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Austė Abraškevičiūtė – IV kurso taikomo-
sios istorijos ir II kurso socialinės pedagogikos 
studentė, LEU IF teatro vadovė.

„Studijuojant dvi specialybes laisvalaikio 
lieka nedaug, todėl stengiuosi jį išnaudoti tinka-
mai. LEU esame įkūrę Istorijos fakulteto teatrą. 
Jame praleidžiu daugiausia laisvo laiko: režisuo-
ju, rašau scenarijus, kartu su teatro grupe ku-
riame spektaklius. Neseniai pristatėme naująjį 
savo darbą – spektaklį „Kur laimę rasti?“, kuris 
sukurtas remiantis lietuvių mitologija, folkloro 
sakmėmis. Teatrinė veikla leidžia ne tik atsipa-
laiduoti, bet ir praktiškai pritaikyti taikomosios 
istorijos ir socialinės pedagogikos paskaitose įgy-
tas žinias. Vasaromis laisvalaikį praleidžiu Lie-
tuvos Kolpingo organizacijos rengiamose vaikų 
stovyklose ir mokymuose, savanoriauju labdaros 
ir paramos fonde „Algojimas“. Praėjusią vasarą 
dirbau savanore organizacijos „Drauge kelyje“ 
organizuojamoje vaikų stovykloje. Pasikliauju 
J.  V. Gėtės žodžiais, kad „kiekvienam žmogui 
duota užtektinai jėgų įvykdyti tai, kuo jis yra įsi-
tikinęs“. Reikia mažiau bijoti, pasitikėti savimi. 
Mes patys kuriame savo gyvenimus. Kuo anks-
čiau tai suvoksime, tuo daugiau galėsime pasiek-
ti patys ir duoti kitiems“, – teigia Austė. 

TARMĖS. Lituanistikos fakulteto Lie-
tuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros 
docentės dr. Laimutė Bučienė, doc. dr. Regi-
na Rinkauskienė ir doc. dr. Lina Murinienė 
lankėsi Aukštadvario vidurinėje mokykloje 
ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, kur 
vedė tarmių pamokas moksleiviams.

TEATRO DIENA. „Auksinio scenos 
kryžiaus“ apdovanojimą pelnė Meninio ug-
dymo katedros šokio pedagogikos dėstytoja 
Airida Gudaitė.

 MEDALIS. Už nuopelnus olimpiniam 
sportui LTOK jubiliejiniu 25-mečio medaliu 
apdovanotas Lietuvos olimpinės akademijos 
akademikas rektorius Algirdas Gaižutis.

EDUKOLOGIJA. Bibliotekoje atidaryta 
profesorės Elvydos Martišauskienės jubilie-
jinė darbų paroda.

MUZIKINIS SPEKTAKLIS. LEU vyko 
muzikinis spektaklis „Šypsokitės, ponai, 
šypsokitės“. Tai – nuotaikingas pasakojimas 
apie barono Miunhauzeno, genialiojo fan-
tazuotojo, trokštančio stebuklų ir nepakar-
tojamų akimirkų, gyvenimą, meilę ir mirtį. 
Vaidino Naujosios Akmenės Ramučių gim-
nazijos mokiniai. Režisierė – Violeta Serbin-
tienė.

PARTNERIAI. Pasirašytos bendradar-
biavimo sutartys su Alytaus kolegija ir Aly-
taus miesto savivaldybe.

SVEČIAI. UMF lankėsi Krokuvos pe-
dagoginio universiteto Švietimo ir mokytojų 
rengimo fakulteto profesoriai I. Kawiecki, 
Z.  Kwiasovski ir delegacija. Sutarta rengti 
jungtinę magistrantūros programą, organi-
zuoti LEU, Krokuvos pedagoginio ir Ukrai-
nos Ivano Frankovskio universitetų moks-
lininkų vasaros mokyklas, išleisti bendrą 
straipsnių rinkinį.

MENŲ DIENA. Surengti UMF Meninio 
ugdymo katedros šokio, teatro, kino pedago-
gikos studijų studentų baigiamųjų kūrybinių 
darbų pristatymai.

SEMINARAS. Filologijos fakulteto an-
glų kalbos studentai lankėsi Amerikos am-
basadoje ir dalyvavo Lietuvos anglų kalbos 
mokytojų asociacijos seminare „Pasakojimo 
ir dramos elementai mokant anglų kalbos 
2–6 klasėse“.

 MUZIKA. UMF surengė mokslinę-
praktinę konferenciją „Šiuolaikinio muzikos 
mokytojo edukacinė veikla“.

SUKASI SKAMbUS METŲ RATAS
Juozas Skomskis

Folkloro ansamblis „Poringė“ pelnė aukš-
čiausią Lietuvos tautinės muzikos mėgėjų ap-
dovanojimą. Surengta iškilminga  jos įteikimo 
ceremonija ir koncertas. Įteikta geriausio meni-
nio kolektyvo folkloro srityje „Aukso paukštės“ 
nominacija. Ji teikiama meno kolektyvams už 
aktyvią pastarųjų metų veiklą: naujų programų 
parengimą, koncertus, dalyvavimą svarbiau-
siuose šalies renginiuose, konkursuose pelnytus 
prizus, festivalių, konkursų, seminarų inicijavi-
mą.  Kolektyvą sveikino daugelis buvusių porin-
giečių,  bičiulių, padėjusių ansambliui keliauti po 
užsienio šalis, rengti ten įspūdingus koncertus, 
garsinti Lietuvos ir Lietuvos edukologijos univer-
siteto vardą. Į apdovanojimo šventę  su dovanomis 
ir gėlėmis susirinko ir kolegų: tautinės muzikos 
propaguotojų, kitų universitetų ansamblių atsto-
vai, LEU rektorius akademikas Algirdas Gaižutis. 
Padėkos koncerte parodyta nauja tautinių dainų, 
šokių ir žaidimų  programa. Surengta bendra bi-
čiulių smagi dainos ir  šokio mėgėjų vakaronė su  
įspūdingais prisiminimais, dešimtmečių istorijos 
pasakojimais.

Keturių kūrybinės veiklos dešimtmečių gy-
venimas skamba svarbiausių metų laikų ritmu: 
Užgavėnės – su kaukių karnavalais, vakaronėmis. 
Poringiečiai dažniausiai kviečiami į Rumšiškes, 
kur įsikuria etnografinėse sodybose ir duoda garo 
tūkstančiams žiūrovų. Tai būna ypač smagus pasi-
rodymas, kuriuo visi didžiuojasi. Po to atūžia Atve-
lykis – daugiau nei dvidešimties metų kelionė į Zi-
tos Baniulaitytės organizuojamą  jaunimo atgaivos 
Jurginių šventę (Palanga). „Būtų sunku gyventi be 
tos pavasarinės Palangos“, – tvirtina poringiečiai. 
Vėliau festivalis „Skamba skamba kankliai“. „Porin-
gė“ jame dalyvauja jau daugiau nei trisdešimt metų. 
Taip pat ansamblis keliauja į tarptautinį folkloro 
festivalį „Baltika“, dainuoja ir šoka Lietuvos dainų 
šventėse. Išskirtinę vietą užima Loretos Mukaitės 
organizuojamas studentų folkloro ansamblių festi-
valis „O kieno žali sodai“. Į jį susirenka visų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų folkloro studentų ansamblių žie-
das su savo naujomis programomis. Čia ir bus ryš-
kiausiai iškilusi „Poringės“ žvaigždė. O tradicinia-
me metų saulės rate iki vidurvasario dar liepsnoja 
Joninių laužai. Rugpjūtį „Poringė“ viešėjo tolimuose 
kraštuose: pernai keliauta po Italijos Veneciją, Ma-
kedoniją. Šiemet ruošiasi į Italijos Rimini kurortą. 
Rudeniop – šėlionės po Lietuvos mokyklas. Ir taip 
iki šv. Kalėdų. 

Bilda grindys, dunda žemė
Jau keleri metai „Poringė“ pasirinkusi jaunimo 

tematiką (kaip jaunimas linksmindavosi tėvų, sene-
lių jaunystės laikais). Scenoje rodomas teatralizuo-
tas vakarėlis. Linksmybės įvardijamos kokiu nors 
šmaikščiu sakiniu, fraze, šokiu, daina, ir užsimezga 
gyvos, nuotaikingos rungtynės, žaidimai. Progra-
ma, kuri buvo puikiai sutikta žiūrovų, tęsiama ir 
šiemet.

Pripažinta, kad LEU „Poringė“ per keturis kū-
rybinės veiklos dešimtmečius pelnytai įrodė vieno 
geriausių tautinės mėgėjų muzikos jaunimo an-
samblių vardą Lietuvoje. Ansamblio pagrindas – 
dainininkai. Pastaruoju metu aukštai iškilo Milena 
Kasparaitytė, sužibo Aušrinė Dambrauskaitė, Edita 
Mikėnaitė, Daiva Pilukienė, Kornelijus Puluikis, 
Kęstutis Kriaučionis. Jaunimas iš jų mokosi, kaip 
reikia taisyklingai dainuoti ir šokti. Kasmet ateina ir 
naujų talentų, kuriems patinka „Poringė“. Čia kiek-
vienam reikia išmokti gyventi bendra tautos meno 
idėja. Ansamblis – vienas iš lietuvybės, patriotišku-
mo, gimtosios kalbos, jos turtų puoselėtojų. „Porin-
gė“ dainuoja visomis lietuvių tarmėmis, šoka visų 
regionų šokius. Tai reikšminga tautiškumo ugdymo 
mokykla. 

> Geriausio tautinės muzikos mėgėjų kolektyvo liudininkai

> „Poringė“ scenoje jau daugiau kaip ketvertą dešimtmečių

> „Aukso paukštė“ – ansamblio meno vadovų Vlado Černiausko ir Audronės Vakarinienės rankose



Socializacija – tai perėmimas 
žinių ir įgūdžių, būtinų kasdieninio 
gyvenimo rutinoje. Procesas priklau-
so nuo tėvų, jų socialinės kilmės, iš-
silavinimo, puoselėjamų vertybių, su-
pratimo apie vaikų auklėjimą, dvasinį 
brandumą. Pirminės socializacijos 
variantų spektrą iliustruoja du visiš-
kai skirtingi socializacijos modeliai: 
socializacija slopinant ir socializacija 
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ŠEIMA – DVASINĖS SOCIALIZACIJOS MOKyKLA
Kun. doc. dr. Kęstutis Ralys

ALDONA, DIEVAS SU JUMIS
Juozas Skomskis

> Kun. doc. dr. Kęstutis Ralys

aktyviai dalyvaujant gyvenimo vei-
kloje. Suprantama, kad nė vienas iš 
šių modelių grynu pavidalu neegzis-
tuoja. Galimas polinkis tik į vieną ar 
į kitą kraštutinumą arba tiesiog ba-
lansavimą, ėjimą link žmogiškosios 
egzistencijos.

Socializacijos slopinimas – vai-
ko paklusnumas visiems. Bausmės 
už blogą elgesį. Materialiniai apdo-
vanojimai ir bausmės. Bendravimas, 
kai be žodžių užtenka tik žvilgs-
nio. Bendravimas įsakinėjant ir t. t. 
Mūsų socializacija vaikystėje negali 
parengti daugybei gyvenimo vai-
dmenų. Žmogus atlieka šiuolaikinėje 
modernioje visuomenėje sudėtin-
gus dvasinius, moralinius žingsnius. 
Visą gyvenimą mes nuolat keičiame 
vaidmenis. Atrodo, kad vienų atsisa-
kome, o kartu nuolat mokomės eiti 
link dvasinio-moralinio tobulėjimo 
tikslo. Intensyviausiai socializacija 
vyksta ankstyvosiose žmogaus gy-
venimo perioduose, kai vaikai yra 
tikslingai rengiami dvasiniam gyve-
nimui ir veiklai suaugusiųjų pasau-
lyje. Svarbus tėvų ir šeimos, pirmųjų 

socializacijos veiksnių, vaidmuo. 
Ankstyvojo etapo reikšmingumą le-
mia ne tik jo pirmumas žmogaus rai-
doje, bet ir vaikystė: emocionalumas, 
nuoširdumas vaikui bendraujant su 
tėvais, kitais šeimos nariais, visuo-
mene. Tuomet vaikai įgyja pirmąsias 
elementarias žinias, pradinius mąs-
tymo įgūdžius, palaipsniui perima 
vis sudėtingesnes elgesio taisykles ir 
pradeda susipažinti su paprasčiau-
siais kultūrinių vertybių pavyzdžiais, 
dvasiniais pagrindais, mokosi sekti 
jais net tuomet, kai dar gerai nesuvo-
kia jų prasmės ir paskirties.

Ypač svarbūs žmogaus socializaci-
joje yra paauglystės ir jaunystės perio-
dai, kai paaugliai ir jaunuoliai, išgyve-
nantys vadinamąjį pereinamąjį amžių, 
įgyja vis daugiau žinių, kurios padeda 
dvasinės asmenybės ir pasaulėžiūros 
pagrindams atsirasti. Šiame etape šei-
ma ir kitos socialinės grupės atlieka 
svarbų vaidmenį. Dievo apvaizdos vei-
kimas telydi visus tėvus šiame etape, 
gausiomis malonėmis auklėjant vaikus 
link gyvenimo tikslo, o tos malonės te-
lydi visą gyvenimą visur ir visada.

Krikščioniškųjų dvasinių verty-
bių sklaidos publicistė, mokslininkė 
ir tyrėja dr. Aldona Vasiliauskienė: 
„Džiaugiuosi išlikusi dora savo širdy-
je ir sąžinėje...“

Jos veiklos archyve – daugiau nei 
šimtas mokslo tyrinėjimų, pasklidu-
sių po įvairius prestižinius leidinius 
Lietuvoje, Europoje, Ukrainoje: tai ir 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
metraščio, ir Lietuvių katalikų moks-
lo akademijos suvažiavimų medžia-
ga, ir universitetų istorijos darbai. 
Šešiolika monografijų, tarp kurių – 
2001 m. pasirodžiusi ciklo „Lietuvos 
švyturiai“ pirmoji ir kol kas vieninte-
lė knyga apie 1918 m. Vasario 16-osios 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto si-
gnatarą Praną Dovydaitį „Akmenuo-
tas patrioto kelias“. Serijos „Bažnyčios 
šviesa“ pirmoji kregždė, išskridusi iš 
lizdo irgi 2001 m., – „Monsinjoras Jo-
nas Juodelis“. Jau išleistos 6 šios seri-
jos knygos. Paskutinė – „Monsinjoras 
Petras Baltuška“. Tai 2011 m. knyga 
apie Lietuvos ganytojo, arkivyskupo, 
tremties kankinio Mečislovo Rei-
nio atminimo sargą, Utenos rajono 
Daugailių Šv. Antano Paduviečio 
bažnyčios kunigą monsinjorą Petrą 
Baltušką.

Šimto kelionių maršrutas 
Lietuva–Ukraina

Medžiagos 1990 m. apgintai di-
sertacijai apie Antrąjį Lietuvos statutą 
atkakliai ieškota nuo 1985 m. Ukrai-
nos archyvuose, bibliotekose. Pavyko 
surasti nežinomų dokumentų. Skai-
tyta keletas ukrainistikos pranešimų 
įvairiose konferencijose Ukrainoje. 
Atgavus Lietuvos nepriklausomy-
bę, ieškota Lietuvos ir ukrainiečių 
katalikų sąsajų. Vilniaus universite-
to bibliotekos Rankraščių skyriuje, 
kun. Prano Račiūno MIC fonde, už-
tikti nuo mirties išgelbėto tremties 

kankinio Josyf Slipyj, vėliau tapusio 
Ukrainos kardinolu, laiškai. Kiek 
triūso įdėta Romoje, vienuolių bazi-
lijonų, Vatikano archyvuose ieškant 
lietuviškų ir ukrainietiškų ryšių. Visa 
tai irgi tapo lietuvės tyrėjos praneši-
mų, straipsnių medžiaga. Netrukus 
dr. Aldona Vasiliauskienė buvo pa-
raginta Lietuvoje įkurti istorikų or-
ganizaciją. Ir 2000 m. gruodžio mėn. 
pabaigoje kartu su  grupele lietuvių, 
Vilniaus ukrainiečių ir iš Ukrainos 
atvykusių mokslininkų buvo įkurta 
Lietuvių ir ukrainiečių istorikų aso-
ciacija, kurią ėmėsi globoti Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės. Kuriant asociaciją ir įforminant 
dokumentus, daug talkino ukrainie-
tė, nusipelniusi Lietuvos gydytoja Na-
talija Šertvytienė. Dr. A. Vasiliauskie-
nė iki šiol tituluojama šios asociacijos 
(LUIA) prezidente.

Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 
ambasadorė

Artėjant šio Rytų (graikų) apeigų 
katalikų ordino 400-mečiui (2017 m.), 
pradėtos organizuoti  konferencijos, 
susiformavusios į specialų lietuvių ir 
ukrainiečių katalikų ryšių ciklą. Jų 
pradžia – 2001 m. Tada mažą Šiau-
lių krašto miestelį Padubysį, kuriam 
vėliau buvo duotas Bazilionų vardas, 
aplankė būrys kunigų iš Vatikano, 
Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos. Jų 
bendravimas užsimezgė ir su moky-
kla, jos direktoriumi Rimantu Goriu 
ir su visu pedagogų kolektyvu. Čia 
buvo surengta viena pirmosios kon-
ferencijos dalis. Pašnekovė sako, jog 
iki 2011 m. suorganizuota dešimt 
tokių Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui 
skirtų konferencijų. Penkios Lietuvo-
je ir tiek pat Ukrainoje. Įgytos patir-
ties užtektų iki gyvenimo galo. Mena 
ir Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios 

kleboną, bazilijoną tėvą Pavlo Jachi-
mec, su kuriuo nuvažiuota ne viena 
dešimtis tūkstančių kilometrų ne tik 
Lietuvoje, bet ir Ukrainoje. Sureng-
ta daugybė susitikimų su Ukrainos 
dvasininkais, politikais, istorikais, 
universitetų mokslininkais. 2003 m. 
sunkiai suorganizuotame sambūry-
je (Lvovo Zenkoveckos teatro salėje) 
Ukrainos Švenčiausiojo Gelbėtojo 
bazilijonų provincijos protoigumenas 
Josyfas Budajus Aldoną pristatė taip 
iškilmingai, kad, anot jų, be jos kon-
ferencija net nebūtų pradėta. Pasakoja, 
kaip šauniai (ir su šviežios lietuviškos 
duonos kepalu) gubernatoriaus Boriso 
Klimčiuko dėka gauta 25000 grivinų 
lėšų, kaip  2006 m. ji, pirmoji lietuvė, 
pelnė Ukrainos Kunigaikštienės Ol-
gos ordiną, pasirašytą Ukrainos pre-
zidento Viktoro Juščenkos. Rodo ir 
Ukrainos „Aukso žvaigždės“ ordiną, 
šūsnį medalių, ypač pagarbiai laiko-
mą Ukrainos užsienio reikalų minis-
tro Boryso Tarasiuko 2005 m. Garbės 
raštą, įteikiamą tik ukrainiečiams 
diplomatams, bet vienintelei lietuvei – 
išimtis. Greta saugomas Čikagos „Gie-
dros“ korporacijos 2008  m. sertifika-
tas, įteiktas jai, lietuvei moteriai, kuri 
ypač pasižymėjo krikščioniškųjų ide-
alų tarnyboje. O tarp knygų – moks-
lininkės disertacijos monografija, t. y. 
pirmas lietuvio humanitarinės kryp-
ties darbas, išleistas ukrainiečių kalba. 

> Dr. Aldona Vasiliauskienė jos vardo klasės atidarymo metu Šiaulių rajono 
bazilionų vidurinėje mokykloje: „Dėl ukrainietiškų konferencijų ir turbūt šios 
vardinės klasės vidurinė mokykla išliko nesunaikinta“.

> Viena brangiausių nuotraukų – knygos „Monsinjoras Petras baltuška“ 
aptarimas Daugailių bažnyčioje su šviesaus atminimo vyskupu Juozapu Tunaičiu 
(viduryje) ir kunigu Petru baltuška  (dešinėje)

> Namuose. Prie relikvijų

Dr. Aldonos Vasiliauskienės vardo 
klasė

Atidaryta 2013 m. lapkričio 
19 d. Šiaulių rajono Bazilionų mies-
telio vidurinėje mokykloje. Klasę 
atidarė Nepaprastasis ir įgaliotasis 
Ukrainos ambasadorius Lietuvos 
Respublikai Valerijus Žovtenko. 
Tą dieną mena Šv. Jurgio graviūra, 
įteikta buvusio Bazilionų bažnyčios 
klebono, dabar dirbančio Skaisgirio 
parapijoje, Jordano Urbono, kuris ir 
atvedė mokslininkę į Bazilionus. Kai 
vienas bičiulių pažįstamų paklausęs, 
kiek kainavusi jai ši klasė, dr. A. Va-
siliauskienė atsakiusi, kad labai la-
bai daug. Dvylikos metų fantastinio 
darbo. Kelionių po Ukrainą. Laiko. 
Sveikatos. Ir nuosavų pinigų ne tik 
kelionėms, bet ir lauktuvėms, įvai-
riems suvenyrams... Dr. A. Vasiliaus-
kienės dėka Bazilionų vidurinėje 
mokykloje ukrainiečiai dvasininkai, 
mokslininkai, politikai dabar dažni 
svečiai. Visi atvykstantys padova-
noja ikonų, albumų, knygų. Ukrai-
nietiškos medžiagos iš kelionių po 
Ukrainą yra parsivežęs ir mokyklos 
direktorius Rimantas Gorys. Tačiau 
daugiausia medžiagos sukaupusi 
pati klasės vardo nominantė. Moki-
niai kasdien mato turtingą spaudos, 
mokslo, fotografijų, ikonografijos 
ukrainistikos bazilijonų ordino eks-
poziciją. Ten ir jos gyvenimo, veiklos 

stendai. Popiežiaus Benedikto XVI 
specialus palaiminimo dokumentas, 
atvežtas tėvų bazilijonų iš Vatikano. 
Yra ir kitas to paties popiežiaus tais 
pačiais metais gautas Palaiminimo 
raštas (itin reta relikvija Lietuvo-
je). Pastaroji buvo įteikta gimtojoje 
Svėdasų parapijoje. Greta, irgi Svė-
dasuose, įteikta Lietuvos kunigų pa-
dėka už katalikišką veiklą. Bazilionų 
vidurinė mokykla vienintelė Lie-
tuvoje yra įsijungusi į tarptautinių 
konferencijų Šv. Bazilijaus Didžiojo 
ordinui organizavimą, gebėjusi su-
kaupti medžiagos iš Ukrainos isto-
rijos, kultūros, tapo didele retenybe 
Lietuvos švietimo srityje. Tai vienas 
iš veiksnių, padėjusių išlikti viduri-
nei mokyklai. Mokyklos kolektyvas, 
atsidėkodamas dr. A. Vasiliauskienei 
už tokią misiją, vieną mokyklos kla-
sę pavadino jos vardu. Dr. A.  Vasi-
liauskienė iki šiol girdi širdyje vieš-
nagės Romoje Šv. Juozapato palaikų 
perkėlimo į Šventojo Petro baziliką 
Vatikane 50-mečio ceremonijos šv. 
Mišių metu, įteikiant jai šv. Komuni-
ją, kunigo bazilijono ukrainietiškai 
ištartus žodžius: „Aldona, Kristaus 
kūnas ir kraujas!“. Tai išskirtinė, 
visu gyvenimu nuoširdžiai pelny-
ta dedikacija. Gera girdėti, kad tą 
dedikaciją jai, katalikybės sklaidos 
ambasadorei, pasako ir daugelis Lie-
tuvos kunigų.



tų sričių tyrimus, yra motyvuotas ir 
atviras naujoms idėjoms, projektinei 
veiklai.

Fakultetas numato pritraukti 
naujų ir įdomių asmenybių į savo ko-
lektyvą, siekiant skatinti tobulėjantį 
ir inovatyvų požiūrį į sprendžiamus 
mokslinius klausimus. Stipriu įran-
kiu, siekiant mokslinės ir projektinės 
veiklos tikslų, turėtų tapti SMF sėk-
mingai nacionaliniame ir tarptauti-
niame  lygmenyse veikęs Mokslo ty-
rimų ir projektų centras, kurio veikla 
tęsiama ir toliau. 

Universiteto prestižui. Fakulte-
tas aktyviai ir svariai prisidės vienoje 
iš  universiteto prioritetinių veiklos 
krypčių – poveikio šalies raidai. Įneš 
svarų indėlį į LEU siekį orientuotis į 
praktines visuomenės reikmes, eko-
nomikos ir sociologijos, socialinės 
pedagogikos ir socialinio darbo bei 
socialinės inžinerijos krypčių moks-
linių tyrimų komercinimą, socialinę 
atsakomybę ir konkurencingumą. Fa-
kulteto mokslo ir studijų veikla, taip 
pat projektų vykdymas prisidės prie 
visuomenės kultūrinės, ekonominės 
ir socialinės plėtros, o vykdomų ty-
rimų rezultatai padės spręsti vietines, 
regionines, nacionalines ir tarptauti-
nes problemas, susijusias su fakulteto 
veiklos tematika. Taip pat bus siekia-
ma efektyviau panaudoti turimas ir 
plėtojamas žinias ir kompetencijas, 
formuoti, išlaikyti stiprų abiems pu-
sėms naudingą bendradarbiavimą ir 
sąveiką su akademiniu, verslo ir vie-
šuoju sektoriumi. 

Galimos studijų plėtros kryptys: 
Verslumo ugdymo, Švietimo vadybos 
ir administravimo, Ekonomikos (su 
specializacijomis), Finansų  valdymo, 
Socialinės pedagogikos, Socialinio 
darbo (su specializacijomis skirtin-
goms soc. grupėms ), Socialinės inži-
nerijos. 

Mokslinė veikla: Ekonomikos 
konkurencingumas ir tvari socialinė 
sanglauda.

Pagrindinės veiklos rezulta-
tai: 1. Studentų skaičiaus didėjimas 
ne mažiau kaip 3 proc. per metus. 
2. Mokslinės produkcijos didėjimas 
ne mažiau kaip 2 proc. per metus. 
3.  Naujų studijų programų įregistra-
vimas (ne mažiau kaip 3 per pirmus 
veiklos metus, vėliau ne mažiau kaip 
po vieną). 4. Trečios pakopos studijų 
organizavimas. 5. Kiekvienos progra-
mos tarptautinis studentų ir dėstyto-
jų mobilumas (ne mažiau 2 proc. per 
metus). 6. Kiekviena katedra nuolat  
turi vykdyti bent  vieną  nacionalinį 
ar tarptautinį projektą. 7. Absolventų  
kuriamos pridėtinės vertės augimas.
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PLEČIAMI RyŠIAI GRUZIJOJE
Prof. dr. Vidas Kavaliauskas

Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra

SOCIALINĖS EDUKACIJOS 
FAKULTETAS. VEIKLOS GAIRĖS
Pradėjo darbą naujasis SEF. Dekanas – prof. Vytas Navickas

2014 m. Lietuvos aukštosios mo-
kyklos (apie 20 universitetų ir kole-
gijų, tarp jų ir LEU) dalyvavo Tbili-
syje vykusioje tarptautinėje studijų 
parodoje, kurioje pristatė galimybes 
studijuoti Lietuvoje. Parodoje daly-
vavo 106 aukštosios mokyklos iš 14 
šalių (daugiausia buvo iš Gruzijos 
ir iš Rytų Europos šalių). Parodos 
metu buvo unikali galimybė Gru-
zijos jaunimui susipažinti su įvai-
rių universitetų siūlomomis studijų 
programomis, iš arčiau pabendrauti 
su universitetų atstovais. Gruzijos 
technikos universiteto studentai, 
studijuojantys lietuvių kalbą, padė-
jo Lietuvos edukologijos universi-
tetui parodoje – jie, reikalui esant, 
vertė teikiamą informaciją į gruzi-
nų kalbą. Ypač daug  laiko abi die-
nas tam skyrė studentai Avtandilas 
Arabulis, Nuca Nodija. Šiemet tarp-
tautinės studijų parodos lankytojai, 
Gruzijos studentai ir moksleiviai, jų 
tėvai, labiausiai domėjosi technolo-
gijų, vadybos, ekonomikos, tarptau-
tinių santykių, kalbų, psichologijos, 
turizmo studijų programomis. LEU 
pasiūlytos tarptautinės studijų pro-
gramos ir moduliai taip pat sulaukė 
dėmesio (daugiausia – filologijos ir 
psichologijos, lietuvių kalbos va-
saros intensyvūs kursai). Daugelis 
iš jų domėjosi ir studijų Lietuvos 
edukologijos universitete galimybė-
mis. Lietuvos ambasada Gruzijoje 
ir Švietimo mainų paramos fondas 
Tbilisio muziejuje organizavo iškil-
mingą priėmimą, kuriame dalyvavo 
Lietuvos universitetų delegacijos, 
Gruzijos universitetų atstovai ir 
Gruzijos studentai. Parodos metu 
Gruzijos technikos universitete ir 
jame įkurtame Lietuvių kalbos ir 
kultūros centre lankėsi Lietuvos 
edukologijos universiteto delegaci-
ja, kurią sutiko Gruzijos technikos 
universiteto rektorius akademikas 
Arčilas Prangišvilis. Susitikime 
pasidžiaugta 2013 m. tarp LEU ir 
GTU pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartimi, išreikštas pageidavimas 
suintensyvinti ryšius, labiau ska-
tinti studentų ir dėstytojų mainus. 
Lietuvių kalbą studijuojantys stu-
dentai, teikdami Švietimo mainų 
paramos fondui paraiškas vykti į 
lietuvių kalbos intensyvius vasaros 
kursus, šiais metais kaip prioritetą 
nurodo Lietuvos edukologijos uni-
versitetą. Lituanistikos centre lan-
kėsi Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo viceministras prof. dr. 
Rimantas Vaitkus ir Švietimo mai-
nų paramos fondo Aukštojo moks-
lo programų skyriaus vadovė Ilona 
Kazlauskaitė. Studentai gruzinai 
prisistatė lietuviškai, po to sugiedo-
jo Gruzijos ir Lietuvos valstybinius 
himnus bei sudainavo dainą Mūsų 
dienos kaip šventė. Viceministras 
papasakojo apie Švietimo ir moks-
lo ministerijos veiklą, projektus, 
apie galimybes studijuoti Lietuvos 
universitetuose. Ilona Kazlauskaitė 
kalbėjo apie Švietimo mainų para-
mos fondo veiklą, projektus, kvietė 
studentus teikti paraiškas vykti į 
intensyvius lietuvių kalbos vasaros 
kursus Lietuvoje. Abu svečiai atsakė 
į studentų klausimus. LEU delegaci-
jos vadovas Filologijos fakulteto de-
kanas prof. dr. Gintautas Kundrotas 
susitiko su Tbilisio valstybinio I. 
Džavakhišvilio universiteto Sla-
vų instituto direktoriumi prof. dr. 
Davidu Gotseridze, aptarė bendra-
darbiavimo perspektyvas. Šių eilu-
čių autorius, vykdydamas projektą 
„Lituanistikos (baltistikos) centrų 
akademinio mobilumo skatinimas 
ir tarptautiškumo plėtra“, Gruzijos 
valstybinio I. Džavakhišvilio uni-

versiteto studentams vedė inten-
syvius lietuvių kalbos ir šalityros 
kursus. Juose dalyvavo 14 studentų 
filologų (daugiausia  – Skandina-
vistikos centro studentų), sociolo-
gų ir politologų. Baigę intensyvių 
kursų programą, studentai išreiškė 
norą toliau mokytis lietuvių kalbos, 
dauguma iš jų toliau lanko lietuvių 
kalbos paskaitas Gruzijos technikos 
universitete esančiame Lituanis-
tikos centre. Kovo mėn. Vidas Ka-
valiauskas lankėsi trijuose Tbilisio 
universitetuose (bendravo su Kau-
kazo universiteto rektoriumi prof. 
dr. Kakha Šengelija, Tarptautinio 
Kaukazo universiteto rektoriumi 
Kakhaberu Kordzaja ir Suhumio 
universiteto prorektore). Gruzijos 
universitetų vadovai išreiškė norą 
bendradarbiauti su Lietuvos eduko-
logijos universitetu, keistis vadovų, 

> SEF dekanas prof. Vytas Navickas

 SEF principai: visapusiškas as-
menybės ugdymas; demokratijos, 
pilietiškumo ir bendražmogiškų 
vertybių puoselėjimas; studijų ir 
mokslo vienovė; akademinė laisvė; 
integracija į Lietuvos ir užsienio 
akademinę bendriją; socialiai atsa-
kingas administravimas.

Asmenybei formuoti. Fakultete 
rengiamų aukščiausios kvalifikacijos 
ekonomikos, sociologijos ir socialinės 
komunikacijos specialistų ir moks-
lininkų ugdymas bus paremtas nau-
jausių mokslo žinių ir jų taikymo 
galimybių perteikimu, panaudojant 
didelę fakulteto dėstytojų patirtį ir at-
sižvelgiant į darnios plėtros principus. 
Didelis dėmesys bus skiriamas ir stu-
dentų praktinių įgūdžių formavimui, 
siekiant tinkamai parengti juos pro-
fesinei veiklai, ugdyti gebėjimą išlai-
kyti konkurencingumą darbo rinkoje. 
Taip pat būsimiems absolventams bus 
diegiami mokymosi visą gyvenimą 
principai, siekiant išlikti visapusiškai 
išsilavinusia, kūrybinga ir verslia as-
menybe, galinčia prisitaikyti prie besi-
keičiančios aplinkos. Naudą šiems ge-
bėjimams ugdyti turės ESF finansuoto 
projekto „Inovatyvių metodų taikymas 
verslumo ugdymo procese“ metu LEU 
sukurta metodinė verslumo ugdymo 
bazė, pagrįsta moderniais imitaciniais 
modeliais ir praktine medžiaga. 

Moksliniai tyrimai. Siekiama 
užtikrinti ir kryptingai didinti ty-
rimų kokybę. Bus siekiama pabrėžti 
SEF vykdomų tyrimų išskirtinumą, 
integruojant sociologijos, socialinio 
ugdymo, socialinės komunikacijos 
ir ekonomikos mokslinių problemų 
įvairius aspektus ir pasiūlant inova-
tyvias jų sprendimo galimybes. Tam 
puikias galimybes sudaro dar SMF 
laimėtas LMT visuotinės dotacijos 
projektas „Investavimo strategijos 
mažoms šalims parengimas, siekiant 
universalaus plėtros tvarumo“, kurį 
vykdant jau integruoti kai kurie SKI 
mokslininkai. Dideles galimybes su-
teikia ilgametis Hansa parlamento 
(Hamburgas,VFR) ir Baltic Sea Aca-
demy viceprezidento indėlis. Ši veikla 
vienija apie 50 Baltijos jūros regiono 
šalių pramonės ir prekybos rūmų ir 
18 universitetų. SMF jau keletą metų 
vykdo Baltijos jūros regiono progra-
mos ES finansuojamus projektus, 
kurių tematika jungia ekonomistus, 
socialinės inžinerijos mokslininkus 
ir verslininkus. Plėtojamas mokslinių 
tyrimų tarpdalykiškumas lems geres-
nes galimybes viešinti mokslo rezul-
tatus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 
Fakulteto pedagoginis ir mokslinis 
personalas pajėgus atlikti išvardy-

> Prie LEU stendo studijų parodos Tbilisyje metu 

> ŠMM viceministro vizitas Lituanistikos centre Gruzijoje 

> Su studentais gruzinais, kurie mokosi lietuvių kalbos 
 Nuotraukos iš V. Kavaliausko asmeninio archyvo

dėstytojų ir studentų vizitais, teikti 
bendras paraiškas Erasmus plius ir 
kitiems projektams, juos domina 
galimos bendros dviejų universitetų 
magistrantūros programos, bendros 
konferencijos. Kaukazo universiteto 
rektorius prašė perduoti aktyviems 
LEU studentams kvietimą atvykti 
spalio mėnesį į tarptautinę studen-
tų mokslinę konferenciją (viešbučio 
ir gyvenimo išlaidas įsipareigoja 
padengti Gruzijos pusė). Minėti 
Gruzijos universitetai aktyviai da-
lyvauja įvairiuose tarptautiniuose 
projektuose su JAV, Kanada, Izrae-
liu, Ukraina, kai kuriomis Europos 
Sąjungos šalimis, juos labai domina 
bendradarbiavimas ir su Lietuvos 
aukštosiomis mokyklomis, tarp jų 
ir su LEU. Taigi mūsų universiteto 
ryšiai su Gruzija turi galimybių sėk-
mingai plėstis toliau.
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PO UNIVERSITETO 
STOGU

STUDENTŲ MOKSLINĖ 
DRAUGIJA

bOULINGO TURNyRE
Eglė Šimonelytė

Lietuvių filologijos I kurso studentė

Mieli „Šviesos“ skaitytojai,

išaušęs pavasaris atnešė šv. Velykas. 
Šventę, simbolizuojančią gamtos prisikėlimą 

naujam gamtos etapui. 
Tikimės, kad šv. Velykų proga kiekvienas 

nusipurtysime žiemišką snaudulį, 
į savo širdis priimsime naują pavasarinį vėją, 

šilumos ir saulės pripildysime savo ir kitų širdis. 
Džiugesio ir tikėjimo vienas kitu! Džiaukimės 

pavasariu, gamtos ir dvasios atgimimu!

Gražių ir prasmingų šv. Velykų 
Jums linki 

„Šviesos“ redakcija

Ar girdėjai, kad Lietuvos eduko-
logijos universitetas (LEU) dabar gali 
didžiuotis dar viena veiklių studentų 
inicijuota organizacija po universite-
to stogu? Šiandien mes norime pasi-
dalyti džiugia žinia apie ESN LEU.

Kas yra ESN? Kam mums to rei-
kia? ESN –  viena iš didžiausių tarp-
tautinių studentų asociacijų Europo-
je, vienijanti 36 šalis, daugiau kaip 
400 universitetų (sekcijų). Šiandien jos 
dalimi tapome ir mes – ESN (Erasmus 
studentų mentorių tinklas) LEU. Tai 
nuostabi galimybė bendradarbiauti, 
skatinti studentus atvykti į mūsų uni-
versitetą, parodyti Erasmus studijų 
galimybes studentams. Dabar mums 
atsiveria naujos perspektyvos orga-
nizuoti, kurti, pasiūlyti studentams 
daug daugiau įdomesnio laisvalaikio, 
kelionių. Taip pat bendradarbiauti su 
kitomis sekcijomis ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje. Džiaugiamės tapę na-
riais, turėdami kitų sekcijų ir valdy-
bos palaikymą. Tikimės, kad ir toliau 
seksis taip sparčiai judėti pirmyn!

Veiklus jaunimas (daugiausia 
studentai), kuris pagal mainų progra-
mą studijavo užsienyje, visą pusmetį 
intensyviai dirbo ir siekė, kad ESN 

LEU taptų ESN Lithuania (ESN In-
ternational) dalimi. Šiais metais vyko 
ESN Lithuania jau aštuonioliktą kartą 
organizuojama Nacionalinė platforma 
(NP‘18). Šiemet ją organizavo ESN 
VMU ir ESN KK Kaune. Dalyvavo 
trylika Lietuvos sekcijų, iš kurių dvi 
kandidatės, t. y. ESN VDA ir ESN LEU. 
Šios Nacionalinės platformos metu 
buvo svarstomas klausimas, ar priimti 
mus į ESN Lithuania šeimą, ar ne. Vi-
sos NP‘18 metu penki delegatai (Ma-
merta Ralytė, Viktorija Mažonaitė, 
Marija Žilinskaitė, Brigita Meškonytė 
ir Emilis Dubovičius) nekantriai lau-
kė, kol antros dienos metu bus svarsto-
mas klausimas, kol gausime atsakymą. 
Laukti teko neramias dešimt minučių 
– rankos, kojos drebėjo, bet laukimas 
nenuėjo veltui – beveik vienbalsiai 
buvo pritarta, jog ESN LEU taptų dvy-
likta oficialia sekcija Lietuvoje. 

ESN – tavo kelias į sėkmę! Pri-
sijunk ir tapk mūsų dalimi! Jeigu 
tau įdomu, ką mes veikiame, jei nori 
bendrauti su užsienio studentais ar 
turi idėjų, kuriomis nori pasidalyti, 
o galbūt rasti bendraminčių ir gerai 
praleisti laiką, nesidrovėk ir susisiek 
su mumis.

ESN LEU komanda

> Delegatai: Viktorija Mažonaitė, brigita Meškonytė, Mamerta Ralytė, Marija 
Žilinskaitė, Emilis Dubovičius

Jau penktus metus organizuoja-
mas VGTU boulingo turnyras Fun-
damentinių mokslų fakulteto (FMF) 
dekano taurei laimėti sulaukė dide-
lio studentų susidomėjimo. Vilniaus 
„Appolo boulinge“ vykęs turnyras 
pritraukė studentų iš įvairių aukš-
tųjų mokyklų. Pastarieji, žaisdami 
tris partijas, turėjo galimybę patekti 
į finalą, laimėti išskirtinių prizų ir 
FMF dekano taurę.

Tradicija tapęs turnyras sudo-
mino ne tik boulingo žaidimu, bet 
ir konkursais, įvairiais žaidimais, 
kurie linksmino ir suteikė galimybę 
uždirbti savo komandai papildomų 
taškų. Kiekvienoje komandoje buvo 

penki nariai – keturi studentai ir 
vienas dėstytojas ar administracijos 
atstovas. Lietuvos edukologijos uni-
versiteto komandai atstovavo Nerijus 
Žeronas, Živilė Kriaučiūnaitė, Indrė 
Šadvilaitė, Eglė Šimonėlytė, Austėja 
Šlivinskaitė, Kotryna Kinertaitė. Dėl 
tam tikrų priežasčių negalėjo daly-
vauti administracijos atstovė, todėl 
turnyro metu viena iš narių buvo 
pakeista. Visą tai turnyro taisyklės 
draudė, bet studentai supratingi ir 
linksmi žmonės, todėl organizatoriai 
leido mums įvykdyti šį pakeitimą. Juk 
svarbiausia linksmai praleisti laiką! Ir 
mūsų komanda pasistengė tai pada-
ryti. Žaidėme juokaudami, šypsoda-

miesi ir juokdamiesi iš savo ir kolegų 
nesėkmių. Juolab, kad visi dalyviai 
– mėgėjai. O kai kurie žaidė pirmą ar 
antrą kartą. Komandos sudėtį sudarė 
beveik vien merginos, todėl pasiva-
dinome ,,Nerijus ir draugės“. Nors 
mūsų rezultatas nėra aukštas (1,224 
numušti kėgliai ir 5 premijos taš-
kai), tačiau mes nenusiminėme, nes 
praleistas laikas ,,Appolo boulinge“ 
neprailgo ir paskatino dar labiau do-
mėtis šiuo žaidimu. Draugiška, jauki 
aplinka, linksmi žaidimai ir boulin-
gas praskaidrino nuotaiką, padėjo 
atsipalaiduoti ir suteikė jėgų kitiems 
turnyrams.

> Studentai linksmai nusiteikę ir pasiruošę gerai praleisti laiką, žaisdami boulingą

Studentas ne vien linksmybėmis 
gyvas. Jam reikia mokslo ir žinių. 
Iki    LEU Studentų mokslinės drau-
gijos (LEU SMD) įkūrimo netrūko 
žingeidžių studentų, kurie patys ty-
rinėjo įvairias mokslo sritis, buvo 
aktyvūs universiteto veikloje ir už jo 
ribų. Kelių į mokslo naujoves ieškota 
įvairiai:    savarankiškai,    su dėstyto-
jų pagalba, buriantis į įvairius klu-
bus ir pan. Atsiradus iniciatyviems 

studentams, visos studentų mokslo 
draugijos, klubai ir būreliai  buvo 
suburti  į vieną Studentų mokslinę 
(meno) draugiją, kurios bendras 
siekis – organizuoti universiteto 
studentų mokslinę (meno) veiklą, 
propaguoti pasiekimus universiteto 
bendruomenėje ir už jos ribų, suteik-
ti studentui galimybių ieškoti naujų 
mokslo kelių, garsinti savo mokslo 
atradimus ne tik Lietuvoje, bet ir už-

sienyje, skatinti studentų ir dėstyto-
jų bendradarbiavimą. Jau yra kuria-
ma internetinė svetainė, patvirtintas 
šios draugijos logotipas. LEU SMD 
pirmininke išrinkta Ingrida Meški-
nytė. Viliamės, kad kartu nuveik-
sime    daugiau ir galėsime džiaugtis 
savo pasiekimais su visa universiteto 
bendruomene. 

SMD informacija
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„VERSLAS DRObĖJE“ – METODAS TINKAMAS IR MOKyTOJUI, IR VERSLININKUI
Vilma Leonavičienė, Evelina Kutkaitytė

MOKSLEIVIAI matavosi PEDAGOGO PROFESIJą
Milena Puchova, Vytenis Pileckas

SUSITIKIMAS SU VILNIAUS 
ANTAKALNIO GIMNAZIJOS MOKINIAIS

verslumo, kultūrinio sąmoningumo 
ugdymas.

Mokytojai skatinami skiepy-
ti verslumą mokymo procese kaip 
asmeninę žmogaus savybę visuose 
mokymo dalykuose. Tenka moky-
ti ir tai, kaip plėtoti verslo idėją. 
Kartais šiame procese pasigenda-
ma žinių, gebėjimų, patirties. Čia 
gali pasitarnauti strateginis įrankis 
„Verslas drobėje“ (angl. k. Business 
Model Canvas). Tai – kūrybinis ir 
vaizduotę žadinantis metodas, kuris 
padeda kurti idėjas, įvertinti iššū-
kius ir aprašyti būsimą verslo pla-
no modelį. Gera naujiena ir ta, jog 
projektas ENTANGLE siūlo moky-
tojams pagalbines priemones, kaip 
išnarplioti verslo kūrimo paslaptis.

ENTANGLE – edukacinis pro-
jektas, kuriuo siekiama mokytojams 
suteikti verslumo žinių, kaip verslo 
pamokas paversti patraukliomis, 
naudingomis. Tarptautinė projekto 
komanda pradėjo nuo esamos situa-
cijos analizės Belgijoje, Ispanijoje, 
Kipre, Lietuvoje, Nyderlanduose ir 
Slovakijoje. Verslumo dalykų moky-
tojai  ir dėstytojai it susitarę kartojo, 
kad verslumo pamokos ir paskaitos 
jiems dažnai yra papildoma veikla, 
dėl didelių darbo krūvių jie neturi 
laiko tinkamai pasiruošti, o moks-
leivių ir studentų aktyvumas yra 
mažas. Besimokantieji vardijo, kad 
verslumo pamokos yra per daug teo-
rinės, kartais neturi jokios praktinės 

Šiandieninis jaunimas drąsiai 
imasi įgyvendinti verslo idėjas, 
įmonės dygsta it grybai po lietaus, 
o ekonominės plėtros strategijos 
šaukia „Dar!“. Ar keičiasi mokyto-
jo vaidmuo šiame procese? 

Siekdama parengti jaunąją kar-
tą, kiekvieną šalies žmogų gyveni-
mui sparčiai besikeičiančios sociali-
nės tikrovės aplinkybėmis, Lietuvos 
mokykla įsipareigoja padėti kiekvie-
nam įgyti šiandieniniam gyvenimui 
ir ateičiai reikalingas asmenines, so-
cialines, kultūrines kompetencijas. 
Štai kodėl LEU LF Lietuvių kalbos 
didaktikos katedroje nuolat spren-
džiama inovatyvaus mokymo prob-
lema, ieškoma būdų ir priemonių, 
kaip padėti būsimam mokytojui pa-
sirengti darbui mokykloje. Šiuolai-
kinėje mokykloje daug dėmesio turi 
būti skiriama kiekvieno mokinio 
kompetencijos, orientuotos į aktua-
lias gyvenimo visuomenėje reikmes, 
ugdymui. Todėl būsimieji mokytojai 
kviečiami pažvelgti į mokinio ver-
tybinių nuostatų, gebėjimų ir žinių, 
supratimo plėtotę kaip į integralų 
procesą – mokinio kompetencijų 
ugdymą. Lietuvių kalbos didakti-
kos pratybos, pedagoginė praktika 
– tik dalis LEU vykdomos veiklos, 
padėsiančios būsimam mokytojui 
tinkamai pasirengti darbui mokyk-
loje. Apibrėžiant šiuolaikinį ugdy-
mo turinį išskirtinės svarbos įgyja 
komunikavimo, darnaus vystymosi, 

naudos. Išeitis? Pabandyti visiems 
kartu ,,piešti verslą drobėje“: dis-
kutuojant, pasitelkiant pieštukus, 
lipnius lapelius, aliejinius dažus, ge-
ras idėjas.

Koks metodo principas? Moky-
tojas sukuria erdvę komandiniam 
darbui, diskusijoms, analizei ir 
kūrybiškiems sprendimams. Kelia 
problemas ir formuluoja pagrindi-
nius klausimus, veda diskusiją apie 
esminius verslo elementus: partne-
rius, veiklas ir išteklius, pridėtinę 
vertę, ryšius su vartotojais, paskirs-
tymo kanalus, vartotojų segmentus, 
kaštų ir pajamų struktūrą. Po dis-
kusijų svarbiausi dalykai surašomi 
į atitinkamus teminius blokus di-
deliame popieriaus lape ar lentoje. 
Idėjos ir sprendimai ateina iš moki-
nių. Jie patys atranda žinias, įsitrau-
kia į mokymosi procesą ir mokosi 
veiksmingiau. Verslo koncepcija, 
strateginis planavimas ir inovacijų 
reikšmė yra pateikiami paprastai ir 
suprantamai – per praktiką. Vizua-
lus modelis yra pats geriausias būdas 
atskleisti verslo plano turinį.

ENTANGLE projekto idėja  – 
pritaikyti esamą modelį pedago-
giniams poreikiams, kad mokyto-
jas gebėtų tinkamai pasiruošti ir 
įdomiai vesti pamokas. Projekto 
komanda kviečia susipažinti su 
projekto idėjomis svetainėje www.
entangleforvet.eu ir sekti daugiakal-
bį tinklaraštį. Visus susidomėjusius 

LEU Filologijos fakultete pagal 
anglų filologijos edukacinę programą 
„Mokausi ir mokau angliškai“ lankėsi 
Vilniaus Antakalnio gimnazijos moki-
niai. Vizito metu jie buvo supažindinti 
su universitetu ir Filologijos fakultetu. 
Mokiniai kartu su studentais dalyvavo 
Anglų filologijos katedros doc. dr. Teri 
McCarthy vedamame seminare. Sve-
čiai taip pat parengė pristatymų anglų 

kalba. Vilniaus Antakalnio gimnazi-
jos mokinių mokytojas – LEU Tarybos 
narys Šarūnas Vitkus.

Edukacinė programa  „Mokausi 
ir mokau angliškai“ yra skirta įvairių 
Lietuvos regionų mokykloms. Moki-
niai ir jų mokytojai kiekvieną mėnesį 
kviečiami dalyvauti edukaciniame 
renginyje, kuris vyksta LEU Filologi-
jos fakultete.

„Šviesos“ informacija

Moksleiviai, svajojantys tapti mo-
kytojais, gavo „jaunojo pedagogo“ di-
plomus, kuriuos jiems įteikė Lietuvos 
edukologijos universiteto (LEU) rek-
torius Algirdas Gaižutis. Visą savaitę 
labiausiai motyvuoti Lietuvos mo-
kyklų moksleiviai mokėsi „Jaunojo 
pedagogo akademijoje“, kurią rengė 
LEU. Čia jie turėjo galimybę geriau 
pažinti pedagogo profesiją ir studen-

tišką gyvenimą, sužinoti apie studijas 
Lietuvos edukologijos universitete. 
Jie gyveno universiteto bendrabutyje, 
lankė paskaitas, kurias vedė dėstyto-
jai ir studentai. Kiekvieną dieną aka-
demijos dalyviai buvo supažindinami 
su skirtingų profesijų atstovais.

„Mane sužavėjo galimybė įvai-
rių užsiėmimų metu susipažinti su 
Lietuvos edukologijos universiteto 

bendruomene, aplinka, sužinoti apie 
mokymo programas. Ypač džiaugiau-
si proga į viską pažvelgti iš visiškai 
naujos perspektyvos, nes gyvenimas 
bendrabučiuose ne tik leidžia susi-
tapatinti su studentais, bet ir pažinti 
jų kasdienybę“, – sakė „Jaunojo pe-
dagogo akademijos“ dalyvė, Mažei-
kių Merkelio Račkausko gimnazijos 
moksleivė Agnė Dulkytė. Moksleiviai 
tvirtino, jog verta būti mokytoju, nes 
mokytojas pats mokosi ir tobulėja 
kasdien. „Jau esu visiškai apsispren-
dusi, kad noriu čia sugrįžti. Labai pa-
tiko man tinkančių studijų programa, 
nuostabūs dėstytojai“, – sakė akade-
mijos dalyvė Agata.

„Jaunojo pedagogo akademijos“ 
organizatoriai džiaugėsi pavykusiu 
projektu ir žadėjo, kad akademija taps 
kasmetiniu renginiu, kuris sukvies 
gabiausius moksleivius pasimatuoti 
pedagogo profesiją ir suteiks gali-

kviečiame išbandyti šį metodą prak-
tiniame seminare. Tai – dar viena 
galimybė, padėsianti LEU studen-
tams, būsimiesiems mokytojams, 
įsigilinti į gyvenimo kokybės sąvo-
ką, jos priklausomybę nuo ekonomi-
nių, socialinių ir aplinkos veiksnių.

Seminaras vyks 2014 m. gegu-
žės 12 d. 14.30–16.00 val. Lietuvos 
edukologijos universiteto Lituanis-
tikos fakultete (T. Ševčenkos g. 31, 
A1 auditorijoje). Būtina registraci-

ja el.  paštu eva@fitin.lt iki gegužės 
10 d. Laukiame jūsų!

Projektą ENTANGLE „Verslu-
mo mokytojai profesiniam ugdymui: 
naujos kartos mokymosi būdai“ 
(Nr.  2012-1-ES1-LEO05-50335) iš 
dalies finansavo Europos Komisija. 
Šis straipsnis atspindi išskirtinai 
autoriaus nuomonę, o Europos Ko-
misija negali būti laikoma atsakinga 
už bet kokį šios informacijos panau-
dojimą.

> „Jaunieji pedagogai“ LEU oranžerijoje 

> „Jaunųjų pedagogų“ tapyba > Akimirka iš „Jaunojo pedagogo akademijos“

mybę sužinoti apie studijas Lietuvos 
edukologijos universitete. LEU rek-
torius A. Gaižutis, prieš įteikdamas 
diplomus moksleiviams, sakė, jog per 
savaitę jie paūgėjo, nes universitetas 
skiriasi nuo mokyklos. Rektoriaus 
nuomone, ši akademija kiekvienam 
dalyviui buvo naudinga, renkantis 
profesiją.

Moksleiviai akademijos metu 
vykdė aplinkinių nuomonės tyrimą 
apie pedagogo profesiją. Pasiskirs-
tę užduotis jie kalbino universiteto 
bendruomenę: rektorių, dėstytojus, 
studentus. Pasak LEU rektoriaus A. 
Gaižučio, mokytojo profesija – viena 
sudėtingiausių profesijų, nes ji – mi-
sionieriška. Mokytojas – valstybės 
garantas, padedantis išlaikyti vals-
tybingumo pagrindus, užtikrinti 
tautos tapatybę. Ateities mokytojas 
išliks plataus akiračio. Tobulėjanti 
technika nepakeis ugdymo ir lavini-

mo prasmės. Dėstytojai „jauniesiems 
pedagogams“ sakė, kad mokytojas 
yra visapusiška asmenybė, turinti di-
daktinių, kultūrinių žinių. Jis prisi-
deda prie žmogaus intelektualinio ir 
dvasinio pasaulio kūrimo. Į klausimą 
„Ar verta būti mokytoju?“ dėstytojai 
atsakė teigiamai, nes verta dirbti dėl 
didelės moralinės grįžtamosios vertės, 
dinamiškos darbo specifikos. O LEU 
studentai moksleiviams tvirtino, kad 
pedagogas – ne tik kitų žmonių ugdy-
tojas, kvalifikuotas švietėjas, padėjėjas 
ir draugas, bet ir asmuo, kuris įkvepia 
nuolat ieškoti daugiau atsakymų.

Ir „jaunieji pedagogai“, ir LEU 
bendruomenė tikisi, kad ši akademija 
taps kasmetine tradicija, kuri sukvies 
pažangiausius Lietuvos mokslei-
vius ir juos supažindins su pedagogo 
profesija ir studijomis vieninteliame 
Lietuvoje plataus profilio pedagogus 
rengiančiame universitete.



Puslapį rengia LEU Sporto 
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PLAUKIKAS IŠ PRIGIMTIES
Karolis Jakštas

RyTINĖS LINKSMybĖS
Remigijus Semėnas

SVEIKINAME NUGALĖTOJUS
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų graikų-romėnų imtynių varžybų geriausieji

TINKLINIO TURNyRAS 
Mindaugas Kryžiokas

Rubrikoje „Vardai ir veidai“ su-
pažindiname su I kurso kūno kul-
tūros ir gamtamokslinio ugdymo 
specialybės studentu, profesionaliu 
sportininku, rekordininku Domi-
nyku Spudvilu. 

Papasakokite trumpai apie save. 
Kur gimėte, augote? Kur mokėtės?

Gimiau ir užaugau Anykščiuose, 
mokiausi Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijoje. Sportuoti pradėjau antroje 
klasėje. Kai su šeima apsilankiau ba-
seine, supratau, kad noriu pabandyti 
šią sporto šaką, todėl pradėjau lankyti 
treniruotes. Tai buvo sporto pradžia. 
O profesionaliai plaukti pradėjau nuo 
6 ar 7 klasės. 

Kodėl pasirinkote kūno kultū-
ros ir gamtamokslinio ugdymo spe-
cialybę? Ar patinka studijuoti?

Šią specialybę pasirinkau remda-
masis tuo, kad tai buvo kažkas naujo 
ir neatrasto, o man patinka iššūkiai. 
Taip pat atstovauju Lietuvos rinkti-
nei, todėl nusprendžiau ateitį sieti su 
sportu. Studijos kelia susidomėjimą, 
lavina mano pedagogines ir kitas 
būdo savybes.

Kas paskatino pasirinkti plau-
kimo sporto šaką?

Dažniausiai sportininkai renkasi 
tai, ką geriausiai moka, nes ten dau-
giausia turi patirties. Taip ir aš pasi-
rinkau.

Kokie Jūsų didžiausi pasiekimai?

Esu Lietuvos rinktinės narys, ke-
lis kartus tapau Lietuvos čempionu. 
Esu įvykdęs Lietuvos plaukimo meis-
tro normatyvus. Geriausi rezultatai 
buvo pasiekti 2009 metais, kai dar ne-
buvo uždrausti plaukimo kostiumai. 
2011 metais laimėjau 8 vietą Europos 
plaukimo čempionate Antverpene, 
Belgijoje.

Žinome, kad neseniai pagerino-
te LEU plaukimo rekordą. Trumpai 
papasakokite apie jį.

Šį rekordą pagerinau 2013 metais 
Lietuvos plaukimo čempionate. Iš 
tiesų aš nežinojau, kad mano pasiek-
tas rezultatas yra geresnis už rekor-
dą. Apie tai sužinojau iš draugų, kai 
jie paklausė, ar mano rezultatas nėra 
geresnis. Rekordas pagerintas 100 
metrų rungtyje laisvuoju stiliumi. 
Tai mano mėgstamiausia distancija. 
Tiesa, mano pasiektas rezultatas šioje 
rungtyje 2013 metais nėra pats ge-
riausias asmeninis rezultatas, bet LEU 
studentas esu nuo rudens, taigi jį, kaip 
universiteto rekordą, galime įvardyti.

Kokios žmogaus savybės yra 
svarbiausios šioje sporto šakoje?

Kantrybė, užsispyrimas ir ryžtas. 
Ne kiekvienas turi valios nuo anks-
taus ryto pradėti treniruotę, o po jos 
skubėti į paskaitas, po kurių vėl lau-
kia varginančios treniruotės.

Kuo domitės be sporto?
Domiuosi automobiliais. Tai yra 

mano laisvalaikis ir aistra. Domiuosi 
jais jau seniai. Daug laiko praleidžiu 
prie savo automobilio.

Kokia yra Jūsų vaikystės svajonė?
Turėjau daug svajonių, bet di-

džiausia buvo atstovauti Lietuvai savo 
pasirinktoje sporto šakoje.

Ko palinkėtumėte sau ir kitiems 
LEU studentams?

Norėčiau palinkėti to, ko trokšta 
kiekvienas, t. y. atrasti save ir sėk-
mingai siekti gyvenimo tikslų.

„Jaunojo pedagogo akademijoje“ 
be įvairiausių paskaitų ir apsilankymo 
mūsų universiteto oranžerijoje būsimieji 
pedagogai turėjo galimybę patirti ryti-
nius džiaugsmus. Tris dienas nuo aštun-
tos valandos ryto jaunuoliams malonu-
mu turėjusios tapti mankštos pasirodė 
visai nelinksmos. Vos pusvalandį vyku-
sios mūsų sporto klubo „Šviesa“ aktyvis-
tų vedamos mankštos tapo iššūkiu. > Rytinė „Jaunojo pedagogo 

akademijos“ dalyvių mankštos akimirka

> V. Lukaševičius, M. Grygelis, A. Kazakevičius, A. Macijevskis, E. Meškunec 

II vieta – Marijus Grygelis (SSF, 
IV k.) (130 kg)

III vieta – Erikas Meškunec (SSF, 
ištęst. st. IV k.) (80 kg)

Bendroje komandinėje įskaitoje 
LEU imtynininkai iškovojo II vietą.

I vieta – Aleksandras Kazakevi-
čius (SSF, ištęst. st. V k.) (85 kg)

II vieta – Artūras Macijevskis 
(SSF, III k.) (71 kg)

II vieta – Vladislavas Lukaševi-
čius (SSF, ištęst. st. V k.) (98 kg)

LEU KOMANDŲ REZULTATŲ APŽVALGA
Tautvydas Babravičius, Simona Arlauskaitė, Ramūnė Motiejūnaitė 

Krepšinis
LEU krepšinio komandoms 

LSKL sezonai jau baigti. 2013/2014 m. 
sezone pirmoji LEU komanda Lietu-
vos studentų lygoje iškovojo 4 perga-
les, patyrė 12 pralaimėjimų ir grupėje 
užėmė 7-ąją vietą. Pagal pelnytus 
taškus LEU komandoje ir visoje ly-
goje geriausias buvo Darius Tarvy-
das, kuris per 10 sužaistų varžybų 
rinkdavo po 28,7 taško. D. Tarvydas 
tiek komandoje, tiek lygoje pirmavo 
ir pagal varžybų efektyvumą, kuris 
siekė 27  vidurkį. Pagal rezultatyvius 
perdavimus komandoje pirmavo 
taip pat D. Tarvydas, kuris atlikdavo 
po 3,7  rezultatyvaus perdavimo per 
rungtynes. Bendroje statistikoje liko 
8 vietoje. Pagal atkovotus kamuolius 
mūsų komandoje geriausias buvo 
Gediminas Povilavičius, kuris atko-
vodavo po 7,8 kamuolio per varžybas. 
Bendroje lygos statistikoje per 12 su-
žaistų varžybų užėmė 2-ąją vietą.

LEU-2 komanda 2013/2014 se-
zone sužaidė 8 varžybas. Iškovojo 
5 pergales ir patyrė 3 pralaimėjimus. 
Komanda studentų lygos II grupėje 
į pusfinalius neprasibrovė. „Šviesos“ 
komandai kelią žengti toliau užkir-
to Kauno kolegijos (KK) komanda. 
LEU-2 komanda patyrė abu pralai-
mėjimus. Komandos rezultatyviau-
sias žaidėjas viso sezono metu buvo 
Edvinas Dubauskas, kuris rinko po 
14,14 taško. Bendroje lygos įskaitoje 
užėmė 20-ąją vietą. Jis buvo ir geriau-
siai rezultatyvius perdavimus dalijęs 
žaidėjas komandoje, atlikdavo po 
4,3 rezultatyvaus perdavimo per var-
žybas. Bendroje lygos įskaitoje liko 
5-oje vietoje.

Komanda „LEU-Šviesa“ vis dar 
kaunasi sostinės A lygos kovose ir yra 
per žingsnį nuo stipriausių aštuntuko. 
Mūsų komanda svečiuose kovėsi su 
„Sąlyčio-Litenos“ ekipa ir laimėjo re-
zultatu 78:72. Taip pat „LEU-Šviesa“ 
komanda žaidė išvykoje su „Tegros“ 
ekipa, tačiau kelialapį į atkrintamą-
sias galėję užsitikrinti „LEU-Šviesos“ 
studentai tuo nepasinaudojo ir pralai-
mėjo rezultatu 61:68. 

Tinklinis
LEU tinklininkėms pirmasis 

etapas nebuvo sėkmingas. Po I ir II 
ratų komanda (nepelniusi nei vienos 
pergalės) yra ketvirtoje vietoje. LEU 
vyrų tinklinio rinktinė po ilgalaikių 
nesėkmių pelnė pergalę prieš MRU 
komandą ir pakilo iš ketvirtosios į 
trečiąją vietą. Liko nesužaistos viene-
rios rungtynės, kurios ir nulems LEU 
tinklininkų vietą po abiejų ratų. 

Rankinis
Gaila, bet Vilniaus rankinio 

centro antrajai komandai – „Švie-
sa VHC“  – sezonas jau baigtas. 
2013–2014  m. Lietuvos vyrų ranki-
nio pirmenybėse dalyvavo 15 ko-
mandų, suskirstytų į du pogrupius. 
Vilniaus „Šviesa VHC“ komanda 

Alytaus „Almeda-Stronglasu“ (25:24) 
ir Šiaulių SM „Dubysa-Gubernija“ 
(29:25). Vienas iš įnirtingiausių su-
sitikimų šiame sezone buvo Klaipė-
doje, kur Vilniaus rankinio centro 
komanda susitiko su vietos „Dragū-
no“ rankininkais. 55 min. mūsiškiai 
rezultatą išlygino ir iki rungtynių 
pabaigos likus vos 1 min. 20 sek. jie 
pirmavo dviejų įvarčių skirtumu, bet 
būdami penkiese prieš šešis mūsiš-
kiai neišlaikė ir susitikimą pabaigė 
rezultatu 32:32 (14:16). II lygos rate 
Vilniaus „VHC Šviesos“ komanda 
įsibėgėjo ir iškovojo 7 pergales, paty-
rė vieną pralaimėjimą Alytuje prieš 
„Almeidos-Stronglaso“ rankininkus 
(26:32). Vienos įspūdingiausių rung-
tynių buvo Vilniuje, kur susitiko 
mūsų ir Varėnos   komandos. Vyko 
tikra kova. Mūsų komanda įveikė 
svečius rezultatu 29:26 (11:13). Tai-
gi ketvirtfinalyje iki dviejų pergalių 
varžysis Klaipėdos „Dragūnas“ su 
Šiaulių „SM Dubysos-Gubernijos“ 
atstovais, Alytaus „Almeida-Stron-
glasas“ su Kauno „LSU-Lūšies“ ekipa, 
Vilniaus VHC „Šviesa“ su Vilniaus 
HC „Vilnius“ žaidėjais ir Varėnos 
„Ūla“ su Kauno „Granito-Gajos-Ka-
rio“ rankininkais.

„LEU Šviesa-Eglė“. Pusfinalyje iki 
trijų pergalių žaidžia Kauno „ACME-
Žalgiris“ su Vilniaus LEU „Švie-
sa-Eglė“ komanda ir Vilniaus SM 
„Tauras-Vilniaus kolegija“ su Kauno 
rajono HC „Garliava SM-CASCADA“ 
kolektyvu. Į pirmąją pusfinalio kovą 
Kaune stojo šalies reguliaraus sezo-
no nugalėtoja Kauno „ACME-Žalgi-
ris“   ir ketvirtosios pozicijos atstovė 
Vilniaus LEU „Šviesa-Eglė“ ekipos. 
Susitikimą rezultatu   47:28 (25:12) 
laimėjo „ACME-Žalgiris“  komanda, 
todėl kovoje iki trijų pergalių rezulta-
tu 1:0 į priekį išsiveržė Kauno ranki-
ninkės.

rungtyniavo B pogrupyje kartu su 
Šalčininkų „Sokol“, Vilniaus „VG-
TU-SM Tauro“, Varėnos „Ūlos-SM“, 
Lietuvos jaunių rinktinės ir Alytaus 
SRC „Almedos-Stronglaso“ koman-
domis. 2013/2014 m. Lietuvos vyrų 
rankinio pirmenybių pirmame etape 
Vilniaus „Šviesa VHC“ užėmė IV-ąją 
vietą, užsitikrino vietą stipriausių 
komandų aštuntuke. Kovo mėnesį 
įvyko Lietuvos vyrų rankinio pirme-
nybių III etapas. Klaipėdoje susitiko 
vietos „Universitetas/Dragūnas“ su 
antrąja Vilniaus rankinio komanda. 
Po atkaklios kovos „Šviesa VHC“ 
turėjo pripažinti pajūrio ekipos pra-
našumą 29:33 (16:15). Atsakomos 
rungtynės vyko Vilniuje. Deja, bet 
antroji Vilniaus rankinio centro ko-
manda turėjo pripažinti Klaipėdos 
„Universiteto/Dragūno“ rankininkų 
pranašumą. Po atkaklios ir įdomios 
kovos rezultatu 33:34 (17:21) pergalę 
šventė klaipėdiečiai. Tai buvo pasku-
tiniosios rungtynės mūsų komandai 
šiame sezone.

LEU „VHC Šviesa“. Lietuvos ran-
kinio lygoje prasideda lemiamos ko-
vos (ketvirtfinaliai). 2 m. iš eilės šia-
me etape užvirs įnirtingos kovos, nes 
Vilniaus derbyje susitiks „VHC Švie-
sos“ ir „HC Vilniaus“ komandos. Šių 
metų reguliarusis Lietuvos rankinio 
lygos sezonas mūsų komandai buvo 
permainingas. Turnyrinėje lentelėje 
mūsiškiai tai kilo, tai leidosi. Pir-
masis ratas buvo sunkesnis. Jo metu 
Vilniaus „VHC Šviesa“ patyrė tris 
pralaimėjimus rungtynėse su „Gra-
nito-Gajos-Kario“ komanda (25:29), 
Vilniaus derbyje (21:23) ir išvykoje su 
Varėnos „Ūlos“ rankininkais (31:28). 
Be pralaimėjimų negali būti pergalių. 
Kaune mūsų rankininkai nugalėjo 
„LSU-Lūšį“ (33:34), savo sirgaliams 
leido pasidžiaugti pergalingomis 
rungtynėmis su „HC Utena“ (40:26), 

> Paskutinė „Šviesos VHC“ kova

LEU vyko tinklinio turnyras 
3+3, kuriame dalyvavo 70 spor-
tininkų iš įvairių fakultetų, LEU 
darbuotojai. 

Turnyre buvo registruotos 6 ko-
mandos: „Prinokęs persikas“ (SSF, 
I k.), „Track mania“ (SSF, I–III  k.), 
„Gelbėkit“ (UMF, I k.), „Pingvinai“ 
(SSF, I k.), „Lengvai“ (SSF, IV k.), „SK 
Šviesa“ (SSF, II–III k.) (I–II magr., SK 
„Šviesa“ darbuotojai kartu su GMTF 
dėstytojais). Šiame turnyre žaista 18 
rungtynių.

Naujalytė („Prinokęs persikas“), Ilja 
Gorban („Pingvinai“).

Nugalėtojų komandoje žaidė Jū-
ratė Mizeraitė (komandos kapitonė), 
Rūta Vilkancaitė, Reda Povilaus-
kaitė, Diana Salnikova, Marius Lin-
kevičius, Vytautas Gudzinevičius, 
Aurimas Kalasovskas, Jevgenij Jurut, 
Ruslanas Nikitinas, Dangyra Šlai-
taitė, Arūnė Budrevičiūtė, Modestas 
Krasauskas. O finalų rungtynėms 
teisėjavo Reda Marčiulaitytė ir Povi-
las Klimas.

Mažajame finale susitiko ko-
mandos „Prinokęs persikas“ ir „Pin-
gvinai“. Pergalę rezultatu 3:0 šventė 
komanda „Prinokęs persikas“, kuri 
iškovojo trečiąją vietą. Finale dėl I–
II vietų žaidė komandos „Lengvai“ ir 
„SK Šviesa“. Finale stipresnė koman-
da pasirodė „Lengvai“, kuri nurungė 
savo varžovus  3:1 ir tapo šio turnyro 
čempione.

Buvo išrinkti geriausi šio turny-
ro finalinio ketverto komandų žaidė-
jai: Ruslanas Nikitinas („Lengvai“), 
Tomas Petkus („SK Šviesa“), Živilė 



Su knyga niekada nebūsi vienišas
Per tą dvidešimtmetį profesorius 

vadovavęs daugiau nei 30 diplominių 
darbų. Anot J. Baltušio novelės, jo 
paskutinis tylus džiaugsmas – dabar-
tinis LF ketvirtasis kursas, kuris yra 
vienas gražiausių. Jie – paskutiniai 
studentai, klausęsi jo lietuvių lite-
ratūros paskaitų. Tai buvęs šventas 
pedagoginio darbo džiaugsmas, t. y. 
pamokyti, kaip bendrauti su knyga, 
su rašytojo kūryba, kaip kiekvienas 
puslapis atskleidžia naujus horizon-
tus, kai sužinai daugiau nei gali kiti 
pamatyti, kaip žodis atsiveria viso-
mis savo spalvomis. Kas tas kūrėjo 
talentas? Dievo palaimintas krislas. 
Kad  gimtoji kalba ir literatūra – tavo 
širdies balsas. Kad skaityti reikia. 
Nuolat skaityti. Ir turėti tam polinkį. 
Norisi, kad literatūra būtų ir gyve-
nimo prasmė, ir gyvenimo malonu-
mas, ir gyvenimo džiaugsmas. Kai 
to neturėsi, neturėsi laimės nei pats, 
nei jos suteiksi kitam. Pedagoginį 
darbą profesorius P. Bražėnas pradėjo 
dirbti penkiasdešimties. O mokytojo 
profesija susidomėjęs dar pradinėje 
mokykloje: žaisdavęs su savo paties 
nupieštais mokiniais sąsiuvinyje, juos 
mokęs, auklėjęs, rašęs pažymius... Li-
teratūrą studijavęs kartu su Viktorija 
Daujotyte, Sigitu Geda, susidomėjęs 
Petro Cvirkos kūryba (daug vėliau 
parašęs apie jį monografiją). Jis, vie-
nas ryškiausių lietuvių pokario roma-
no žanro kritikų, sukaupęs didžiulę 
pasaulio literatūros biblioteką – apie 
10 000 tomų. 
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ŠVIETIMO SISTEMOJE 
DIRbANČIŲ PSICHOLOGŲ 

GEROJI PATIRTIS IR INOVACIJOS
Dr. Ala Petrulytė, LPS Pedagoginės psichologijos komiteto pirmininkė, 

UMF Psichologijos didaktikos katedros docentė

PROFESORIAI JONAS RIMANTAS STONIS 
IR PETRAS bRAŽĖNAS: KITOKS POKALbIS

Juozas Skomskis

LF ketvirtakursiai atsisveikina su mėgstamiausiais savo dėstytojais

TEATRO DIENOS PROGA PRISTATyTAS SPEKTAKLIS „KUR LAIMę RASTI?“
Valda Kulakauskaitė, Istorijos fakulteto teatro aktorė 

Viskas gyvenime įmanoma
J. R. Stonis, GMTF profesorius, 

Lietuvos mokslo premijos laureatas
Pokalbį pradėjo nuo užduoties – 

kas iš ryto atsikėlę tvarkingai pasiklo-
ja lovas? Rankas pakėlė nedaugelis. 
Tiek pat, kurie visiškai į tai nekreipia 
dėmesio. Todėl profesorius duoda 
pirmąjį patarimą – ugdykimės kūry-
biškumą ir atsakomybę, pradėdami 
nuo tokių kasdieninių darbelių. O 
grįžtant į praeitį sako, jog jo motina 
baigusi lituanistiką šiame univer-
sitete ir, išsiųsta dirbti į Klaipėdos 
rajoną, ilgai žiūrėdavusi į paveikslą 
su drugeliais. Tai, matyt, lėmė, kad 
gimęs sūnus tapo drugelių tyrinėto-
ju. Po mokslų, po gamtos, literatūros 
olimpiadų, prisiskaitęs kalnus knygų 
(nors prisipažįsta mokykloje nemėgęs 
fizikos ir anglų kalbos) tvirtina, jog 
niekada nėra vėlu pradėti. Ir įrodo: 
profesorius išleidęs knygą Olandijoje, 
dvi monografijos išleistos Didžiojoje 
Britanijoje, viena – JAV. Taigi, anot 
jo, viskas įmanoma. Prisimena nuos-
tabias šio universiteto gamtos mokslų 
studijų lauko praktikas, grūdinusias 
charakterį. Net drovumą, tribūnos 
baimę... Bet ir tai įveikta: dabar pro-
fesorius mielai bendrauja ne tik su 
studentais, bet ir mokslo pasaulyje su 
daugeliu garsiųjų gamtos tyrėjų. 

Atogrąžų miško ardai
Leisdamasis į įspūdingų ekspedi-

cijų maršrutus po egzotiškas pasaulio 
šalis (nuo Centrinės Azijos kraštų 
iki neotropinių regionų, Centrinės ir 
Pietų Amerikos, Meksikos Amazonės 
džiunglių) ieškoti pasaulio biologi-
nės  įvairovės, profesorius atskleidžia 
daug jo ir kolegų mokslo pasiekimų, 
kaip surasta naujų vabzdžių rūšių, su-
teikti joms vardai, paskelbti tyrimai 
pasaulio spaudoje. O koks turtingas 
pasaulis: antai Kostarikoje rasi knibž-
dant 5 proc. viso pasaulio įvairovės. 
Ten gyvena 205 žinduolių rūšys, veši 
12 000 augalų rūšių. Kolumbijoje  – 
40  000, Brazilijoje – 80 000. Kokie 
įspūdingi žalieji, rūkų apgaubti Ekva-
doro Andų kalnai, dramatiškos kelio-
nės ant traukinio stogo. Susitikimai 
su vietiniais indėnų šamanais, Ama-

zonės upės baseinas su egzotiškais 
žiogais, milžiniškomis skruzdėlėmis, 
laukinėmis bitėmis, daugybe drugių, 
kaimenėmis pavojingų erkių, taran-
tulų, paukštėdų. Akimirksniu prabė-
ga valanda su pasaulio egzotikos gam-
ta, ir  profesorius su pagalbininkais 
pademonstruoja gaudyklę  – džiun-
glių ekraną su specialiu šviestuvu, 
į kurį naktį suskrenda būriai vabz-
džių, vorų. O atsisveikindamas su 
auditorija kartu su būriu klausytojų 
pavaizdavo net gyvąjį atogrąžų miš-
ką – žolės, krūmų, mažųjų medžių  ir 
medžių – gigantų ardus. Taip atrodo 
pasaulio gamtos slėpiniai, įsiminę ty-
rėjui visam gyvenimui. „Neatsižadė-
kite svajonių. Saugokite, puoselėkite. 
Jos išsipildo, kai to nori“, – sako prof. 
J. R. Stonis, vienas studentų  mėgsta-
miausių universiteto dėstytojų.

Tavo laikas nepraėjo
P. bražėnas, buvęs ilgametis LF 

dekanas, lietuvių literatūros kritikas
Studentų svečias sako: kai pasi-

žiūri į dabartinį LF, pagalvoji: o juk 
visi buvę jo studentai. Garbė, kad dau-
gelio jų kelyje ir jam tekę pabūti dau-
giau nei 20 metų. Pašnekovui norėtųsi 
kalbėti apie žmones, kurie jo akyse 
pasiekė tai, kuo šiandien yra. LF de-
kanė doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, 
prodekanas doc. dr. Dainius Vaitiekū-
nas – buvę puikūs, gabūs LF studen-
tai, gimtosios literatūros analitikai. 
Vienas gražiausių dėstytojo džiaugs-
mų, kai mato savo studentų sėkmę, jų 
kelią, jų reikšmę visuomenėje.

> Prof. P. bražėnas ir jo paskutinis 
tylus džiaugsmas

> Štai kokie prof. J. R. Stonio gyvieji 
Amazonės rankų miško ardai...

> Kūrybinių dirbtuvių auditorijoje

> Geros nuotaikos programos 
akimirka

Surengta 5-toji nacionali-
nė mokslinė-praktinė švietimo 
sistemoje dirbančių psichologų 
konferencija. Jos organizatoriai – 
Lietuvos psichologų sąjungos Pe-
dagoginės psichologijos komitetas 
ir LEU Ugdymo mokslų fakultetas. 

Džiugu, kad psichologų, dir-
bančių švietimo srityje, susitikimai 
tapo kasmetine  tradicija. Šių metų 

konferencijos atidarymas prasidėjo 
muzikiniu sveikinimu – III kurso 
muzikos pedagogikos studijų stu-
dentų Rolando Vilkevičiaus ir Edu-
ardo Michalkevič pasirodymu. LPS 
Pedagoginės psichologijos komiteto 
pirmininkė doc. dr. Ala Petrulytė 
pristatė šios konferencijos aktua-
lumą ir kontekstą. Sveikinimo žo-
džius tarė LPS viceprezidentė doc. 
dr. Dalia Nasvytienė, LEU rektorius 
akad. Algirdas Gaižutis ir ŠMM vi-
ceministrė Edita Tamošiūnaitė. Jie 
akcentavo psichologo gerosios patir-
ties svarbą švietimo sistemoje. Kon-
ferencijos plenarinėje dalyje buvo 
perskaityti Vaidos Stupurienės, Vi-
tos Šulskytės, Ievos Urbonavičiūtės, 
Irinos Blažienės, Jurgos Misiūnienės 
dalykiniai pranešimai. Plenarinį po-
sėdį vainikavo patyrusio psichologo 
Evaldo Karmazos bendravimas su 
konferencijos dalyviais.

Veikė kūrybinės dirbtuvės, ku-
riose buvo pateikiama išskirtinai 
praktinio pobūdžio psichologų ge-
roji patirtis, taikomi metodai ir ini-
cijuojamos diskusijos. Jose dalyvavo 
virš 100 švietimo srityje dirbančių 
psichologijos specialistų iš visos Lie-
tuvos. Konferencijos užsiėmimuose 
buvo apžvelgti tokie aspektai: kaip 
kuriamas įtraukiantis mokymo-
si procesas, mokyklos psichologo 
sėkmės ir iššūkiai, šokio-judesio 
terapijos elementai psichologo dar-
be su vaikais, turinčiais socialinės 
adaptacijos sunkumų, ką žaidimas 
gali papasakoti apie vaiko raidą, 
transformuotų piešinių testai ir jų 
interpretavimo gairės pagal N. Tar-
rantini. Visų praktinių užsiėmimų 
grupėse buvo dalytasi gerąja patir-
timi ir inovatyviais darbo meto-
dais, kuriuos būtų galima pritaikyti 
dirbant švietimo srityje, ką parodė 
itin teigiami konferencijos dalyvių 
atsiliepimai ir užsiėmimų vadovų 
refleksija. 

Prie konferencijos sėkmės prisi-
dėjo ne tik jos organizacinis komite-
tas, bet ir būrys savanorių  studentų: 
Aistė Petrulytė, Greta Jusvičienė, 
Ona Mačiulytė, Robertas Čiapas.

LEU IF teatro režisierė Austė 
Abraškevičiūtė pristatė spektaklį 
„Kur laimę rasti?“, kuris buvo skir-
tas paminėti ne tik Tarptautinę tea-
tro dieną, bet ir atminti pirmuosius 
Austės teatro mokytojus, režisierius, 
„Aukso paukštės“ laureatus Galiną ir 
Vytautą Germanavičius.

LEU IF teatre vaidina ne tik is-
torikai, bet ir Lituanistikos fakulteto 
studentai. Teatrui nuo pat jo įsikūri-
mo vadovauja IV kurso taikomosios 
istorijos ir II kurso socialinės peda-
gogikos studentė A. Abraškevičiūtė. 
Jos iniciatyva pastatytas ne vienas 
spektaklis. Naujausio spektaklio sce-
narijus sukurtas remiantis lietuvių 
mitologija, folkloro sakmėmis, šo-
kiais, žaidimais. LEU IF teatro aktorė 
Austėja, kurį atliko vieną iš pagrin-
dinių vaidmenų, paklausta, kas ją 
paskatino lankyti teatrą, teigė, kad 
labai norėjo vaidinti, jai patinka būti 
scenoje. Tai leidžia jai atsipalaiduoti, 
pabėgti nuo sunkumų. Trupės narė 
Greta teigia: „Teatras mano gyveni-
me yra jau daug metų, todėl, baigusi 
mokyklą ir įstojusi į universitetą, ne-

galėjau jo atsisakyti. Scena man tary-
tum antras kvėpavimas, todėl, kai tik 
sužinojau, kad renkama nauja grupė, 
nuėjau į atranką“. 

Visi teatro aktoriai sutinka, kad 
spektaklio tematika aktuali šiandie-
ninei visuomenei. Trupės narė Renata 
mano, kad spektaklis aktualus, nes 
moko, jog žmogaus laimė yra visai 
šalia, nereikia jos toli ieškoti. Gretos 
teigimu, „spektaklyje aktualu tai, kad 
jame yra išryškinama lietuvių tauto-
saka, kuri yra scenarijaus pagrindas“. 
Mergina priduria, kad folkloro teatrų 
Lietuvoje nėra daug, tad aktoriai turi 
galimybę didžiuotis tuo, jog universi-
teto studentai aktyviai lanko tokį tea-
trą, ateina į premjeras. O tai parodo, 
kad mūsų protėvių šaknys yra svar-
bios. Austėja mano, kad kiekvienas 
atėjęs į spektaklį iš jo pasiėmė tai, kas 
aktualiausia jam: „Mes kartais laimės 
ieškome ten, kur jos nėra, ir nemo-
kame įsižiūrėti į paprastus dalykus, 
kurie yra šalia mūsų. Reikia mokėti 
atrasti laimę ir išmokti ja džiaugtis“.

Teatre aktoriai nuolatos keičia-
si – vieni ateina, o kiti išeina. Senbu-

vių likę vos keli. Klausėme režisierės, 
ar nenuvylė naujoji aktorių karta? 
„Teatralų kartos išties labai skiriasi. 
Pirmieji (2010 m.) susirinkę studentai 
visko ėmėsi labai drąsiai ir entuzia-
stingai. Antroji teatralų karta buvo 
šiek tiek atsargesnė. Pradžioje studen-
tai scenoje nebuvo labai drąsūs, tačiau 
viskas apsivertė aukštyn kojomis. Kai 
aktoriai pertraukų metu pradėjo kur-
ti humoristinius etiudus, supratau, 
jog teatre žmonės atsipalaiduoja, išsi-
laisvina. Šiemetinis Istorijos fakulteto 
teatras labai draugiškas. Mes tapome 

lyg viena šeima, į kurią visada gera 
sugrįžti po sunkios mokslų dienos“. 

Šiandien teatro aktoriai gyvena 
patirtais įspūdžiais, repeticijų pri-
siminimais, džiaugėsi sulaukę di-
džiulio būrio žiūrovų. Anot Gretos, 
„plojimai – pats didžiausias atlygis 
už visą darbą“. Teatro aktoriai dėkojo 
režisierei Austei už sukurtą spektaklį, 
už kantrybę, norą ir ryžtą ruošiant 
spektaklį, Ievai Laurinavičiūtei už 
pagalbą reklamuojant ir fotografuo-
jant renginį (Ievos darbų galite rasti 
socialiniame tinkle Facebook).

> LEU IF teatro akimirkos iš spektaklio „Kur laimę rasti?“



piados etapą – šalies technologijų 
olimpiadą.

Olimpiados antrojo etapo nuga-
lėtojai apdovanoti Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos Švieti-
mo, kultūros ir sporto departamento 
Švietimo skyriaus, Švietimo ir moks-
lo ministerijos, Dailės akademijos 
pažymėjimais, padėkos raštais ir do-
vanomis. Technologijų ir technologi-
nio ugdymo katedra kūrybiškiausiai 
pasirodžiusiems mokiniams taip pat 
įteikė nominacijų ir dovanų.

AKORDEONAS –  
ARČIAUSIAI ŠIRDIES

Romualdas Saulius

Muzikos edukologijos I k. magistrantė Vaida baronienė: „Pamačiau ir patiko...“
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Ką PARODySIME VASARą GRAŽIAUSIOJE 
ŠVENTĖJE
Edvardas Urbanavičius

Dainų ir šokių ansamblio ,,Šviesa“ choristas

MOKINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADA
Doc. dr. birutė Žygaitienė

Technologijų ir technologinio ugdymo katedros vedėja

Gamtos, matematikos ir techno-
logijų fakultete vyko Vilniaus miesto 
bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 
technologijų olimpiada „Metų lai-
kai“, skirta K. Donelaičio 300-sioms 
metinėms paminėti. Technologijų ir 
technologinio ugdymo katedros ko-
lektyvas sutiko pirmojo olimpiados 
etapo nugalėtojų – Vilniaus miesto 
7–12 klasių mokinių – būrį. Jie kartu 
su technologijų mokytojais ekspo-
navo atsivežtus namų projektinius-
kūrybinius darbus pagal atitinkamą 
technologijų programos sritį: 7–8 ir 
9–10 klasės – tekstilės, konstrukcinių 
medžiagų, elektronikos, o 11–12 kla-
sės – tekstilės ir aprangos, taikomojo 
meno, dailiųjų amatų ir dizaino.

Olimpiados atidaryme sveiki-
nimo žodį tarė GMTF dekanas prof. 
Virginijus Sruoga. Vertinimo komi-
sijos pirmininkas, Vilniaus miesto 
Technologijų mokytojų metodinio 
būrelio pirmininkas Marius Narvilas 
pristatė olimpiados vertinimo komi-
siją, kurią sudarė vienuolika Tech-
nologijų ir technologinio ugdymo 
katedros dėstytojų ir trys Vilniaus 
dailės akademijos Tekstilės katedros 
dėstytojos. Vertinimo darbe taip pat 
dalyvavo Medardo Čoboto trečiojo 
amžiaus universiteto rektorė, Nacio-
nalinės namų ūkio ir vartotojų ugdy-
mo asociacijos pirmininkė, ilgametė 
Technologinio ugdymo katedros dės-
tytoja docentė dr. Zita Žebrauskienė. 

Ansamblis „Šviesa“ dalyvavo 
Lietuvos dainų šventės „Čia – mano 
namai“ programų peržiūroje-kon-
certe. 

 Pasirodymą vertino Lietuvos dai-
nų šventės ansamblių vakaro meno 
vadovė ir vyriausioji režisierė Leoka-
dija Dabužinskaitė, ansamblio vaka-
ro muzikos vadovas, kompozitorius 
Giedrius Svilainis ir choreografas 
Edgaras Suprunas. Šokių peržiūros, 
dainų ir muzikinių kūrinių perklau-
sos vakaras buvo jaukus, suteikiantis 

drąsos. Mūsų peržiūros koncertas su-
tapo su smagia pavasario švente – Už-
gavėnėmis. Viena iš ansamblio tradi-
cijų – per šią šventę vaišinti ir vaišintis 
blynais su kitais ansambliečiais. Pasak 
L. Dabužinskaitės, „Šviesos“ ansam-
blio choras yra vienas iš stipriausių šio 
žanro atstovų. Kompozitorius G. Svi-
lainis džiaugėsi ansambliu ir ypač dė-
kojo vyrams už tai, jog propaguoja šį 
meną. Choreografas E.  Suprunas tei-
gė, jog ansamblio šokėjai turi didelių 
perspektyvų. Džiaugėmės tą vakarą 

> Nugalėtojų apdovanojimas

> Mokytojų kūrybinės dirbtuvės

> Mokinių kūrybiniai darbai 

> Dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“

Kada gimė ta meilė?
Pažintis su muzika – nuo trečios 

klasės. Turėjau namuose  vargonėlius. 
Tėtis pamokė groti. Vėliau nutariau 
daugiau pasimokyti. Išleido į Aly-
taus muzikos mokyklą mokytis groti 
akordeonu. Kaip buvo puiku važinėti 
25 km iš Butrimonių! Kitas žingsnis – 
Kauno Juozo Gruodžio konservato-
rija. Taip pat grojau akordeonu. Pa-
mačiau ir patiko. Prie širdies. Garbė 
būdavo kartu su juo važiuoti į kon-
certus.

 Keliai keleliai...
Iš Kauno – į Lietuvos muzikos ir 

teatro akademiją. Irgi akordeono kla-
sė. Vėliau LEU magistrantūra. Pasise-
kė: labai noriu išmokti dar ir eduka-
cijos paslapčių, nes šiuo metu mokau 
vaikus groti akordeonu.

Koncertai, kelionės...
Studijuodama J. Gruodžio konser-

vatorijoje grojau akordeonistų kvinte-
te „Hi-fi“. Keturi vaikinai ir aš. Grojo-
me įvairią  muziką. Italijoje konkurse 

laimėjome antrąją vietą. O kai įstojau 
į akademiją, ilgai važinėjau groti pa-
mėgtame kvintete. Taigi buvau ir Vil-
niuje, ir Kaune. Visur, kur suspėjau. 
Dar kartą važiavome į kitą konkursą, 
kuris taip pat vyko Italijoje. Parsivežė-
me „Grand Prix“. Keliavome ir į Daug-
pilį (Latvija), ir po Lietuvą koncerta-
vome. Koncertas po koncerto. Ir vis su 
mylimuoju. Arti prie širdies.

(džiaugiamės ir dabar) už gražius žo-
džius. Ragaudami įvairiausių rūšių 
blynų, sulaukę Lašininio ir Kanapi-
nio, šokdami ir dainuodami tradici-
nes mūsų dainas, palydėjome žiemą ir 
pasitikome pavasarį. 

Už mūsų pasiruošimą ansamblio 
nariai dėkoja meno vadovei Jolantai 
Kisielytei-Sadauskienei, chormeis-
teriui Viliui Tavorui, choreografei 
Ramintai Čyplytei ir orkestro vado-
vams Editai Narmontienei ir Algirdui 
Jedemskiui. 

Keturias akademines valandas 
mokiniai triūsė tekstilės, konstruk-
cinių medžiagų, tekstilės ir aprangos, 
taikomojo meno, amatų ir dizaino 
kūrybinėse grupėse. Tuo metu mo-
kytojai  klausėsi paskaitų ir dalyvavo 
kūrybinėse dirbtuvėse. UPC Gamtos, 
tiksliųjų mokslų ir technologijų pos-
kyrio metodininkė Eglė Vaivadienė 
technologijų mokytojams pristatė 
technologinio ugdymo aktualijas, 
Algimantas Driežis pasakojo apie 
naująją technologijų entuziastų ban-
gą. Po pietų olimpiados dalyviai tu-
rėjo unikalią galimybę susipažinti su 
pirmojo lietuviško palydovo „Litua-
nicaSAT-1“ kūrėjais Vyteniu Buzu ir 
Laurynu Mačiuliu ir paklausyti Sau-

liaus Lapienio pranešimo „Lietuva 
kosmose: istorija, dabartis ir ateities 
vizija“.

Olimpiados pirmąsias vietas lai-
mėjo mokiniai ir juos parengusieji 
mokytojai iš Simono Daukanto gim-
nazijos (mokytoja ekspertė Ariana 
Numgaudienė), Vilniaus Šv. Kristo-
foro gimnazijos (mokytoja ekspertė 
Dalia Čiupailienė), Žvėryno gim-
nazijos (mokytojas metodininkas 
Vidas Augustinavičius), Ąžuolyno 
progimnazijos (vyr. mokytoja Jolita 
Stapurevičiūtė), Sietuvos progimna-
zijos (mokytoja metodininkė Vida 
Jaruševičiūtė). Komisija nusprendė 
šešis 7–8, 9–10 ir 11–12 klasių grupių 
nugalėtojus deleguoti į trečiąjį olim-


