį bei atliko 15 rezultatyvių 
perdavimų.

Laisvalaikis? Mažokai jo turiu, 
bet dažniausiai su draugais ką nors 
sugalvojame, važiuojame kur nors pa-
sėdėti. Vasarą dažnai būnu gamtoje. 
Labiausiai pailsiu su savo kompanija. 
O dėl kitų sporto šakų – jų nėra. Pa-
tinka tik rankinis – žiūriu čempionų 
lygos, „Bundeslygos“ varžybas. Kai 
vyksta krepšinio arba futbolo čempi-
onatai, pažiūriu su draugais. Čempi-
onatuose palaikau Lietuvos krepšinio 
komandą, bet jeigu tai futbolo čempi-
onatas, labiau palaikau Olandiją.

Kokias šalis esi aplankęs? Kuri 
paliko didžiausią įspūdį ir kodėl?

Nesu daug kur buvęs, tik keliose 
šalyse. Tolimiausia – Pietų Korėja, o 
artimiausia – Danija. Labiausiai įstri-
go Bosnija ir Hercogovina. Labai gra-
ži gamta ir išprotėję sirgaliai, kurie be 
galo myli savo sportininkus.

Ko sau palinkėtum?
Ko galėčiau sau palinkėti? Na, 

galbūt labiausiai norėtųsi geros svei-
katos. Svarbiausia, nenuleisti rankų, 
kai kažkas nesiseka. Juk po blogų die-
nų visada ateina geros.
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2016-IEJI – JUBILIEJINIAI LITUANISTIKOS FAKULTETO METAI

> Šiuo metu LF įsikūręs LEU II rūmuose. Nuo 1960 iki 1990 m. lituanistai studijavo 
centriniuose rūmuose (Studentų g. 39, 1960 m. nuotrauka)

Lietuvių kalbos ir literatūros 
fakultetas (LF) kaip savarankiškas 
Vilniaus pedagoginio instituto mo-
kymo ir administracijos padalinys 
įsteigtas 1945 m. Tad Lietuvos edu-
kologijos universitetui (LEU) 2015 
m. minint 80-metį, LF džiaugėsi 70-
uoju savo gimtadieniu.

Įsteigus fakultetą 1945 m., jame 
buvo įkurtos trys katedros: Lietuvių 
kalbos, Lietuvių literatūros ir Visuo-
tinės literatūros (pastaroji 1955 m. 
panaikinta, iki 1991 m. – Lietuvių ir 

užsienio literatūros katedra). Kartu 
veikė ir Valstybinio dvimečio moky-
tojų instituto Lietuvių kalbos ir litera-
tūros skyrius, kuriame buvo dvi spe-
cialybės: lietuvių kalba ir literatūra, 
lietuvių kalba ir literatūra bei istorija.

Kalbininkas, profesorius habil. dr. 
Antanas Pakerys buvo paskutinis tuo-
metinio Lietuvių kalbos ir literatūros 
fakulteto dekanas – 1991 m. jis tapo 
pirmuoju naujai pavadinto LF dekanu.

Tais pačiais metais universitete pro-
fesorius habil. dr. Albertas Zalatorius 

ėmė vadovauti Lietuvių literatūros kate-
drai. Joje ir fakultete teigė savąjį idealą: 
„Laisvas žmogus – laisvoje tautoje!“

Birželio mėnesį LF vyks diskusi-
ja, skirta 25-iems lituanistikos ir li-
tuanistinių tyrimų metams Lietuvoje 
paminėti, sutelksianti visų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų lituanistų ben-
druomenę, mokslo institutų tyrėjus ir 
Lietuvos mokyklų mokytojus – Litua-
nistikos fakulteto absolventus.

Išsami renginių programa bus 
paskelbta vėliau.

LEU LF informacija

PAŽINTIS SU ŽALIĄJA MOKYKLA
Rita Makarskaitė-Petkevičienė

NEĮKAINOJAMOS PATIRTIES PAIEŠKOS
Dalia Survutaitė

> Pažinties su Žaliąja mokykla akimirka

minamais takais per kalvas ir klo-
nius, per pievas ir miškelius, be gu-
minių batų neišsiversi. Tačiau moky-
kloje dirbantys mokytojai prasitaria, 
kad jie visada svajoję apie vaikystės 
poreikius atliepiančią aplinką  – na-
tūralią ir paprastą, nutolusią nuo 
vartojimo pagundų ir karštligiško 
tempo. Čia – didelė erdvė ir lėtai ei-
nantis laikas, augalai ir gyvūnai, na-
tūralus metų ritmas – ir visa tai ne 
pasakojimuose ar knygose, bet šalia, 
aplink Žaliosios mokyklos vaiką.

Matėme, kaip mokytojas Egi-
dijus Kabošis pritupia ir kalbasi su 
vienu žygio dalyviu. Vaikui kilo 
klausimų, kitam atsirado problemų. 
Niekas niekur neskuba. Mokytojas 
vienam atsako, kitą paguodžia, tre-
čiam sustiprina pasitikėjimą ir vėl 
visi drauge, su plačia šypsena, ke-
liauja toliau.

Ir taip mokiniai įraudusiais 
skruostais praveria mokyklos duris, 
persiauna batus, plaunasi rankas ir 
skuba pusryčiauti. Studentės taip pat 
kviečiamos prie stalo. Įveikusioms 
žygį, košė – tikras skanumynas. Ne-
trukus pradedama ugdomoji veikla. 
Stebina mokinių nusiteikimas dirbti, 
susitelkimas. Nereikalingos emoci-
jos paliekamos pakeliui į mokyklą. 
Mokiniai stoja į ratą, sukalba mal-
delę, kuri padės palaikyti ramybę ir 
susikaupimą, palaimingą mokymąsi. 
Visi drauge dalijasi naujienomis, at-
lieka ritminius pratimus.

Paskui pradedama pusantros 
valandos trunkanti pagrindinė pa-
moka. Valdorfo mokyklose moko-
masi 4 savaičių periodais. Per metus 
vieno dalyko mokomasi kelis ciklus. 
Paprastai pamoka prasideda ritmine 
dalimi, per kurią vaikai dainuoja, žai-
džia, deklamuoja, atlieka įvairius ri-
tminius pratimus. Ritminė dalis, kaip 
pastebėjome, išties nuteikia vaikus 
dirbti. Buvome sužavėtos, kad pradi-
nukai geba atlikti tokius sudėtingus 
ritminius pratimus. Pagrindinėje 
pamokoje atliekamos kelios veiklos, 
dažnai remiamasi kitų dalykų žinio-
mis, dalykai integruojami. Po pagrin-
dinės pamokos vyksta dailės, muzi-
kos, lietuvių kalbos pamokos.

Studentėms didelį įspūdį paliko 
tai, kad šioje mokykloje, kaip ir vi-
sose Valdorfo mokyklose, mokomasi 
be vadovėlio. Čia pasitikima mo-

kytoju ir jo ugdomuoju vaidmeniu. 
Mokiniai patys sau kuria mokinio 
sąsiuvinius: patys rašo tekstus, patys 
juos apipavidalina. Reikia pasakyti, 
kad tai, ką matėme Žaliojoje mo-
kykloje nustebino, ir suteikė vilčių 
pats mokytojo statusas. Nors moki-
niai, kreipdamiesi į mokytojus sako 
jiems „tu“, bet mokytojams nepri-
reikia kelti balso, vyrauja pagarba 
grindžiamas bendravimas, paisoma 
susitarimų, nuolat dėkojama vie-
nas kitam už mažiausią pagalbą ar 
pastangą. Skirtingai nei valstybi-
nėse mokyklose, čia klasėje moko 
du mokytojai: mokytojas (vyras) ir 
mokytoja (moteris). Mokinių kla-
sėse  – apie dvidešimt. Kai vienas 
mokytojas organizuoja mokymosi 
veiklą, kitas  – teikia pagalbą tiems 
mokiniams, kuriems kas nors nesi-
seka, ar jie turi klausimų.

Pasiskirstę poromis po tris, ste-
bėjome veiklas visose mokyklos kla-
sėse. Jose stebino juoda lenta, kaip 
nostalgiškas mokyklinių metų pri-
siminimas. Akivaizdu, kad Valdorfo 
klasėse dar ilgai nebus kompiuterių, 
multimedijų. Ir suabejoji, ar iš viso 
jų reikia. Tiek puikių, nuostabių da-
lykų galima išmokti, patirti, atlikti 
ir jų neturint. Mes matėme puikius 
mokytojus: kūrybingus, atsidavusius 
savo darbui, bendradarbiaujančius, 
ieškančius, kuriančius. Viena iš jų 
– LEU studentė Laima Žemaitienė. 
Ji taip pat baigė pradinio ugdymo 
pedagogiką, tačiau pabandžiusi mo-
kytojauti valstybinėje mokykloje, 
rinkosi kitą ugdymą. Laima Žalio-
sios mokyklos svetainėje prisistato 
taip: „Gyvenime teko keturis kartus 
susidurti su klausimu, koks turė-
tų būti mokytojas. Pirmą kartą tai 
įvyko pasirenkant pradinio ugdy-
mo studijas tuometiniame Vilniaus 
pedagoginiame universitete. Antrą 
kartą – pradedant dirbti vienoje iš 
Vilniaus mokyklų. Trečią kartą – 
auginant vaikus ir galvojant, koks 
turėtų būti jų mokytojas. Ir ketvir-
tą kartą, kai mano pačios vaikams 
paūgėjus kelias atvedė į Vilniaus 
Valdorfo Žaliąją mokyklą. Didžiau-
sia vertybė šioje mokykloje man yra 
tai, kad čia – bendravimo, mokymo 
ir mokymosi pradžia yra Širdis. Šir-
dis, kuri augina sparnus ir pakylėja 
skrydžiui“.

Specialiosios pedagogikos ma-
gistro studijų studentai rudens se-
mestre plėtė patirtį nagrinėdami 
Ikiprofesinio ugdymo galimybes. 
Dėst. dr. Dalia Survutaitė kūrė 
sąlygas studentams kuo daugiau 
sužinoti, pamatyti. Magistrantės 
aplankė tris įstaigas ir nagrinėjo 
kūrybiškai organizuojamą negalią 
turinčių mokinių ugdymo ir ugdy-
mosi procesą, diskutavo su patirtį 
turinčiais pedagogais, domėjosi jų 
taikomomis ugdymo strategijomis 
bei metodais.

Pirmasis apsilankymas buvo 
Vilniaus „Atgajos“ specialiojoje mo-
kykloje. Vos tik įžengus, dėmesį pa-
traukė įdomūs „Gydomosios kūno 
kultūros“ ir „Mankštos su kamuoliu“ 
stendai. Mokyklos pavaduotoja ug-
dymui Rita Giniotienė supažindino 
su mokykla, aprodė klases, kuriose 
mokiniai mokosi, bendrauja, išdy-
kauja ir ilsisi. Sužavėjo socialinių 
įgūdžių formavimo procesas: mo-
kiniai, turintys įvairių intelekto ar 
autizmo spektro sutrikimų, keliauja 
apsipirkti, gamina maistą, lanko-
si įvairiuose renginiuose, važiuoja 
viešuoju transportu ir t.t. Magis-
trantės turėjo neįkainojamą patirtį 
ne tik stebėti, bet ir dalyvauti užsi-
ėmimuose. Pastebėta, kad užduotys 
diferencijuojamos pagal individua-
lius mokinių gebėjimus. Kiekvienas 
turėjo galimybę dalyvauti bendrame 
procese, jaustis svarbus ir išreikšti 
save. Taip pat sužavėjo kruopščiai ir 
tvarkingai atlikti rankdarbiai, ku-
riuos mokiniai gamina, norėdami 
parduoti įvairiose labdaros mugėse. 
Tokiu būdu sudaroma galimybė vai-
kams, turintiems specialiųjų porei-
kių, jaustis pilnaverčiais visuomenės 
nariais. Dar labiau sužavėjo tai, kad 
šios mokyklos mokinių tėvams tai-

koma meno terapija, kad jie galėtų 
pailsėti ir bent akimirką atitrūkti 
nuo savo rūpesčių. Tėvai aktyviai 
dalyvauja organizuodami išvykų 
dienas.

Antroji studenčių aplanky-
ta ugdymo įstaiga buvo direktorės 
Danutės Šukelienės vadovaujama 
Vilniaus Verkių mokykla-daugia-
funkcis centras. Mokykloje įrengtos 
relaksacijos, gydomosios gimnas-
tikos patalpos sužavėjo teikiama 
nauda mokiniams, o dailės ir rank-
darbių kabinetuose buvo galima su-
sipažinti su pačių mokinių atliktais 
darbais. Ypatinga tvarka vyrauja 
staliaus darbų, maisto gamybos, 
skalbyklos, santechnikos priemo-
nių, statybinių medžiagų patalpose, 
kuriose mokiniai mokomi darbo 
įgūdžių. Kad šiame centre vaikai ug-
domi kūrybiškai, pastebima vos tik 
įžengus, nes apie tai byloja nuostabi 
rudens kompozicija. Kūrybiniai dar-
bai atlikti kruopščiai ir tvarkingai. 
Labiausiai grožėtasi koliažu „Sena-
sis Vilnius“. Daugiafunkcio centro 
mokiniai ir mokytojai tarsi didžiulė 
šeima, kurios nariai vienas kitam 
labai dėmesingi ir paslaugūs. Įstai-
gos vadovė pažįsta kiekvieną vaiką, 
žino jo gyvenimo istoriją, sėkmes ir 
nesėkmes, visada padrąsindama ska-
tina eiti pirmyn. Baigus šią ugdymo 
įstaigą, mokiniams yra galimybė įsi-
darbinti ne tik šioje mokykloje, bet ir 
kitose darbovietėse. 

Apsilankymas Specialiosios pe-
dagogikos ir psichologijos centre 
(SPPC) suteikė išsamesnės informa-
cijos apie šio centro veiklą. Sužinota, 
kad čia teikiama pagalba ne tik speci-
alistams, dirbantiems su specialiųjų 
poreikių turinčiais vaikais, bet ir tie-
siogiai vaikams ir jų šeimos nariams. 
Per vizitą studentės sužinojo apie 

Lanzarotės konvenciją, kurios tikslus 
pavadinimas yra „Europos tarybos 
konvencija dėl vaikų apsaugos nuo 
seksualinio išnaudojimo ir seksua-
linės prievartos prieš juos“. Įdomu 
buvo susipažinti su centro pareng-
tomis metodinėmis priemonėmis, jų 
įvairove. „Elektroninės cigaretės – tai 
gelbėjimosi ratas ar nauja grėsmė?“, 
„Padėkime vaikams išvengti alkoho-
lio, tabako ir kitų narkotikų vartoji-
mo“, „Emocinės raidos įtaka tolimes-
niam vaiko asmenybės vystymuisi“, 
„Padėkime vaikui įveikti sunkumus: 
geroji bendradarbiavimo mokyklose 
patirtis“, „Linkusių nusikalsti vaikų 
konsultavimas: praktiniai patari-
mai“  – tai leidiniai, kuriuos pado-
vanojo SPPC centro specialiosios 
pedagogikos skyriaus vadovė, taip 
pat ir LEU Ugdymo fakulteto dės-
tytoja Edita Norvaišienė. Buvo nau-
dinga sužinoti apie psichologijos ir 
specialiosios pagalbos skyrių veiklas 
ir susipažinti su specialių mokymo 
priemonių katalogais. 

Magistrantės jaučiasi dėkingos 
savo dėstytojai dr. D. Survutaitei 
už suteiktą progą vienoms iš pir-
mųjų pamatyti Carlo Zoratti filmą 
„The Special Need“. Šio filmo isto-
rija pasakoja apie suaugusį autistą 
Enea ir du jo draugus, kurie padeda 
nelengvame gyvenimo kelyje. Siu-
žetuose atsiskleidžia tikslingi Enea 
bendravimo gebėjimai, kurie buvo 
intensyviai ir kokybiškai ugdomi. 
Tai lėmė dabartinius Enea bendra-
vimo su kitais ypatumus, kurie visai 
nepanašūs į autizmui būdingą užda-
rumą, komunikavimo su žmonėmis 
stoką. Stebint ir analizuojant šį filmą 
galima daryti dar vieną veiksmingo 
ugdymo prielaidą: Enea, greičiausiai, 
dalyvavo profesiniame rengime, at-
sižvelgiant į jo gebėjimus buvo ruo-
šiamas darbui. Apibendrinant gali-
ma teigti, kad tikslingai ugdomas ir 
tikrų draugų dėka Enea turėjo ga-
limybę tapti visaverčiu visuomenės 
dalyviu.

Per mokinių, turinčių specialių-
jų poreikių, ikiprofesinio ugdymo 
paskaitų ciklą, studentės pasisėmė 
žinių ir gavo galimybę susipažinti 
su specialiojo ugdymo organizavimo 
ypatumais. Lankydamos specialią-
sias ugdymo įstaigas, būsimos speci-
aliosios pedagogės suprato, kad žinių 
joms suteiks ne tik vadovėliai, bet ir 
jų pačių mokiniai, kurie mokys jas 
kantrybės, ramybės ir tolerancijos.

> Patirtį praturtinęs apsilankymas Vilniaus „Atgajos“ specialiojoje mokykloje

Kovo pradžioje pradinio ugdy-
mo pedagogikos studijų progra-
mos antro kurso studentės negy-
vosios gamtos didaktikos paskaitą 
ir seminarą (dėstytoja doc. dr. R. 
Makarskaitė-Petkevičienė) iškeitė 
į pažintį su Žaliąja mokykla.

 Ši mokykla nauja – įkurta 2013 
metais, Vilniaus rajone, Bratoniš-
kėse. Žalioji mokykla puoselėja 
Valdorfo mokyklos idėjas. Moki-
nių ir mokytojų diena prasideda 
žygiu į mokyklą. Dviejų kilometrų 
atstumas, kaip studentės įsitikino, 

įveikiamas nejučia: vienur vaikai 
pabėgėja, kitur su draugu palenkty-
niauja, kur nors sustoja ir pasidomi, 
kas sniege ar drėgnoje žemėje įspau-
dė pėdsaką. Pastebėjome, kad vaikus 
sudomino ir per naktį padidėję laz-
dyno žirginiai. Keliaudamas vaikų 
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PLEČIAMI RYŠIAI SU MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIU CENTRU
Emilija Urnėžienė

FINANSUOTI NET PENKI LEU SA PROJEKTAI

KATALIKŲ KATEDROS INDĖLIS Į LIETUVOS ŠVIETIMĄ
Valda Kukalauskaitė

> Diskusijos „Karjeros projektavimo galimybės ir iššūkiai“ akimirka

2016 m. sausio 20 d. Bartkuškio 
mokykloje-daugiafunkciame centre 
vyko ugdymo karjerai skirtas ren-
ginys – apskritojo stalo diskusija 
„Karjeros projektavimo galimybės 
ir iššūkiai“, kurioje dalyvavo Lietu-
vos edukologijos universiteto (LEU) 
bendruomenė (Edukologijos kate-
dros docentės: dr. Ramutė Bruzge-
levičienė, dr. Dalia Survutaitė, dr. 
Emilija Urnėžienė, magistrantūros 
studijų programos Karjeros projek-
tavimas magistrantės) ir Bartkuškio 
mokyklos bendruomenė (mokyklos 
administracija, mokytojai). Dis-
kusijos metu, mokyklos socialinei 
pedagogei Ilonai Žigis pristačius 
Bartkuškio mokyklos-daugiafunk-

cio centro mokinių ugdymo karje-
rai situaciją, buvo aptarti mokyklai 
kylantys iššūkiai dėl mokinių karje-
ros projektavimo ir pasiūlyti galimi 
problemų sprendimo būdai, LEU ir 
Bartkuškio mokyklos glaudaus ben-
dradarbiavimo galimybės. 

Mokyklos direktorė – dr. Dan-
guolė Kalesnikienė pabrėžė kokybiš-
kų pamokų, kurios dažnai vyktų ne-
tradicinėse vietose, reikšmę. Jose būtų 
protingai išnaudojamos integruoto 
karjeros ugdymo galimybės. Diskusi-
joje akcentuota, jog siekiant, kad Bart-
kuškio mokykloje-daugiafunkciame 
centre karjeros ugdymo sistema, kuri 
nukreipta į mokinio, besirenkančio 
profesinį kelią, poreikius, būtų kiek 

įmanoma veiksminga, itin svarbu iš-
naudoti visas formalaus ir neforma-
laus mokinių ugdymo(si) galimybes.

Be to, susitikimo metu 8, 9 ir 
10 kl. mokiniams buvo organizuota 
atvira-integruota pamoka  „Kaip tap-
ti geriausiu savo karjeros architektu“. 
Ją vedė magistrantūros programos 
Karjeros projektavimas absolven-
tės – Alina Burinskaja ir Evelina Ra-
mašauskaitė-Kaziulionė. Pamokoje 
mokiniams pasiūlytos aktyvios veik-
los, kurių tikslas – padėti pažinti save 
(savo asmenybės vertybes, savybes, 
gabumus) ir karjeros galimybes (rasti 
ir veiksmingai naudoti karjeros infor-
maciją, pažinti mokymosi visą gyve-
nimą galimybes ir kt.).

Kiekvienais metais Lietuvos edu-
kologijos universiteto (LEU) studentų 
atstovybė (SA) turi galimybę savo idė-
jas įgyvendinti ne tik atstovybės vidu-
je, bet ir išorėje. Lietuvos studentų są-
jungos (LSS) paramos fondas rengia 
du projektų teikimus: ilgalaikių pro-
jektų (lapkričio mėn.) ir trumpalaikių 
projektų (gegužės mėn.). Projektus 
gali teikti visos LSS narės, o projektų 
skaičius nėra ribojamas. Be to, pro-
jektų fi nansavimą sprendžia LSS Val-
dyba per posėdį, kuris yra atviras LSS 
Tarybos nariams. 

LSS paramos fondas šiais metais iš 
dalies fi nansavo net 5 LEU SA pateiktus 
projektus. Vienas jų – „Būk lyderis‘16“, 

skirtas pirmo kurso seniūnų moky-
mams. Planuojami dviejų dienų mo-
kymai, kuriuose dalyvautų I ir II kurso 
seniūnai ar grupių atstovai. Tai bus pui-
ki proga pakelti ne tik savo asmenines 
kompetencijas, siekiant pagerinti gru-
pės atstovavimą, bet ir tobulinti LEU 
SA vykdomą seniūnų modelį.

Dar vienas projektas – „MISIJA: 
Kuratorius’16“ – organizuojamas jau 
antrus metus. Vyresni studentai ska-
tina pirmakursius drąsiau įžengti į 
naują gyvenimo etapą universitete. 
Kiekviena pirmakursių grupė turi 
savo kuratorių, o šis, kad gerai atlik-
tų savo darbą, dalyvauja organizuo-
jamuose mokymuose, kuriuose yra 

XX a. pab. buvo siekiama į ug-
dymo sistemą įtraukti dvasinį mo-
kinių ugdymą. Pagrindinio ugdymo 
bendrųjų programų dorinio ugdy-
mo skyriuje pabrėžiamas dėmesys 
dvasiniam mokinio tapsmui, asmens 
orumui ir bendrosioms žmogaus ver-
tybėms. 1989 m. Lietuvoje susidarė 
galimybės dvasinio mokinių tobuli-
nimo siekti mokant tikybos.

1989-uosius m. galima laikyti vie-
nu iš pagrindinių įvykių, kurie parodė, 
kad yra reikalinga Katalikų tikybos ka-
tedra (KTK). Būtent nuo šių metų buvo 
pradėta mokyti tikybos visose klasėse, 
o parengtų specialistų nebuvo. Todėl 
buvo pradėti organizuoti kelerių metų 
kursai mokytojams. Pagelbėjo kunigų 
seminarijos profesūra. 1992-ųjų m. ru-
denį Vilniaus pedagoginio universiteto 
(VPU) prorektorius Eugenijus Jovaiša 
sulaukė Vilniaus arkivyskupo metro-
polito Audrio Juozo Bačkio skambu-
čio. Garbusis hierarchas pasiūlė VPU 
pradėti rengti tikybos mokytojus Lie-
tuvos mokykloms. 

Akademikas E. Jovaiša pasakoja: 
„Įvyko keletas susitikimų su arkivys-
kupu, prasidėjo kurį laiką trukusios 
derybos, per kurias buvo susitarta 
įkurti KTK, į kurią dėstytojai būtų ski-
riami bendru VPU ir Vilniaus arkivys-
kupijos (VA) sutarimu. Stojantieji į ka-
talikų tikybos studijų programą turėjo 
turėti parapijos, iš kurios kilę, klebono 
rekomendaciją. Pasitarimų metu iškilo 
dr. doc. Stasės Almos Stasiulevičiūtės, 
galimos katedros vedėjos, kandidatū-
ra. Neturėjau nieko prieš. Reikėjo gauti 
VPU senato pritarimą. Sutikau aštrų 
kai kurių senato narių pasipriešinimą. 
Itin aštriai prieš KTK atidarymą Isto-
rijos fakultete (IF) tarė žodį Matemati-
kos fakulteto atstovai. Tačiau dauguma 
senato narių balsavo už katedros kūri-
mą būtent IF“.

Vėlyvą, atmintiną 1993 m. rude-
nį (popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 
apsilankymo Lietuvoje proga mokslo 

metai prasidėjo rugsėjo 13 d.) KTK 
pradėjo veiklą. Rugpjūčio mėn. vykę 
stojamieji egzaminai buvo parodę, kad 
VPU vadovybės ir VA sprendimas yra 
teisingas – buvo tik 20 vietų, o egza-
minus labai gerai išlaikė 32 stojantieji. 
Toks didelis jaunimo noras studijuoti 
anksčiau Lietuvoje negirdėtus daly-
kus paskatino VPU vadovybę prašyti 
ministerijos leidimo vietoje 20 preten-
dentų priimti 32.

Pirmieji katedros darbuotojai: 
S. A. Stasiulevičiūtė, Laimonas Ne-
dveckas, Stasė Dzenuškaitė, taip pat 
katedrai talkino ir kunigai – Eigantas 
Rudokas, Eitvydas Merkys, labai kvali-
fi kuoti specialistai iš Šveicarijos ir JAV. 
Pirmaisiais katedros gyvavimo metais 
KTK kolektyvas nebuvo gausus. KTK 
daug metų dirbo iš svetur atvykusi Be-
nedicte Rollin, Marijos Dangun Ėmi-
mo kongregacijos sesuo, Alfa kursų 
vedėja, kalinių sielovadininkė. Kuriant 
studijų programą remtasi prieškarine 
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) 
Teologijos fakulteto (TF) ir kunigų se-
minarijos patirtimi. Studentams buvo 
dėstomi šie dalykai: malda krikščionio 
gyvenime, krikščioniškoji pedagogi-
ka, krikščionybė ir humanizmas, so-
ciologijos įvadas, moralinė teologija, 
pedagogikos istorija, praktinis meno 
pažinimas ir daugelis kitų. Sukaupus 
darbo patirtį katedroje, dėstomų daly-
kų turinys keitėsi – vietoj vienų dalykų 
studijų plane atsirasdavo kiti. 

 Viename iš interviu lektorė dėst. 
Rita Giedrė Rugevičiūtė pabrėžė, kad 
katalikų tikybos mokymo programų 
atsinaujinimas vyko natūraliu religinio 
ugdymo būdų paieškos keliu. Lietuvos 
vyskupų konferencijos dokumentas 
apie tikybą mokykloje ir kateche-
zę parapijoje (2003 m.) lėmė tikybos 
mokymo bendrųjų programų atnau-
jinimo kryptį. 2004 m. parengtas ka-
talikų tikybos bendrosios programos 
ir išsilavinimo standartų novatoriškas 
projektas, kuris po 2006 m. atlikto 

bandymo mokyklose buvo patvirtin-
tas kaip nauja katalikų tikybos moky-
mo programa. Pereita nuo dalykine 
sistema grįsto tikybos mokymo link 
integralaus – į mokinio ir mokymo 
poreikius orientuoto – ugdymo. Nuo 
teologinio katekizmo turinio eita prie 
antropologinio – teologinio (evange-
lizacinio), nuo monologo prie dialogo, 
nuo moralizavimo prie bendradarbia-
vimo. Buvo apibrėžtas dabartiniam 
jaunimui pritaikytas tikėjimo turinys, 
pozityviai orientuojant į religijų di-
alogą, ugdant pakantumą ir pagarbą 
kitokių įsitikinimų žmonėms. 2007 m. 
programą reikėjo keisti, nes keitėsi 
bendrųjų programų struktūra, kurioje 
stengtasi ugdymą individualizuoti ir 
diferencijuoti, aiškiau nusakyti moki-
nių pasiekimus (vertybines nuostatas, 
gebėjimus, žinias). Šis perėjimas įvyko 
per staigiai, nes mokytojai dar nevisiš-
kai buvo suvokę 2006 m. programos 
kaitą. Atnaujintoji programa (2008 m.) 
labiau struktūruota, naujai apibrėžtos 
veiklos sritys, ugdymo gairės kreipia į 
aktyvų integralų asmens ugdymą(si). 
Šioje programoje integruoti šiuolaiki-
nės pedagogikos principai. Lekt. dėst. 
R. G. Rugevičiūtė išryškino būtinumą 
aiškiau apibrėžti tikybos mokymo 
vertinimo sistemą, padedančią koky-
biškiau organizuoti ugdymo procesą. 
Ateityje tikybos mokymas negali likti 
kaip istorinis ar kultūrinis mokymas. 
Religinis žmogaus ugdymas padeda 
išskleisti asmens žmogiškumą ir laisvę.

KTK renginiai visuomet buvo 
siejami su akademine ir sielovadine 
disciplina, kuria buvo siekiama, kad 
jaunimas išmoktų dirbti su vaikais, 
juos ugdyti. KTK darbuotojai kartu su 
studentais kiekvieną savaitę švęsdavo 
mišias Šv. Jonų bažnyčioje. Vėliau VPU 
IF buvo atidaryta koplyčia. Didesnės 
IF šventės prasidėdavo mišiomis. Jau-
nesniųjų kursų studentams būdavo 
organizuojamos krikščioniškos stovy-
klos, o vyresni studentai vykdavo kaip 

stovyklos vadovai. Du kartus per me-
tus kiekvienam kursui būdavo organi-
zuojamos rekolekcijos, kurios dažnai 
vykdavo vienuolyne arba Trinapolio 
rekolekcijų namuose. Kiekvienais me-
tais iškilmingais renginiais būdavo pa-
žymimas KTK gimtadienis.

 KTK personalas dalyvavo ren-
giant tikybos vadovėlius ir mokymo 
programas. Ilgai buvusi katedros ve-
dėja doc. A. Stasiulevičiūtė yra anglų 
kalbos vadovėlių ir kitų priemonių Lie-
tuvos mokyklų V–XII klasėms autorė. 
Katedros darbuotojai rašė straipsnius 
tikybos mokymo klausimais, skaitė 
paskaitas, dalyvavo konferencijose. 
Buvo palaikomi ryšiai su mokyklomis, 
kuriose studentai atlikdavo praktikas. 
Buvo labai kontroliuojama, kad stu-
dentai tinkamai atliktų praktiką. 

Nuo pat KTK įsteigimo buvo pa-
laikomas glaudus ryšys su arkivyskupu 
A. J. Bačkiu. Jis nuolat dalyvaudavo 
diplomų įteikimo iškilmėse, rugsėjo 
1-osios šventėje ir kituose renginiuose. 

Per 22 gyvavimo metus katedra iš-
ugdė didelį būrį absolventų – žinomų 
Lietuvos mokyklų, gimnazijų mokyto-
jų ir vadovėlių autorių: Genovaitė Do-
bikaltienė, Agnė Lastakauskienė, Erika 
Margytė, Saulė Raubickaitė, Nerijus 
Šlepetys, Egidijus Živaitis ir kt. Taip pat 
dauguma absolventų dirba Katalikų 
Bažnyčios centruose: Birutė Jachimo-
vič, Lina Jakučionienė, Agnė Pinigie-
nė, Tomas Pinigis, Daiva Sadauskienė, 
Artūras Svirbutas ir kt. 

Per visą KTK gyvavimo laikotarpį 
studijas baigė 343 asmenys – 310 baka-
laurų ir 33 magistrai. Trys absolventai 
gavo diplomus su pagyrimu. Per neil-
gą savo gyvavimą KTK įnešė svarbų 
indėlį į dvasinį Lietuvos visuomenės 
mokymą ir ugdymą. Dauguma katali-
kų tikybos absolventų pasirinko peda-
gogo profesiją ir jaunajai kartai skiepija 
svarbias tradicijas, perduodamas iš 
kartos į kartą. KTK veikla paliko ryš-
kius pėdsakus istorijos puslapiuose.

apmokomas ir supažindinamas su 
savo pareigomis. Be to, patvirtintas ir 
projektas „Pirmakursis – sėkmingas 
studentų atstovas“. Šie mokymai bus 
skirti visiems motyvuotiems pirma-
kursiams, norintiems prisidėti prie 
kokybiško LEU SA ateities kūrimo. 

Be to, dirbant komandoje labai 
svarbu žinoti, kaip ir kokiam tikslui ji 
dirba. Taigi „LEU SA Strategija“ – tai 
projektas, kurio tikslas – išsiaiškin-
ti, kaip veikia ir kokiomis kryptimis 
juda mūsų organizacija ne tik vidinė-
se struktūrose, bet ir išorėje. Projektai 
orientuoti ne tik į atstovybės narius, 
bet ir į visą universiteto bendruomenę. 
Vienas tokių projektų, kurio tikslas 

bus pabandyti įvertinti studentų įgy-
jamas kompetencijas – „Ar studentų 
vertinimas yra grįstas kompetencijų 
įgijimu?“. Šis projektas bus įgyvendi-
namas tarp studentų atliekant tyrimą. 

Taigi, LEU SA šiais metais LSS pa-
ramos fondui buvo pateikusi daugiau-
siai projektų ir gavo didžiausią fi nansa-
vimą iš visų savivaldų. Kitas projektų 
teikimas vyks 2016 m. nuo balandžio 
15 d. iki gegužės 15 d., o fi nansavimo 
skyrimas – birželio mėn. Todėl LEU SA 
projektų komitetas visuomet atviras ir 
laukia Jūsų pasiūlymų ar projektų, ku-
riuos įgyvendintume drauge!

LEU SA RsV komiteto 
informacija


