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LEKSIKOGRAFIJA. Lietuvos mokslų 
akademijoje atidaryta leksikologo, Mažosios 
Lietuvos leksikografijos istoriko, LEU Litu-
anistikos fakulteto profesoriaus Vincento 
Drotvino darbų paroda.

TAPYBA. Vilniaus rotušėje surengta re-
trospektyvinė, jubiliejinė tapytojo Augusti-
no Savicko paveikslų paroda „95 paveikslai“. 
Jos atidarymo iškilmėse parodytas vaizdo 
filmas, kuriame su dailininku kalbasi me-
notyrininkas, kultūros filosofas akademikas 
Algirdas Gaižutis.

KALBŲ MOKYMAS. Lietuvos kalbų 
mokytojų asociacija, LEU PKTI Kalbų mo-
kymo centras, Filologijos fakultetas kartu 
su kitais partneriais surengė kalbų mokymo 
konferenciją Seime.

DISKUSIJA. „Iššūkiai bendradarbiavi-
mui“ – į tokį apvalaus stalo pokalbį sukvietė 
UMF. Kalbėtasi apie studentų savanorystę 
mokykloje, pedagoginės praktikos prob-
lemas ir kt.

LEIDYBA. Pasirašyta LEU ir leidyklos 
„Baltos lankos“ inovatyvių ugdymo strate-
gijos priemonių kūrimo bendradarbiavimo 
sutartis.

100 KNYGŲ. LEU institucinėje tal-
pykloje jau yra daugiau nei šimtas 1998–
2008  m. LEU leidyklos išleistų leidinių 
(mokslo monografijų, konferencijų medžia-
gų, mokymo metodinių priemonių, vadovė-
lių, kitų knygų).

DARBAS VISUOMENEI. Socialinės 
edukacijos fakulteto dekanas prof. Vytas Na-
vickas išrinktas Vilniaus prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų viceprezidentu.

• • • • •

NEEILINĖ LEU SA KONFERENCIJA. 
Rugsėjo 30 d. vyks neeilinė LEU SA kon-
ferencija. Jos metu studentų atstovai rinks 
LEU Tarybos narį studentą. Studentas, no-
rintis atstovauti LEU Taryboje, turi siųsti 
motyvacinį laišką ir CV el. p. studentai@leu.
lt arba pateikti biuro administratorei Karoli-
nai Bakanauskaitei iki rugsėjo 20 d.

SKAIčIAI IR PERSPEKTYVOS
Per bendrąjį priėmimą konkurse į Lietuvos 

edukologijos universitetą užregistruota 5210 
prašymų, pakviesti 905 stojantieji, sutartis su 
LEU pasirašė 603. Įstojusiųjų kiekis lieka beveik 
toks pat, kaip ir praėjusiais metais, nepaisant to, 
kad bendras stojančiųjų kiekis į Lietuvos aukš-
tąsias mokyklas mažėjo.

LEU Akademinių reikalų direkcijos di-
rektorė Rasa Matonienė sako, kad džiugina 
padidėjęs stojančiųjų susidomėjimas Lietuvos 
edukologijos universitetu. Pirmajame priėmi-

mo etape prašymus studijuoti į LEU pateikė 
4286 stojantieji (404 prašymais daugiau nei per-
nai). R.  Matonienė pabrėžia, kad LEU surinko 
71,25 proc. valstybės finansuojamų vietų švieti-
mo ir ugdymo kryptyje. „Čia Lietuvos edukolo-
gijos universitetas yra lyderis tarp visų aukštųjų 
mokyklų“, – sako ji.

R. Matonienė taip pat siūlo atkreipti dėmesį 
į tai, jog šiemet stojančiųjų į LEU yra ypač aukš-
ti konkursiniai balai. Valstybės finansuojamose 
vietose pagal maksimalų konkursinį balą LEU 

yra trečioje vietoje. „Švietimo ir ugdymo kryp-
tyje buvęs pats didžiausias konkursinis balas į 
valstybės finansuojamą vietą priklauso LEU“, –  
sako LEU Akademinių reikalų direkcijos direk-
torė R. Matonienė.

Populiariausios švietimo ir ugdymo kryp-
ties studijų programos Lietuvos edukologijos 
universitete pagal pateiktų prašymų skaičių yra 
kūno kultūra (466), ikimokyklinė ir priešmoky-
klinė pedagogika (296), pradinio ugdymo peda-
gogika (211).

MALONU šIRDžIAI IR DARBUI
Tradicinėje LEU bendruomenės Mokslo ir 

žinių dienos šventėje Lietuvos nacionalinės fil-
harmonijos salėje buvo penkių užsienio vals-
tybių ambasadoriai, kitų ambasadų darbuo-
tojų, Švietimo ir mokslo ministerijos, Seimo, 
Vyriausybės atstovų, ministrų, ugdymo studi-
jų partnerių. Labai šiltai sutiktas kovojančios 
Ukrainos ambasadorius J. E. J. Žovtenka.

Sveikinimo kalba iškilmes pradėjo LEU 
rektorius akademikas Algirdas Gaižutis. 
Universiteto vadovas pasidžiaugė nesumažė-
jusiu šiemetiniu pirmo kurso studentų būriu. 
Tarp aktualiausių rūpesčių – rengti jaunimą 
intelektinių vertybių sklaidai, ugdyti pilietiš-
kumą, patriotiškumą tėvynės laisvės gyny-
bai, kaupti gerąją ugdymo patirtį, puoselėti 
pasitikėjimą ir bendradarbiavimą.

„Ką tik paminėjome Baltijos kelio 25-
metį, kuris visam pasauliui parodė, kad lais-
vės troškimas, tautos vienybė stipresni už 
tankus ir raketas. Šiandien aišku, kad šalies 
tautos stiprybė matuojama ne žemės turtų 
gausa, ne atominio ginklo kiekiais, o šalies 
piliečių išsilavinimu, jų gebėjimu gyven-
ti kartu, nepaisant religijų, veido spalvos ir 
tautinės kilmės skirtumų“, – pabrėžė ir LEU 
Tarybos pirmininkas Henrikas Algirdas Juš-
kevičius.

Visą mūsų unversiteto bendruomenę svei-
kino ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmi-
ninkė Loreta Graužinienė, kurios kalbą per-
skaitė deleguota atstovė, ir nuolatinis mūsų 
svečias  – krašto apsaugos ministras Juozas 
Olekas. Pastarasis savo kalboje pabrėžė, jog 
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> Jaunatvišką muzikos kompozicijų koncertą dovanojo styginių kvartetas 
„Sin Chronic“ ir akordeonistas Martynas Levickis

gražiausia visuomenės dalis yra mokytojai ir 
kariai. Jų misija kilni – ugdyti ir saugoti atei-
ties kartą, šalies gerovės šaltinį. Nuoširdžius 
žodžius LEU mokslo bendruomenei skyrė 
Pizos universiteto (Italija) Filologijos, litera-
tūros ir lingvistikos departamento vadovas, 
Platono draugijos pirmininkas  profesorius 
Mauro Tulli.

Akademinę bendruomenę itin kūrybiškai 
pasveikino akordeonistas, daugybės tarptau-
tinių konkursų laureatas Martynas Levickis, 
kuris ant scenos pasirodė kartu su styginiu 
kvartetu „Sin Chronic“. Svečiai surengė įspū-
dingą pasirodymą, kuris buvo palydėtas gau-
siomis ovacijomis. 

„šviesos“ reportažas

> Senato pirmininkas prof. A. Vilkas, rektorius akad. A. Gaižutis, Tarybos 
pirmininkas H. Juškevičius, prorektoriai prof. V. Salienė ir A. Ragauskas

Monika čekytė – istorijos programos stu-
dentė, kuri į LEU IF įstojo aukščiausiu balu. Dar 
besimokydama 12 kl. Monika užėmė I vietą is-
torijos olimpiadoje, kuri vyko Vilniuje. 

Istorija itin susidomėjau pradėjusi moky-
tis gimnazijoje: dalyvaudavau konferencijose, 
ruošdavau pranešimus, neakivaizdžiai mokiausi 
istoriją Nacionalinėje moksleivių akademijoje 
(NMA). NMA sesijose paskaitas skaitydavo LEU 
Istorijos fakulteto dėstytojai, kurie paliko didelį 
įspūdį, todėl pasirinkau šį universitetą. 

Mano hobis – šunų paruošimas parodoms. 
Esu treniravusi nemažai įvairių veislių šunų, 
juos pristačiusi parodose įvairiose šalyse, taip pat 
pasaulinėje parodoje Vengrijoje ir vienoje presti-
žiškiausių šunų parodų pasaulyje „Crufts“, kuri 
vyksta Anglijoje, Birmingeme. Tolimesniuose 
planuose – kelios išvykos į parodas Anglijoje ir 
Italijoje. Niekada nepasiduodu ir siekiu savo už-
sibrėžto tikslo, kad ir kiek kartų reikėtų bandyti 
iš naujo. Nieko nėra neįmanomo, ypač tada, kai 
šalia yra artimų ir brangių žmonių. Jie yra svar-
biausi, – teigia Monika. 

> Pirmo kurso studentai, kurie į universitetą įstojo turėdami geriausius konkursinius balus



Brigita Vainorytė taip pat teigė, kad, 
sutelkus studentų jėgas į vieną drau-
giją, būtų galima organizuoti bendrus 
renginius, ekspedicijas, populiarinti 
universiteto mokslo ir meno veiklą. 
Buvo sudaryta iniciatyvinė studentų 
darbo grupė, kurios nariai yra Auri-
mas Palaima, Rasa Ališauskienė, Rūta 
Mikalonytė ir Rūta Urbanavičiūtė. 
I.  Meškinytę išrinko pirmininke ir 
ėmė rengti draugijos nuostatus, kurie 
Senato patvirtinti vasario 19 d. 

Studentų mokslinės (meno) 
draugijos bendras siekis – organi-
zuoti universiteto studentų mokslinę 
(meno) veiklą, propaguoti pasiekimus 
universiteto bendruomenėje ir už jos 
ribų, suteikti studentams galimybių 
gilinti mokslinio darbo įgūdžius, kelti 
akademinį lygį, garsinti savo mokslo 
atradimus ne tik Lietuvoje, bet ir už-
sienyje. Draugijos nariu gali būti kiek-
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STUDENTŲ MOKSLINĖS (MENO) DRAUGIJOS VEIKLA įSIBĖGĖJA
Mokslo skyriaus vedėjas doc. dr. Raimondas Žaltauskas

KULTūRŲ įVAIROVĖ MUzIKOS TERAPIJOS PRAKTIKOJE, 
TYRIMUOSE IR EDUKACIJOJE

Prof. dr. Aldona Vilkelienė

Keturioliktasis pasaulinis mu-
zikos terapijos kongresas Vienos 
muzikos, atlikimo menų ir Kremso 
taikomųjų mokslų universitetuose 
sulaukė daugiau nei tūkstančio da-
lyvių (klausytojų ir pranešėjų) iš 45 
pasaulio šalių, atstovaujančių visiems 
pasaulio kontinentams. šį kartą, kaip 
ir prieš trejetą metų Seule (P. Korėja), 
kongrese mokslinį pranešimą skaitė 
ir savo šaliai atstovavo Lietuvos edu-
kologijos universitetas.

Kongreso tema nurodo, kad į mu-
zikos terapiją bus žvelgiama iš mul-
tikultūrinės perspektyvos, siekiant 
išsiaiškinti, kaip atsiskleidžia kultūros 
vertybės, teikiant muzikos terapijos 
paslaugą ar tyrinėjant, kaip ši ganė-
tinai jauna, bet vis stiprėjanti mokslo 
sritis praturtina visuomenės sveikatos 
sąvoką ir sustiprina socialinį pačios te-
rapijos aspektą. Ilgą laiką visuomenėje 
vyravo objektyvaus gyvenimo kokybės 
vertinimo požiūris. Tik pastaraisiais 
metais daugiau atsižvelgiama į subjek-
tyviuosius žmonių vertinimus, asme-
ninę gerovę. O kokia yra gyvenimo 
prasmė ir prioritetai, kuomet žmogus 
patenka į sudėtingą situaciją, apribo-
jančią jo mobilumą, komunikavimą, 
pakeičiančią jo fizinį pajėgumą, svei-
katos būklę, ryšį su visuomene? 

Atsakymo į kongreso klausimus 
ieškota atliekant bendrą tyrimą drau-
ge su medikais. Jau keletą metų drau-
ge su kolegomis muzikais lankomės 
Alytaus medicininės reabilitacijos ir 
sporto centre, Alytaus S. Kudirkos li-
goninės reabilitacijos ir paliatyviosios 
slaugos skyriuje, organizuojame re-
laksacinės muzikos popietes neįgalie-
siems. Kai Alytaus miesto savivaldy-
bė pritarė šeštus metus besitęsiančio 
projekto „Gydančioji muzikos galia“ 
finansavimui, parengėme kanklių, 
liaudies dainų, muzikavimo grupėje 
programą, lankome ligonius. 

Šių muzikinių užsiėmimų, ku-
riuose taikomi muzikos terapijos 
metodai, pagrindu drauge su Alytaus 
medicininės reabilitacijos ir spor-
to centro vadovu doc. dr.  J. Jakučiu 
buvo atliktas tyrimas ir parengtas 
mokslinis pranešimas apie tai, kaip 
atsiskleidžia žmogaus požiūris į gy-
venimo kokybę, kas jam šiuo sunkiu 
reabilitacijos laikotarpiu yra svar-
biausia. Žinoma, skaitytojas sakytų, 
kad svarbiausia yra sveikata,  gydy-
tojų priežiūra. Tai tiesa, tačiau alter-
natyvūs reabilitacijos metu taikomi 
metodai, muzika, jos klausymas, 
dainavimas drauge ypač sudėtingu 
pacientui laikotarpiu yra ganėtinai 

netradiciški, tačiau atskleidžia kitus 
vertybinius prioritetus ir paverčia šių 
vertybių hierarchiją reliatyvia.  

Straipsnį tema „Žmonių, paty-
rusių insultą, asmeninė gyvenimo 
prasmė muzikos terapijos kontekste“ 
kongreso mokslinis komitetas įverti-
no teigiamai, todėl buvome pakviesti 
skaityti trisdešimties minučių prane-
šimą pasaulinei auditorijai. Įdomu, 
kad po 3 metų, po kongreso Seule, 
Vienoje teko ne tik vėl sutikti draugus 
ir kolegas muzikus iš JAV, Izraelio, 
Tailando, Suomijos ar Australijos, bet 
ir palyginti pasiekimus muzikos tera-
pijos mokslo srityje. Austrijoje vyku-
siame kongrese, palyginus su Seulu, 
skambėjo naujos temos: kaip muzika 
gali „prislopinti“ antisocialumo reiš-
kinius, kokia yra paauglių klausoma 
muzika (jos įtaka), kaip muzikos te-
rapeutus, dirbančius klinikinį darbą, 
aktyviau įtraukti į mokslinių tyrimų 
sritį, ko reikia pasimokyti iš tų šalių 
patirties (Jungtinė karalystė, Austri-
ja ir Latvija), kurios jau turi muzikos 
terapeuto profesijos įstatymą, kaip 
susisieja specialusis muzikinis ugdy-
mas mokyklose ir muzikos terapija. Ir 
dar daug „kaip“. Šios temos aktualios 
ir būsimajam muzikos mokytojui, 
dirbančiam inkliuzinio (įtraukiojo) 
ugdymo sąlygomis. 

Spalvingo pasaulio atsakymai: 
krokodilai, abrikosai ir balandžiai

Kultūrų įvairovė atsiskleidė ne tik 
pranešimuose, bet ir asmeniniuose 
pokalbiuose. Vienam iš tokių „kaip“ 
pabandžiau rasti atsakymą, kalbėda-
ma su muzikos terapeute dr. Sumaty 
Sundar iš Indijos, kuri yra Pasaulio 
muzikos terapijos kongreso tarybos 
narė, atstovaujanti Pietryčių Azijai. 
Prieš 3 metus ji buvo ką tik palikusi 
pelningą darbo vietą Delio banke ir 
svajojanti įkurti muzikos terapijos 
mokyklą. Dabar ji – muzikos terapijos 
magistrė, privačios muzikos terapijos 
mokyklos vadovė. „Sumaty, – sakau 
jai, – per tokį trumpą laiką tu pasie-
kei labai daug. Čia, Lietuvoje, labai 
daug energijos iššvaistoma, kovojant 
už savo idėjas, diskutuojant vieniems  
su kitais...“ Ji pasižiūri, nusišypso ir 
sako: „Žinok, yra žmonės, vilkai ir 
krokodilai. Tu pas juos neik... Kam 
eiti pas krokodilus? Eik pas žmones...“ 
Indiška išmintis nenuginčijama. 

Savaitė kongrese – tai daugybė 
seminarų, pranešimų, nuotraukų, 
konspektų, naujų knygų, ryšių su 
kolegomis mokslininkais ir muzikan-
tais. Tai nepakartojami kultūriniai 

įspūdžiai. Šį kartą Austrija nustebina 
mane savo abrikosų festivaliu. Lan-
kantis žemutinės Austrijos miestelyje 
Kremse, dėmesį patraukia oranžine 
spalva pasipuošę gatvės prekeiviai, 
daugybė spalvingų palapinių, pintose 
kraitelėse oranžinių abrikosų, sulčių, 
likerio ir kitų skanėstų, pavyzdžiui, 
knedlių, įdarytų abrikosų džemu, ku-
riais vaišinami praeiviai.    

Prie manęs prieina kongreso da-
lyvė Ania. Ji manęs klausinėja apie 
Lietuvą, sako turinti giminių Minske. 
„Gal norite pasikalbėti rusiškai?“  – 
klausiu. „Na, taip, – skuba atsakyti 
Ania. – Juk neturiu namuose  tiek 
daug galimybių, kiek norėčiau“. Kal-
bamės. Ania sako, kad sutuoktinis 

> Su kongreso prezidentu prof. (FH) 
Priv.  Doz. Mag. Dr. Gerhard Tucek

> Lietuvos vėliavą įneša Kremso taikomųjų mokslų universiteto muzikos terapijos 
programos studentė

Universiteto studentai nuo seno 
aktyviai dalyvauja mokslo ir meno 
veikloje, todėl kiekviename fakul-
tete veikė po kelis studentų būrelius 
ar klubus. Mokslo ir plėtros prorek-

toriaus prof. Aivo Ragausko inicia-
tyva dar praeitų metų rudenį buvo 
sukviesti visų fakultetų studentų 
atstovai mokslinės ir meno veiklos 
aktyvinimui aptarti. Pasak prorek-
toriaus, studentų mokslinė (meno) 
veikla – studijų, savivaldos dalis, o jos 
organizavimas – vadybinių gebėjimų 
reikalaujanti sritis. Studentų aktyvi 
veikla svarbi universiteto vertinimui, 
todėl būtina mokslinės (meno) veiklos 
plėtra. Patys studentai išreiškė nuo-
monę, kad universitete reikalinga vie-
ninga draugija, kuri suburtų aktyviai 
mokslo ar meno veikloje dalyvaujan-
čius studentus. UMF atstovės Rūtos 
Mikalonytės teigimu, tas buvo supras-
ta ir fakulteto lygmeniu, todėl pradėta 
būrelių reorganizacija. IF studentų 
atstovas Aurimas Palaima, LF atstovė 
Rūta Urbanavičiūtė, GMTF studentų 
būrelių vadovės Ingrida Meškinytė ir 

vienas studentas, kuris dalyvauja arba 
nori dalyvauti mokslo (meno) veiklo-
je. Draugiją sudaro sekcijos, vienijan-
čios universiteto akademinių padali-
nių studentus. Sekcijų patarėjais yra 
akademinių padalinių prodekanai, 
kuruojantys mokslo (meno) veiklą. 
Draugijos veiklą įgyvendinti padeda 
Mokslo ir inovacijų, Plėtros ir ryšių 
direkcijos ir kiti padaliniai. 

Artimiausiuose draugijos pla-
nuose yra numatyta surengti bendrą 
SMD konferenciją, kurioje dalyvautų 
visų SMD sekcijų nariai. Pasak pro-
rektoriaus prof. A. Ragausko, atrink-
tus geriausius studentų darbus pla-
nuojama sudėti į naują leidinį „Mažoji 
mokslinė serija“, kuris būtų remiamas 
Mokslo fondo lėšomis. Mokslo ir ino-
vacijų direkcijos direktoriaus Daliaus 
Dapkaus teigimu, reikėtų organizuoti 
bendrus studentų tarpdalykinius ty-

rimus, kurie sujungtų į vieną tiriamą 
objektą. Skirtingų sričių studentai 
galėtų įnešti svarų indėlį nagrinė-
jant tam tikrą problemą, formuotųsi 
tyrėjo įgūdžius. Ketinama pasirašyti 
bendradarbiavimo sutartis su kitų 
universitetų studentų mokslinėmis 
draugijomis.

Šį rudenį laukia nauji SMD pir-
mininko ir sekcijų vadovų rinkimai. 
Būtina į draugijos veiklą įtraukti 
kuo daugiau pirmo kurso studentų. 
Reikėtų skatinti studentus aktyviau 
dalyvauti mokslinių darbų konkur-
suose. Šiuo metu Lietuvos mokslo 
taryba kviečia teikti paraiškas stu-
dentų moksliniams tyrimams laisvu 
nuo studijų metu 2014 metų rudens 
semestre finansuoti pagal projektą 
„Studentų mokslinės veiklos skati-
nimas“. Daugiau informacijos gali 
suteikti universiteto Mokslo skyrius. 

suabejojo, ar ji turinti teisę atstovauti 
Bahreimui. Jie kelerius metus gyvena 
šioje šalyje. Prieš tai gyveno Kanado-
je, turi Kanados pilietybę. Ania yra 
baltarusė. Jos vyras alžyrietis. „Pati 
nežinau, kuriai šaliai atstovauti“,  – 
gūžteli pečiais pašnekovė. 

Kiekviena šalis savaip spalvinga. 
Tą gali pajusti pasaulinės reikšmės 
kongrese, tačiau viena tema buvo 
suprantama vienareikšmiškai, t. y. 
gyvybė, gyvenimas, taika. Pranešimų 
temose dažnai mirgėjo teiginiai apie 
karių, patyrusių psichologines trau-
mas karo lauke, pabėgėlių nuotaikas, 
sudėtingomis ligomis sergančių ligo-
nių gydymą muzikos terapijos meto-
dais, mirštantiesiems taikomus mu-

zikinės terapijos metodus. Kongreso 
dalyviai aplankė karikatūrų muziejų 
Kremse, kuriame subtiliai pasišaipo-
ma iš pasaulio politikų, jų daugialy-
pių strategijų. Vienoje karikatūroje 
pavaizduotas supančiotas ir surištas 
baltas taikos balandis, skraidinamas 
lėktuvu su užrašu „NATO“, verčia 
prisiminti ir palyginti dviejų kongre-
sų uždarymo ceremonijas. 2011  m. 
kongrese skambėjo Maiklo Džekso-
no daina „Išgydyk pasaulį“ („Heal 
the world“). Šį kartą argentinietės 
muzikos terapeutės Cerol skambini-
mas varpais, kreipiantis į kiekvieną 
pasaulio kontinentą atskiru dūžiu,  
priminė būties trapumą ir žmogiško 
jautrumo galią.

> Muzikos terapijos instrumentų parodoje

> Mokslo skyriaus vedėjas 
doc. dr. Raimondas žaltauskas
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KIEKVIENAM LAIKAS IEšKOTI. LAIKAS ATRASTI...
Juozas Skomskis

Mūsų visų tikslas ir noras yra tu-
rėti kokybiškas studijas. Tai nemažai 
priklauso nuo akademinio studentų 
ir dėstytojų sąžiningumo lygio. Lietu-
vos edukologijos universiteto studen-
tų atstovybė aktyviai bendradarbiau-
ja su Lietuvos studentų sąjunga ir kitų 
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų 
savivaldomis. Akademinės bendruo-
menės nariams visuomet svarbi tema 
yra akademinis sąžiningumas, to-
dėl dalijantis patirtimi buvo aptarta 
daugybė priemonių, sprendžiant šią 
problemą. 

LEU studentų atstovybė, siek-
dama prisidėti prie akademinio są-
žiningumo užtikrinimo, nusprendė 
išbandyti kitose aukštosiose moky-
klose jau patikrintą metodą  – eg-
zaminų stebėjimą, kuriam prita-
rė ir LEU Senatas. Studentai gali 
dalyvauti stebėtojų teisėmis, juos 
pakviesti gali egzaminą vedantis 
dėstytojas, bet kuris atsiskaity-
me dalyvaujantis studentas arba 
studentų atstovybės iniciatyva. 
Dažniausiai buvo sulaukta pačių 
studentų prašymo stebėti jų atsis-

kaitymus, keletą kartų kreipėsi dės-
tytojai ir vos keli stebėjimai vyko 
studentų atstovų iniciatyva. Aka-
deminės bendruomenės nariai buvo 
informuoti apie šį naują akademinio 
sąžiningumo siekimo būdą. Pabrė-
žėme, kad tai nėra skundimas, nes 
čia atėjome savo noru įgyti žinių 
aukštojoje mokykloje, todėl reikia 
elgtis atitinkamai.  

Egzaminai buvo stebimi šiuose 
fakultetuose: GMTF, IF, LF, UMF, 
SEF. Pastebėjome tokius dėstytojų 
naudojamus metodus (pasirašymas 

ant atsiskaitymo lapų, aptarimas 
priemonių, kuriomis galima naudo-
tis, rankinių ir kuprinių palikimas 
vienoje auditorijos vietoje, egzami-
nuotojų nuolatinis dėmesys studen-
tams, vaikščiojimas po auditoriją), 
kurie mums atrodo tinkami. Jie gali 
būti pavyzdžiu kitiems. Pagrindi-
niai trūkumai egzaminavimo pa-
talpoms yra šie: per mažos patalpos 
pagal studentų skaičių, tvankumas, 
netinkamai parinktos patalpos (už 
lango didelis triukšmas, todėl langų 
negalima atidaryti).  

Nebuvo nė vieno atvejo, kuo-
met studentai arba dėstytojai būtų 
prieštaravę dėl egzaminų stebėjimo, 
todėl manome, kad tai vykdyti bus 
galima intensyviau jau per žiemos 
sesiją. Tikimės didesnio besikrei-
piančių fakultetų atstovų aktyvu-
mo, ypač tų, kuriuose stebėjimas 
nevyko pavasario sesijos metu, nes 
taip visi prisidedame prie akademi-
nio sąžiningumo ir studijų kokybės 
užtikrinimo.

Į Lietuvos radijo studiją, pasak 
laidos „Žinių amžius“ vedėjos Jolan-
tos Jurkūnienės, pasidalyti mintimis 
apie paukščių žiedavimą (pomėgį 
nuo mokyklos suolo, neapleistą nė 
akimirkai visus studijų metus, likusį 
vienintele ateities svajone) biologijos 
mokslų magistrė Ingrida Meškinytė 
įžengė tarsi gaivaus vėjelio gūsis. Lie-

tuvoje maža merginų, žieduojančių 
paukščius. I. Meškinytė – viena jų.

„Studijuodama turėjau labai daug 
praktikos. Tai buvo mano raktelis at-
rakinti spynai į sudominimą dalyku 
ir į mokinių širdis. Praktiką atlikau 
man visiškai nepažįstamose Vilniaus 
mokyklose, kuriose nepažinojau nei 
mokytojų, nei mokinių. Norėjau pa-
tikrinti save be jokių sąlygų, ar tikrai 
galiu būti mokytoja. Darbas su Žemy-
nos progimnazijos mokiniais iki aš-
tuntos klasės, auklėjamoji klasė buvo 
tas patikrinimas, kuris dabar man 
leidžia ištarti, jog galiu būti mokyto-
ja. Ir labai to noriu. Po ilgų bandymų 
ir ieškojimų įsitikinau, jog mokytoju 
gali būti tik tas, kuris gebės teoriją 
įdomiai, patraukliai susieti su prak-
tika, su gyvenimu. Ypač tai aktualu 
gamtos mokslų ir jos pažinimo srity-
se. Mokiniams užteko pasakyti, kodėl 
aš žieduoju paukščius, ir kelias į pa-
mokos sėkmę atvertas. Taip pat noriu 
būti mokslininke, nes atlikau moksli-
nį tyrimą, kurį planuoju tęsti toliau. 
Pirmasis darbas apie apuokų ekologiją 
atliktas dar besimokant gimtinės Ma-
rijampolės Rygiškių Jono gimnazijo-
je. O paukščių žiedavimas suviliojo 
dar penktoje klasėje, kai apsilankiau 
kaimyniniame Žuvinto rezervate ir 
susipažinau su jo direktoriumi, t. y. 
Lietuvos biologijos daktaru Vytautu 

Nedzinsku. Po skaudžios įžymaus 
gamtininko netekties mokytojui kilo 
idėja įkurti daktaro V. Nedzinsko or-
nitologų klubą ir dalytis jo padarytais 
darbais, kurti šio mokslo ateitį. Mo-
kytojas Tomas Baravykas man pirmą 
kartą parodė, kaip žieduoti paukščius. 
Būtent šiame ornitologų klube susido-
mėjau apuokais. Netoli Žuvinto, miš-
kuose, pavyko rasti mažųjų apuokų 
atrajų ir jas tirti, norint nustatyti, kuo 
jie minta. Tyrimas patiko. Kilo noras 
išsiaiškinti, kokiomis rūšimis maiti-
nasi mažieji apuokai. Tyrimą tęsiau 
jau universitete. Užsimezgė pažintis 
su daugeliu Lietuvos ornitologų, da-
lyvavau Lietuvos ornitologų draugijos 
veikloje, buvau keleto nevyriausybi-
nių visuomeninių organizacijų sa-
vanorė. Toks darbas, iššūkiai mokė, 
grūdino. Bendravimas su Lietuvos or-
nitologijos mokslininkais buvo tarsi 
antrasis mano universitetas“, – pasa-
koja radijo studijos viešnia.

 Atsitiko taip, kad daugelis Ingri-
dą pažinojo dar nuo mokyklos laikų, 
kai ji atvažiuodavo iš Marijampolės 
į renginius su būreliu gamtos entu-
ziastų. Smagu girdėti, jog Lietuvos 
ornitologija I. Meškinytę užsiaugino, 
ir ji niekur nepabėgo nuo jos. Smagu, 
kad vyresnieji tuo džiaugiasi. Jaunai, 
mokslo siekiančiai smagu būti laukia-
mai. Ji ir dabar džiaugiasi vyresniųjų 

pagalba, pamokymais, pataisymais. 
Jos sukurtas internetinis puslapis apie 
paukščių žiedavimą, jo vertę, reikšmę 
ir naudą gamtai jau pastebimas ir tarp 
jaunimo. Pasak pašnekovės, žmonės 
turi žinoti, kodėl paukščiai žieduo-
jami, ką tai teikia mokslui. Norint 
žieduoti paukščius, reikia žinių apie 
juos, susipažinti su žiedavimo metodi-
ka. Pagaliau reikia ir mokėti atsargiai 
elgtis su sparnuočiais. Ingrida sako, 
jog Lietuvos ornitologinėse stotyse 
paukščius žieduoja specialistai. Tačiau 
žieduoja ir entuziastai mėgėjai. Jie gali 
žieduoti visur. Svarbu mokėti atpažinti 
paukščių rūšis, norėti žieduoti ir turėti 
įrodymų, kad gali tai atlikti ir, žino-
ma, turėti reikalingą inventorių. Taigi 
paukščių žiedavimas yra ir mokslas, ir 
pomėgis. O Ingridai – mielas ir nau-
dingas laisvalaikio praleidimas.

Ji pasakoja, kokios patirties įgi-
jusi užsienyje. Studijų metais turėjusi 
galimybių išvažiuoti į Italiją. Nors ir 
gerai nemokėjo kalbos, bet po mėne-
sio triūso susiruošė į Šiaurės Italiją. 
Ornitologijos kursą universitete pasi-
rinkti nebuvo galimybių. Teko rašyti 
universitetų dėstytojams, kad reko-
menduotų savo paukščių žieduotojus 
arba jų stebėtojus. Deja, atsakymų 
teko ilgai laukti. Po kelių prašymų 
gavo kvietimą į Italijos ornitologų 
draugijos susirinkimą. Įdomu, kad 
kvietimas Ingridą pasiekė penkta-
dienio  vakare, o susirinkimas turėjo 
vykti šeštadienio rytą... Taigi arba da-
bar, arba niekada. Lietuvaitė studentė 
I. Meškinytė vargais negalais nuvyko 
į tą sambūrį ir italams, visiškai nekal-
bantiems angliškai, atkakliai įrodinė-
jo, kad labai nori žieduoti paukščius. 
Pagaliau pavyko atrasti, kas pristatė 
italams jaunąją viešnią. Italijos orni-
tologai pradėjo ją kviesti į susitikimus 
ornitologinėse stotyse, sudarė sąlygas 
pagyventi ten, žieduoti paukščius kar-
tu su profesionalais. Jie mokė, leido 
žieduoti pačiai, vertino jos gebėjimus. 
Taigi įrodyta tai, ko labai norėta. Kai 
labai nori, tai ir pavyksta. Toliau Šve-

dija. Ir ten pripažinta, kad Ingrida 
gali žieduoti savarankiškai. Didžiulė 
pagarba ir įvertinimas sustiprino pa-
sitikėjimą savimi. Hobis, aistra tapo 
gyvenimo tikslu. I. Meškinytės ma-
gistro darbas prasidėjo nuo gulbių 
giesmininkių žiedavimo. Ji įsitikinusi, 
kad būtina siekti tikslo, bandyti save, 
nebijoti iššūkių. „Aš dažnai keliauju, 
bendrauju su įvairiais žmonėmis, jau-
nimu, pasakoju jiems apie savo pomė-
gį. Daugelis norėtų irgi turėti kokią 
nors aistrą. Tada ir klausių jų, ar ką 
padarėte, kad surastumėte mėgstamą 
sritį, ar bandėte išsiaiškinti, kas pa-
tinka, ką veikiate laisvalaikiu? Vien 
būti su draugais ir studijų rūpesčių 
neužtenka. Jaunas žmogus turi būti 
atviras pasiūlymams. Visas galimybes 
reikia išnaudoti. Reikia ieškoti. Reikia 
mokėti tas galimybes atpažinti ir at-
sirinkti. Kiekvienam laikas bandyti, 
ieškoti. Ir ateina laikas atrasti“, – pri-
simena studijų dienas LEU Gamtos, 
matematikos ir technologijų fakulteto 
absolventė I. Meškinytė.

„Šiuo metu esu Švedijos paukščių 
žiedavimo stotyje „Umea River Delta 
Field Station“. Kai atsirado galimy-
bė, dar kartą pasinaudojau  Erasmus 
+ programa ir sugrįžau čia lygiai 
po metų. Šis laikotarpis yra pats ge-
riausias per visus metus, nes šiaurė-
je paukščių migracija jau prasidėjo. 
Kiekviena diena man čia prasideda 
4  val. ryte. Tokiu metu visas gaudy-
kles jau būnu pastačiusi ir valgau 
pusryčius. Taip paukščius žieduoju 
iki 15 val. Po to turiu keletą valandų 
poilsio ir pradedu naktinį tilvikų žie-
davimą. Lietuvoje šie paukščiai žie-
duojami negausiai, nes nėra specia-
listų, kurie turėtų patirties dirbant su 
kai kuriomis rūšimis, todėl vienas iš 
mano tikslų yra įsisavinti šių paukš-
čių žiedavimo metodiką. O tai pada-
ryti man padeda Švedijos ornitologai 
ir Umea universiteto mokslininkai. 
Doktorantūrą planuoju studijuoti 
2015 m., todėl šiuos metus skiriu stu-
dijų vietos paieškai.“> ši didžioji dančiasnapė buvo 

įsikūrusi prezidentūros sodelyje

> švedija, Umea River Delta Field Station. žinia, kad galima atvykti pažiūrėti, kaip žieduojami 
paukščiai, išplito greitai. Mažųjų lankytojų su tėveliais sulaukiu kiekvieną savaitgalį

       
> Juodieji gandrai yra nykstantys, todėl saugomi mūsų šalyje. Norint sužieduoti 
šiuos paukščius, sunkiausia užduotis pasiekti lizdą, esantį 15–30 m aukštyje

       
> Naminių pelėdų žiedavimas Aukštaitijoje. Ruduo yra naminių pelėdų inkilų tikrinimo metas, nes dienos metu yra 
galimybė šiuos paukščius rasti inkile. Tąkart patikrinome 38 inkilus ir pelėdas radome dviejuose inkiluose

> Mažųjų ir upinių žuvėdrų žiedavimas 
Jurbarko rajone.  šiais metais Lietuvos 
edukologijos universitetas (LEU) su 
Japonijos paukščių apsaugos draugija 
(JSPB) pradėjo vykdyti bendrą projektą 
„šiaurės Rytų Europos mažosios žuvė-
dros  Sterna/Sternula albifrons  popu-
liacijos produktyvumas, svarbiausios 
grėsmės ir sezoninių migracijų keliai“. 
Džiaugiuosi tapusi šio projekto koman-
dos nare
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„FUxLANDAS‘14“
Indrė Šadvilaitė

LEU CHORO „AVE VITA“ 
VASAROS įSPūDžIAI

Choro prezidentė Simona Rubinaitė 
ir choristė Nijolė Bagdonavičiūtė

TAMAšAVA: AUGINAME IR AUGAME
Studentų asociacijos „Drauge kelyje“ vadovė Greta Ališauskaitė

Sveiki,
vasara baigėsi, ir universitetas vėl atgijo. Koridoriuose aidi juokas, maty-

ti nedrąsūs kolegų, neseniai trynusių mokyklų suolus, žvilgsniai, auditorijų ir 
naujų draugų ieškantys pirmo kurso studentai. Ką atneš šis rugsėjis? Turbūt ne 
vienas iš mūsų to savęs paklausėme. Laikraščio „Šviesa“ skaitytojai (o ypač pir-
mo kurso studentai), tegul naujas Jūsų gyvenimo etapas atneša daugiau atra-
dimų nei praradimų, galimybių save atskleisti ir įprasminti, džiaugsmo mokslu 
ir pasididžiavimo savo akademine bendruomene. O mes, laikraščio „Šviesa“ 
kolektyvas, siūlome Jums dalytis savo kūryba, moksliniais darbais, mintimis 
apie studentų džiaugsmus ir rūpesčius, studijas, projektus, kultūrinę veiklą, 
keliones, įvairius renginius ir kt. Linkime ne tik šviesti, bet ir šviestis! 

Iki, 
„Šviesos“ kolektyvas

Vasara – atostogų metas, kai visi 
stengiasi trumpam pamiršti univer-
sitetą, studijas, pailsėti ir įgauti jėgų 
naujiems mokslo metams. LEU aka-
deminio choro „Ave vita“ nariams 
ši vasara buvo visiškai kitokia. „Ave 
vitos“ nariai buvo užimti įvairiais 
koncertais ir dainų šventėmis. Dar 
nespėję pailsėti ir atsigauti po di-
džiųjų Birutės Petrikytės jubiliejinių 
koncertų, vykusių didžiausiose šalies 
arenose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 
(gegužės mėnesį), jau birželio pabai-
goje choristai keliavo į Baltijos šalių 
studentų dainų ir šokių festivalį, vy-
kusį Latvijoje (Daugpilyje). Tris Bal-
tijos šalis vienijantis renginys „Ave 
vitos“ choristams paliko tik pačius 
geriausius įspūdžius. Nepaisant to, 
kad finalinio koncerto metu pliaupė 
smarkus lietus, visi buvo geros nuo-
taikos. 

Kai grįžome iš Latvijos, jau liepos 
pirmąją savaitę plūdome į Vingio par-
ką, kuriame vyko Lietuvos dainų šven-
tė „Čia – mano namai“. Kartu su dau-
gybe chorų iš visų Lietuvos kampelių 
dainavome iš visos širdies. Repeticijos 
nuo ryto iki vėlyvo vakaro tik dar sti-
priau nuteikė ruoštis koncertui. Cho-
ras, skanduodamas žodžius „Ave vita 
– kartok kiekvieną rytą“, keliavo per 
Vilniaus miestą link Vingio parko, kur 
vyko finalinis dainų dienos koncertas. 

Šių metų liepos 12-oji Lietuvai taip 
pat buvo labai svarbi diena. Šią dieną 
visa Lietuva stebėjo Lietuvos Respubli-
kos prezidentės Dalios Grybauskaitės 
inauguraciją. Ir čia be Lietuvos edu-

kologijos universiteto mišraus choro 
„Ave vita“ neapsieita! Kartu su jung-
tiniu choru dainomis sveikinome pre-
zidentę inauguracijos iškilmių proga. 

Darbingą ir širdžiai mielą vasarą 
vainikavo jau aštuonioliktus metus 
Užpalių miestelyje (Utenos raj.) vyks-
tanti choro „Ave vita“ kūrybinė stovy-
kla. Jos metu tikrai nebuvo kada nuo-
bodžiauti! Kas rytą choristai rinkosi 
prie bendro stalo išgerti kavos, o jau 
10 val. ryte skubėjo į Užpalių kultūros 
centrą ar Užpalių mokyklą, kur inten-
syviai mokėsi naujų kūrinių ir ruošė 
programą naujam sezonui. Žinoma, 
neapsieita ir be teminių vakarų, žaidi-
mų, diskotekų, varžybų ir ilgų pokal-
bių prie laužo. Kas vakarą rinkomės į 
vienokį ar kitokį suplanuotą renginį, 
o savo dieną baigdavome draugiškai 
sėdėdami prie laužo. Ir taip net dešimt 
dienų... Džiaugėmės mėgstama veikla, 
koncertavome Kaniūkų kaime, Leliū-
nuose (Utenos raj.) kartu su Pasvalio 
mišriu choru „Canticum novum“, 
džiaugėmės karšta pirtimi, važiavome 
į Anykščius, kur giedojome mišiose. 
Tradiciškai stovyklos uždarymo proga 
surengėme koncertą Užpalių kultūros 
centre, kur klausytojai galėjo išgirsti 
naujai išmoktus kūrinius. O galiausiai 
stovyklą baigėme giedodami Užpalių 
bažnyčioje. 

Vasara buvo karšta, saulėta ir ak-
tyvi mūsų universiteto mišriam cho-
rui „Ave vita“. Choristų ir vadovo Kas-
tyčio Bariso širdyse gimė daug naujų 
idėjų ir jėgų artėjantiems koncertams 
ir pasirodymams. 

Prabėgo dar viena (jau 9-oji) 
Lietuvos edukologijos universiteto 
studentų asociacijos „Drauge kelyje“ 
organizuota šauni vasara su kolego-
mis Tarptautinėje vaikų vasaros sto-
vykloje, kuri vyko LEU  mokomojoje 
bazėje Tamašavoje (Trakų raj.). 

Kolegomis vadiname ne tik vieni 
kitus, studentus, bet ir stovyklauto-
jus. Ištvermingiausi senbuviai tikrai 
verti šio vardo, nes stovykloje daly-
vavo jau aštuntą ar devintą kartą. Jie 
geriausias mūsų darbo įvertinimo 
atspindys, kad gebame sudominti, 
išlaikyti pasitikėjimą ir smalsumą, 
sužavėti bendradarbiavimu ir tęsėti 
duotus pažadus. Sulaukėme beveik 
trijų dešimčių norinčiųjų dalyvauti.

Stovyklos išskirtinumas (nuo 
idėjos iki leidinio su darbų prista-
tymu) – jaunų žmonių, savanoriškai 
dalyvaujančių ir kryptingai panau-
dojančių priemones studentų asoci-
acijos veikloje, iniciatyvos ir pastan-
gų darbo rezultatas. Nuo paraiškos 
pateikimo gauti paramą įvairioms 
institucijoms, programos sukūrimo 
ir komandos surinkimo iki įgy-
vendinimo ir rezultatų paskelbimo 
leidiniuose, dokumentiniame filme 
ir tinklalapyje vykdo patys mūsų 
universiteto studentai. Taigi auga 
kiekvienas bent kartą dalyvavęs šios 
stovyklos kūrimo procese ar įgyven-
dinime, įvairūs gebėjimai lavinami 
ne tik su būriu vaikų ir jų tėveliais, 
bet ir dirbant komandoje. Stovykloje 
dalyvauja ne tik studentai, kuriems 
reikia atlikti praktiką, bet ir absol-
ventai bei jaunesnių kursų studentai, 
todėl beveik dvi dešimtys vadovų net 
ir pusdieniui atvykdavo vesti veiklą 
ir pabendrauti su vaikais. Į šią sto-
vyklą studentai žiūri (kalbant apie 
vaikus) dvejopai: reikia pasimokyti 
ir tobulėti, pailsėti ir pasilinksminti. 
Ypač ši vasara vaikams buvo tikras 
istorijos žinių rinkinys: kelionė po 
istorijos laikotarpius su atitinkama 
atributika, veiklomis, apranga, iš-
vykomis, žaidimais ir XXI a. „pries-
koniais“, t. y. žurnalistu, lektoriumi 
ir stovyklos idėjos autoriumi Ryčiu 
Taraila, Studijų rinkodaros ir kar-
jeros skyriaus vedėju Justinu Mon-
kevičiumi, Ūkio direkcijos direkto-
riaus padėjėja Inga Antanavičiūte, 
Lietuvos edukologijos ir Lenkijos 
Bielostoko universitetų savanoriais. 
Verta paminėti, kad užmegztas stu-
dentiškas ryšys su Lenkijos univer-
sitetu kasmet tvirtėja, ir studentų, 
norinčių atvykti, daugėja. Išvykos 
į Vilnių metu aplankėme Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
rūmus, Lietuvos Respublikos prezi-
dentūrą, LEU, jo oranžeriją.

Šiemet studentai buvo kaip nie-
kad jausmingi stovyklos uždarymo 
metu. Dauguma dalyvavusiųjų joje 
džiaugsmu įvardijo galimybę pa-

matyti, kaip per metus vaikai pasi-
keičia, auga, tobulėja ir grįžta pas 
studentus bent savaitei iš skirtingų 
Lietuvos miestų ir miestelių. Galbūt 
tai ir pedagoginių studijų įtaka. Bet 
studentų, vis dar kaip ir vaikų, akys 
nemeluoja. Didžiuojamės nuveiktais 
darbais ir prasmingai praleistu laiku 
stovykloje, įgyta patirtimi. Norime 
pasidalyti džiaugsmu, kad prisidėjo-
me prie vaikų augimo ir tobulėjimo. 
Mūsų darbus ir sugebėtas pritaikyti 
žinias įvertinti galėsite jau rudenį, 
skaitydami akademinio jaunimo 
laikraščio priedą „Navininkai“ Nr. 
9, vaikų ir vadovų įspūdžius tinkla-
lapyje www.superstudijos.lt ir žiūrė-
dami dokumentinį filmą.

Šių metų pasiekimas bendrau-
jant su rėmėjais – jų gausa ir noras 
prisidėti prie stovyklos vykdymo. 
Atsirado net dešimt skirtingų ins-

> Vaikai išmoko pasigaminti lankus ir išbandė savo taiklumą šaudymo varžybose

> Po olimpinių žaidynių stovykloje vaikai pasiruošę dalyvauti ir tikrose varžybose

Nuotraukų autorė Indrė Vaitkevičiūtė

> Lietuvos edukologijos universiteto pirmo kurso studentų stovyklos „Fuxlandas‘14“ dalyviai

Rugpjūčio 25–27 dienomis 
vyko Lietuvos edukologijos univer-
siteto (LEU) pirmo kurso studen-
tų stovykla „Fuxlandas‘14“. Į LEU 
mokslo bazę Tamašavoje susirinko 
95 žmonės: 79 pirmo kurso studen-
tai, stovyklos dalyviai ir 16 studen-
tų atstovybės narių – jos vadovų. 

Nors susipažinti ir linksmai 
praleisti laiką susirinkusių studen-
tų orai nelepino, nuotaika buvo 
gera. Prisiminę grupės „G&G Sin-
dikatas“ dainos žodžius, kad „Jo-
kios audros, jokios liūtys mums ne 
kliūtys!“, visi nusiteikė nepasiduoti 
orams ir nepakartojamai praleisti 
laiką. 

Pirmo kurso studentų laukė ry-
tinės mankštos, komandiniai žai-
dimai, indėniškos žaidynės ir kiti 
užsiėmimai. Universiteto naujokai 
susipažino ne tik vieni su kitais, 
ESN LEU komandos prezidente 

> Dainų šventėje

titucijų, kurios patikėjo stovyklos 
idėja, nauda jauniems žmonėms. 
Stovyklos projektas buvo dalinai 
finansuojamas iš Trakų rajono savi-
valdybės jaunimo projektinei veik-
lai skiriamų lėšų. Sportavome kartu 
su Trakų rajono kūno kultūros ir 
sporto centro auklėtiniais ir jų tre-
nere Laima Sinkevičiene. Dovano-
mis pasirūpino „Sporto renginiai“ 
prezidentas Evaldas Martinka. Už-
kandžius stovyklautojams dovanojo 
asociacijos partneriai UAB „Susla-
vičius-felix“, „Vilniaus margarinas“ 
ir „Maisto bankas“. Išvyką į Vilnių, 
ekskursiją į Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės valdovų rūmus parė-
mė LEU ir Lietuvos socialdemokra-
tų partija. Knygų stovyklautojams 
padovanojo knygynas „Keista“, pa-
rama prisidėjo Aukštadvario seniū-
nija ir verslo parkas „Gariūnai“. 

ir viceprezidente, bet ir sužinojo 
apie LEU SA veiklą ir narius, LEU 
struktūrą ir valdymo organus. Taip 
pat buvo pristatyta Lietuvos šaulių 
sąjunga. Tamašavoje apsilankė Lie-
tuvos studentų sąjungos atstovai. 
Susitikti su naujais savo fakulteto 
nariais atvyko dėstytojų, kurie pa-
sakojo studentams apie fakultetuo-
se verdantį gyvenimą, atsakinėjo į 
jų klausimus ir dalijo patarimus. 

„Fuxlando“ dalyviams teko su-
šlapti, truputį pašalti, tačiau tai ne-
sutrukdė stovyklos metu šypsotis, 
bendrauti ir džiaugtis pirmosiomis 
dienomis drauge su Lietuvos eduko-
logijos universiteto bendruomene. 

LEU SA sveikina visus stovy-
klos dalyvius įsiliejus į LEU studen-
tų bendruomenę, džiaugiasi pirmo 
kurso studentų geranoriškumu, ak-
tyvumu ir linki nepamirštamų stu-
dijų metų! Mes dar susitiksime! 



Kalbant apie šių dienų aktualijas, 
šernas iškyla visai kitame kontekste. 
Jis tampa klasikinio ir afrikinio kiau-
lių maro platintoju. Pirmiausia reiktų 
paminėti, kad ši liga jau buvo užfik-
suota mūsų šalyje. 1990, 1991, 1992 m. 
užregistruoti pavieniai klasikinio 
kiaulių maro atvejai, kurie neišplito. 
Klasikinis kiaulių maras (KKM) buvo 
nustatytas tarp šernų. 2009 m. KKM 
buvo nustatytas Panevėžio rajone. 
2011 m. patvirtinti penki klasikinio 
kiaulių maro atvejai Jonavos rajone. 
Visose kiaulių fermose laikytos kiau-
lės buvo sunaikintos (iš viso 39 110 
vnt.). Tačiau būtina paminėti, kad 
žmogui virusinės kiaulių ligos neken-
kia. Jomis serga tik kiaulės ir šernai. 
Be to, tokios ligos yra didelė ekonomi-
nė problema saugant pačius gyvūnus 
ir valstybės galimybes parduoti mėsą.

Šiomis dienomis nenutyla prane-
šimai apie Lietuvoje plintantį afrikinį 
kiaulių marą. Jį platina šernai, kurie šį 
užkratą atsinešė iš kaimyninės Baltaru-
sijos. Valdžia, remdamasi ES numatyta 
tvarka, nusprendė išnaikinti 90 % šer-
nų ir taip apsisaugoti nuo ligos plitimo. 
Tačiau neatsižvelgiama į kitą situacijos 
pusę. Jeigu medžiotojai padarys tai, ką 
suplanavo valdžia, Lietuvos miškuose 
šernų liks tik 10 %. Tikėtina, kad lau-
kinių kiaulių likučių ateityje bus galima 
pamatyti nebent Neringos pušynuose. 
Tai paskatins ir augalijos nykimą. Šer-
no vaidmuo miško ekosistemoje ypač 
svarbus. Pavyzdžiui, šernai padeda 
daugintis augalijai. Per miško paklotę 
sėklai sunku pasiekti dirvožemį, todėl 
šernai, išknisdami miško žemę, pade-
da sėklai sudygti. Šitaip šernai padeda 
sudygti medžiams, krūmams ir kitiems 
augalams. Jei žmogus iššaudytų šernus, 
prasidėtų užburtas ratas. Gali atsitikti 
taip, kaip atsitiko su briedžiais Lietuvos 
miškuose prieš 20  metų. Briedžių po-
puliacijai atsikurti prireikė dešimtme-
čio, o jų medžioklė buvo draudžiama 
kelerius metus. Šių gyvūnų sumažėjo, 
nes per vieną medžioklę būdavo nu-
šaunama po 50 briedžių, o tokia masinė 
medžioklė – žiaurus nusikaltimas gam-
tai. Kai buvo paplitęs paprastas kiaulių 
maras, kai kurie individai likdavo gyvi, 
įgaudavo imunitetą ir išgyvendavo.  Jei 
dirbtinai bus sumažinta populiacija, 
o ne leista gamtai padaryti natūralią 
atranką, tai bus sumedžioti ne tik sil-
pnieji, bet ir tie, kurie atsparūs, įgavę 
imunitetą. 

Kitos šalys panašiomis situacijomis 
elgiasi priešingai: riboja žmonių lanky-
mąsi miškuose, medžiokles, dezinfe-
kuoja įvažiuojančias ir išvažiuojančias 
transporto priemones, sustabdo miškų 
kirtimą ir išvežimą, bet kokius gyvūnų 
šėrimus, nes didžiausias šios ligos pla-
tintojas – žmogus. Didžiausias  dėme-
sys  skiriamas kiaulių kompleksų izo-
liacijai nuo išorinės aplinkos, užkrato 
židinių lokalizavimui.

Šernas istorijoje paliko gilų pėd-
saką. Senovėje ir dabar jis ne tik me-
džioklės objektas, o totemas, miško 
ekosistemos dalis. Šiandien jis tapo 
kone vieninteliu afrikinio ir klasiki-
nio kiaulių maro „platintoju“... Ta-
čiau taip yra tik todėl, kad žmonės, 
apimti panikos ir veikiami įvairiau-
sių ekonominių ir politinių svertų ir 
nekompetencijos, nėra įsigilinę į da-
bartinę situaciją ir šios gyvūnų rūšies 
svarbą miško ekosistemoje... Jeigu 
sunaikinsime šios rūšies atstovus, tai 
sugriausime natūralią pusiausvyrą 
gamtoje, kuri pati sugeba susitvarkyti 
su ligomis. Tokių pavyzdžių istorija 
žino nemažai (žvirblių naikinimas 
6-jame dešimtmetyje Kinijai sukėlė 
milijardinius nuostolius, nes skėriai 
sunaikino ryžių ir kitų grūdinių kul-
tūrų derlių).
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LEU LIETUVIŲ KALBOS IR KULTūROS 
VASAROS KURSŲ ATGARSIAI

šERNAS VAKAR, šIANDIEN, 
BET AR BUS RYTOJ?

LEU IF III kurso taikomosios istorijos studentė 
Monika BeinorytėĮ Lietuvos edukologijos univer-

sitetą (LEU) rugpjūčio mėnesio pra-
džioje suvažiavo beveik 60 studen-
tų iš įvairiausių pasaulio šalių, kad 
pramoktų lietuvių kalbos. Į Lietuvių 
kalbos ir kultūros centro (LKKC) or-
ganizuojamus lietuvių kalbos ir kul-
tūros vasaros kursus šiemet atvyko 
studentų iš Ukrainos, Prancūzijos, 
Italijos, Vokietijos, Armėnijos, Uzbe-
kistano, Kinijos, Ispanijos, JAV ir kitų 
šalių. Po mėnesį trukusių intensyvių 
lietuvių kalbos ir kultūros vasaros 
kursų uždarymo ceremonijoje (rug-
pjūčio 27 d.) skambėjo užsieniečių 
juokas ir lietuviškas „Ačiū“. Daly-
viams buvo įteikti sertifikatai. Užsie-
niečiai garsiai ir lietuviškai dėkojo, ne 
vienas atsiimdamas kursų baigimo 
pažymėjimą lietuviškai sakė: „Aš my-
liu Lietuvą“.

Kalbos kursai buvo intensyvūs. 
Neįtikėtina, kiek daug per vieną 
mėnesį galima išmokti ir pamatyti. 
Kiekvieną dieną (nuo pirmadienio 
iki penktadienio) vykdavo dvi kalbos 
paskaitos. Joms pasibaigus būdavo 
organizuojami kultūriniai renginiai, 
studentai eidavo į muziejus, važiuo-
davo į ekskursijas, keliaudavo po 
Lietuvą. Kursų organizatoriai sako, 
jog viena iš misijų buvo parodyti gra-
žiausias ir įdomiausias šalies vietas, 
visus regionus, jų skirtybes ir pana-
šumus. Studentai lankėsi Kernavėje, 
Trakuose, Druskininkuose, Aukš-
tadvaryje, Plateliuose, Nidoje ir t. t. 
Kiekviename mieste studentai ne tik 
įkvėpė tenykščio oro, pasivaikščiojo 
po žymias miestų ir miestelių vietas, 
bet ir paragavo ten gaminamo maisto, 
pabendravo su ten gyvenančiais žmo-
nėmis. Paklausti, kaip sekėsi mokytis, 
kas sunkiausia, studentai visų pirma 
paminėjo gramatiką. Kinams neleng-
va ir dėl lotyniškos abėcėlės, prie ku-
rios jie nėra pripratę. Nepaisydami 
sunkumų, jie jau moka papasakoti, 
iš kur atvyko, kaip jiems sekasi, ką 
mėgsta, kaip nueiti į kokį nors parką 
ar parduotuvę.

Universitete skambėjo lietuvių 
liaudies muzika. Folkloro ansamblis 

„Poringė“ mokė užsieniečius šokti 
lietuvių liaudies šokius. Studentai ste-
bėjosi, jog iš pirmo žvilgsnio gana ra-
mūs lietuviai šoka tokius gyvybingus 
liaudies šokius. O vienas svarbiausių 
ir prasmingiausių renginių vasaros 
kalbos kursuose – Šeimų diena. Rug-
pjūčio 14 d. visi studentai leido laiką 
taip, kaip įprasta lietuvių šeimose. 
Visi norintieji galėjo prisidėti prie 
šios dienos organizavimo ir praleisti 
dieną su studentu iš užsienio. Praė-
jusiais metais svečiai turėjo galimybę 
išbandyti savo jėgas lietuviškoje vir-
tuvėje, ėjo į koncertus, filmus, teatrą, 
kiti netgi dalyvavo lietuviškose vestu-
vėse. Jokiomis paskaitomis ar pasa-
kojimais neparodysi tikro gyvenimo. 
Šeimų diena – puiki proga viską pa-
tirti pačiam.

Studentė iš JAV į kursus at-
važiavo neatsitiktinai – Lietuvoje 
glūdi jos šaknys. Jai ne tik smalsu, 
bet ir svarbu pažinti lietuvių kalbą, 
kultūrą, istoriją, pabendrauti su čia 
gyvenančiais žmonėmis. Taip ji sakė 
pažįstanti ir save pačią. Wei Zhang 
iš Kinijos į šiuos kursus atvyko dėl 
to, kad universitete mokėsi lietuvių 
kalbos. Vaikinas apie Lietuvą yra 
daug girdėjęs iš savo lietuvių kal-
bos mokytojo Kinijoje. Wei sako, 
kad sunkiausia jam mokytis visus 
žodžius, kuriuose yra „r“ raidė. O 
gražiausias lietuviškas žodis  – Lie-
tuva. Lietuviai kinui pasirodė labai 
paslaugūs ir draugiški, tačiau Lietu-
va labai skiriasi nuo Kinijos maistu, 
oru, architektūra. Labiausiai jį nu-
stebino, jog lietuvių maisto racione 
labai daug bulvių. 

Vilma Leonavičienė, kuri vado-
vauja LEU Lituanistikos fakultete 
įsteigtam Lietuvių kalbos ir kultū-
ros centrui, sako, jog galimybių po 
kursų toliau savarankiškai mokytis 
lietuvių kalbos yra daug: parengta 
mokymosi priemonių, vadovėlių, 
pratybų. Keletos priemonių autorė 
yra ir V. Leonavičienė. Netrukus pa-
sirodys 10 pamokų nuotolinio mo-
kymosi sistema kitakalbiams. „Taip 
pat pradėjusiems mokytis kalbos at-

> Kalbos kursai buvo intensyvūs. Kiekvieną dieną (nuo pirmadienio iki 
penktadienio) vykdavo dvi kalbos paskaitos

> Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursų uždarymo ceremonijos organizatoriai ir dalyviai

siranda daug naujų galimybių grįž-
ti mokytis kalbos į įvairius kursus 
pagal mūsų rengiamus baltistikos, 
inovacijų lituanistikoje, Erasmus ir 
kitus projektus. Tokių grįžtančių 
studentų turime nemažai“, – sako ji.

Lietuvių kalbos ir kultūros va-
saros kursai LEU Lituanistikos fa-
kultete organizuojami nuo 2004 m. 
Nuo pat pirmųjų kursų gyvavimo 
metų tai yra puiki galimybė skleis-
ti lietuvybę, išmokyti atvykstančius 
studentus  lietuvių kalbos ir  skleis-
ti žinią apie Lietuvą – jos kultūrą, 
kalbą, papročius. Jauni, energingi, 
kupini idėjų studentai, grįžę į savo 
institucijas, šalis, skleidžia žinią 
apie Lietuvą, grįžta atgal su drau-
gais, giminėmis, šeimomis, kuria 
bendrus verslus, stiprina tarpkultū-
rinius ryšius.

Seimo narė, Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirmininkė Au-
dronė Pitrėnienė kursų uždarymo 
ceremonijos metu sakė, jog viena yra 
išgirsti apie kursus, o visai kas kita 
juose apsilankyti. „Malonu buvo 
šiandien pamatyti jau pažįstamus 
veidus ir pasakyti „Laba diena“,  – 
sakė ji ir linkėjo, kad kiekvienas iš 
Lietuvos į savo namus parsivežtų 
jausmą, jog pažino mažą valstybę, 
bet gražią ir su giliomis tradicijomis. 

„Kasmet į universitetą atvyksta 
būrys studentų iš įvairių šalių. Jie 
atvyksta turėdami įvairių nuostatų 
ir žinių apie Lietuvą. Kai kuriems 
Lietuva jau buvo žinoma, turi asme-
ninių ryšių, kitiems  – nauja patirtis. 
Daugelis vis dar galvoja, kad gyve-
name sovietinėje šalyje, o lietuvių 
kalbos neįmanoma išmokti. Tokius 
mitus griauname“, – sako LEU dės-
tytoja V. Leonavičienė, kurią ES Era-
smus ambasadorės titulas įpareigoja 
ir tuo pačiu suteikia daugiau laisvės 
ir galimybių laužyti neigiamus ste-
reotipus apie Lietuvą, lietuvių kalbą. 
„Kiekvieno jauno žmogaus tapatybę 
stiprina kultūra.  Mūsų  tautos kul-
tūra ir kalba labai stipri ir patrau-
kli“, – sako moteris.

„šviesos“ informacija

Šio straipsnio tikslas padėti įsi-
gilinti į kiaulių maro problemą ir 
parodyti, kad tai ne pirmas kartas 
istorijoje, kai aptinkami šio užkrato 
pėdsakai. Tekste glaustai parašyta 
apie šerną kaip gyvūną, kokią reikš-
mę jis turi baltų kultūros epochoje, 
viduramžiuose ir nūdienoje. Straips-
nyje jaučiasi milžiniškas šuolis nuo 
šerno kaip dievybės iki šerno kaip 
gyvūno. Šernas, kuris buvo laikytas 
totemu,  XXI a. virto niekingu ligų 
platintoju, kurio populiacija mažina-
ma iki 90 %.

Šernų mūsų krašte būta nuo ne-
atmenamų laikų. Tikslių duomenų 
nėra, kada atsirado šernai, tačiau 
buvo atlikti archeologų tyrimai, 
kurie nustatė, kad šerno giminaitė 
kiaulė gyveno jau 7000–5000 m. pr. 
Kr. Archeologai ištyrė rastus gyvū-
nų kaulus. Paaiškėjo, kad Vilniaus 
žemutinės pilies kieme XIV–XV a. 
datuojamame durpių sluoksnyje ras-
ta pavienių šerno kaulų, kurie sudarė 
8,5 % visų rastų kaulų.

Žymi lietuvių archeologė ir an-
tropologė Marija Gimbutienė, rašy-
dama apie lietuvių dievybes, teigė, 
kad šerno skulptūrų iš gintaro ir 
medžio Pabaltijyje rasta nuo mezoli-
to laikų (V tūkst. pr. m. e.). Viduri-
niuoju geležies amžiumi (V–X a. vid.) 
datuojamuose kapavietėse randama 
ir tam tikrų papuošalų – amuletų: 
pragręžtų žvėrių dantų, daugiausia 
meškos ar šerno ilčių. Baltarusių ty-
rinėtojas Edvardas Zaikovskis taipo-
gi užsimena apie papuošalų su šerno 
iltimis paplitimą dabartinės šiaurinės 
Baltarusijos teritorijose nuo pat vėly-
vojo neolito (2900–2700 m. pr. Kr. ). 
Baltiškajame areale kiaulės ir šerno 
vaizdinys sietas su dieviška apsauga, 
mirusiųjų pasauliu ir burtais, taip pat 
su derlingumu, vaisingumu, lietumi, 
vandeniu, žeme ir gamtą žadinan-
čia energija. Yra išlikę gobelenų apie 
šernų medžioklę, kurie byloja, kad šie 
gyvūnai buvo neatsiejama lietuvių 
gyvenimo dalimi.

> Pasibaigus paskaitoms būdavo organizuojami kultūriniai renginiai, studentai 
eidavo į muziejus, važiuodavo į ekskursijas, keliaudavo po Lietuvą (nuotraukų 
autorius Vytenis Pileckas

> LEU IF III kurso taikomosios 
istorijos studentė Monika Beinorytė
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GATVĖS GIMNASTIKA
Technologijų pegagogikos studentė Greta Mackevičiūtė

VASAROS PASIEKIMAI
Ramūnė Motiejūnaitė

Gatvės gimnastika – fizinės 
jėgos ir ištvermės sportas, kuria-
me, naudojant tik savo kūno svorį, 
atliekami įspūdingi jėgos (ne akro-
batiniai) triukai ant skersinio ar 
lygiagrečių, švediškos sienelės ar 
kitų agregatų. šis sportas žinomas 
jau nuo 1990-ųjų, kai  muzikiniuo-
se klipuose buvo galima pamatyti, 
kaip atliekami prisitraukimai ant 
šviesoforų, autobusų stotelių. Ta-
čiau šis sportas Lietuvoje išpopulia-
rėjo gana neseniai (prieš 3 metus). 
„Norint užsiimti gatvės gimnastika, 
nereikia nei sporto salių, nei treni-
ruoklių, užtenka tik lauke esančių 
agregatų“, – sako šio sporto entuzi-
astas technologijų pedagogikos stu-
dentas Gediminas Skomskis.

Norėdama daugiau sužinoti apie 
šią sporto šaką, paklausiau Gedi-
mino. Jis mielai man sutiko apie tai 
papasakoti. Apie gatvės gimnastiką 
jis sužinojo iš internete rodomų įspū-
dingų vaizdo klipų. Papasakojo savo 
draugams. Ir jiems ši sporto šaka pa-
sirodė įdomi, todėl visi kartu rinkosi 
jų buvusios mokyklos kieme, stadio-

nuose ar daugiabučių kiemuose ir in-
tensyviai sportavo.

„Gatvės gimnastika – puikus 
užsiėmimas, norint sustiprinti kūną, 
jaustis geriau“, – tvirtina pašneko-
vas. Jis šiam pomėgiui skiria nema-
žai laiko, todėl jo kūnas iš tiesų yra 
tvirtas ir stiprus. Negana to, jis moka 
įvairiausių jėgos pratimų, kuriuos 
pats sukuria, ir jie atrodo tikrai įspū-
dingai. Studentas šiuo sportu nori 
motyvuoti jaunimą ir įtraukti kuo 
daugiau žmonių. Gediminas savo 
pavyzdžiu pasirengęs įrodyti, kad tai 
daryti gali kiekvienas, ir tai yra labai 
paprasta. ,,Tereikia tik išeiti į lauką ir 
viską pradėti. Šis sportas jau yra tapęs 
mano kasdieninio gyvenimo dalimi. 
Kuo daugiau jaunimo sportuotų, tuo 
mažiau jų rinktųsi žalingus įpročius, 
stiprintų savo kūną ir sveikatą. Taigi 
ši sporto šaka yra ne tik įdomi, bet ir 
labai naudinga. Dabar mes rengiamės 
dalyvauti Lietuvos talentų konkurse, 
kuris netrukus prasidės, todėl visą 
savo laisvalaikį jam ir skiriame“, – 
sako GMTF technologijų pedagogi-
kos studentas G. Skomskis. 

Ši vasara buvo karšta ne tik dėl 
didelių skaičių termometro stulpe-
lyje, bet ir sporto aikštelėse. Kone 
geriausiai sekėsi SSF I k. studentui 
Giedriui Titeniui. Jis Europos plauki-
mo čempionate, vykusiame Berlyne, 
iškovojo net tris medalius. Vokietijoje 
G. Titenis tapo Europos vicečempio-
nu (50 m krūtine). Taip pat jis iško-
vojo du bronzos medalius (100 m ir 
200 m krūtine). 

Pasaulio jaunimo (U-23) irkla-
vimo čempionate Varezėje (Italija) 
dviviečių porinio irklo valčių klasėje 
(BM2x) SSF II k. studentas Aurimas 
Adomavičius (su porininku Rolandu 
Maščinsku) finaliniame plaukime 
užėmė II vietą ir laimėjo sidabro me-
dalius.  

Vengrijoje vykusiame pasaulio 
jaunimo (U-23) baidarių ir kanojų 
irklavimo pirmenybėse sprinto rung-
ties čempionu jaunimo varžybose 
tapo SSF II k. kanojininkas Henrikas 
Žustautas. Mūsų universiteto studen-
tas pasiekė planetos rekordą. Pusfi-
nalio plaukime H. Žustautas 200  m 

> Giedrius Titenis

> Henrikas žustauskas

įveikė per 38.269 sek. Taip greitai šios 
distancijos per visą istoriją neįveikė 
nė vienas kitas kanojininkas. Europos 
jaunimo (U-23) čempionate Poznanė-
je H. Žustautas toje pačioje distancijo-
je užėmė IX vietą. Minske vykusiame 
pasaulio studentų baidarių ir kanojų 
irklavimo čempionate LEU studentas 
200 m plaukime iškovojo I vietą. Toje 
pačioje distancijoje dviviečių valčių 
plaukime H. Žustautas (su Artūru Gi-
liasevičiumi) užėmė VI  vietą. Simas 
Maldonis (SSF, IV  k.) (su porininku 
Mantu Grikšu) K-2 200  m rungtyje 
iškovojo III vietą. 

Europos studentų žaidynėse, 
vykusiose Roterdame, geriausiai se-
kėsi mūsų universiteto vyrų ranki-
nio komandai, kuri iškovojo V vietą. 
Džiugu, kad mūsų studentai galėjo 
pasipriešinti didiesiems pasaulio 
universitetams ir rankinio gran-
dams. Irkluotojas Karolis Sunklodas 
(SSF, II k.) vienviečių valčių 2000 m 
distancijoje iškovojo IX vietą. Mūsų 
universiteto futbolo rinktinė užėmė 
XVI vietą. 

> LEU rankinio rinktinė Europos studentų žaidynėse

> Nuotraukose sportininkų pratimai, kuriuos gražiai atlikti reikėjo ilgų treniruočių, atkaklumo ir ryžto. Gediminas sako, jog tai stiprių rankų, pilvo, pečių, nugaros raumenų jėgos, ištreniruotos pusiausvyros rezultatas
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UKRAINOS KOVŲ AIDAI

MOKYTOJŲ RENGIMAS 
IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS NYDERLANDUOSE

PKTI direktorius dr. Algimantas Šventickas

programą (HBO), taip įgyti baka-
lauro laipsnį, o po to baigti metų 
trukmės pedagogikos kvalifika-
cinius mokymus. Taip pat jie gali 
rinktis pedagoginę HBO progra-
mą.

Pastaraisiais metais Nyder-
landuose jaučiamas didelis mo-
kytojų stygius. Jį sukėlė įvairūs 
demografiniai faktoriai ir valsty-
bės strategija stipriau reguliuoti 

mokytojų darbą juos registruojant 
ir vertinant jų darbo kokybę. Ieš-
koma būdų išspręsti šią problemą, 
tačiau kol kas mokytojų darbo ko-
kybė Nyderlanduose išlieka aukšta. 
Vertinant 8 klasės mokinių mate-
matikos, skaitymo ir gamtos moks-
lų pasiekimus,  Nyderlandai yra 3 
vietoje Europoje. Juos lenkia Švei-
carija ir Lichtenšteinas. Jų teigimu, 
pagrindinė to priežastis yra mo-
kytojai, kurių absoliuti dauguma 
vidurinėje mokykloje mokėsi pa-
gal matematikos ir gamtos mokslų 
krypties programas.

Mokytojo profesija Nyderlan-
duose yra gerai apmokama. Jeigu 
EEB valstybių pedagogų metinio 
atlyginimo vidurkis yra apie 103 
500 litų, Nyderlanduose  vidutinio 
žemesniosios vidurinės pakopos 
mokytojo atlyginimas siekia beveik 
150 000 litų per metus, t.  y. 12,5 
tūkstančių litų per mėnesį.

Kvalifikacijos tobulinimas 
Nyderlanduose nėra privalomas, 
tačiau pradinės, vidurinės, speci-
aliosios, suaugusiųjų ir profesinės 
mokyklos Nyderlanduose savo 
biudžetuose turi numatytas lėšas 
mokytojų kvalifikacijos tobulini-
mui. Mokyklos renkasi mokymų 
turinį ir organizatorius, o turi-
momis lėšomis disponuoja laisvai. 
Kvalifikacijos tobulinimo paslau-
gas teikiančios institucijos nėra 
prižiūrimos teisiškai. Esama vals-
tybinių ir privačių PKT paslaugų 
tiekėjų, daug mokymų organizuoja 
mokytojų rengimo institucijos ir 
universitetai, siūlantys pedagogi-
nes studijas.

Mokytojai, norintys kilti pro-
fesinės kvalifikacijos laiptais, pa-
gilinti savo specialybės žinias arba 
įgyti konkrečią specializaciją, gali 
rašyti paraišką savo mokykloms ir 

Vykdydamas projektą „Pe-
dagogų kvalifikacijos tobulini-
mo ir perkvalifikavimo sistemos 
plėtra“, Ugdymo plėtotės centras 
suorganizavo dešimčiai Lietuvos 
pedagogų stažuotę į Nyderlandus 
susipažinti su šios šalies švieti-
mo sistema, pedagogų rengimu ir 
kvalifikacijos tobulinimu.  

Pedagogai Nyderlanduose, kaip 
ir Lietuvoje, yra rengiami aukšto-
siose mokyklose. Organizuojamos 
nuolatinės, nenuolatinės ir dua-
linės studijos pradinio ir viduri-
nio ugdymo pakopų mokytojams, 
suteikiančios antrojo ir pirmojo 
laipsnių kvalifikacijas. Veikia ir 
specialiosios pedagogikos studijos. 
Paprastai pradinių klasių mokyto-
jai bakalaurai rengiami taikomųjų 
mokslų universitetuose. Pradinio 
mokytojo kvalifikacija leidžia dės-
tyti visus pradinių klasių (4–12 m. 
amžiaus vaikams) dalykus. Peda-
goginio bakalauro laipsnio stu-
dijos, norintiems tapti vidurinės 
mokyklos (gimnazijos) mokytojais, 
suteikia kvalifikaciją dėstyti vieną 
mokomąjį dalyką vidurinės pako-
pos ugdymo įstaigose.

Vidurinės pakopos pedagogi-
kos pirmojo laipsnio studijas siūlo 
pedagoginiai taikomųjų mokslų 
ir mokslinių tyrimų universitetai. 
Studijos trunka nuo 2 iki 4 metų, 
priklausomai nuo baigtos viduri-
nės mokyklos krypties ir studento 
žinių, kompetencijos pedagogikos 
srityje. Ta pati tvarka galioja ir 
pradinių klasių pedagogikos stu-
dentams. Taip pat mokytojais gali 
tapti ne pedagogikos studijas baigę 
asmenys, turintys bakalauro laips-
nį. Šiuo atveju reikia gauti moky-
tojų rengimo instituto įvertinimą 
ir baigti jų organizuojamus mo-
kymus. Tokie mokymai trunka iki 
2  metų. Taigi mokytojais tampa 
magistro laipsnį turintys asmenys, 
turintys didelį žinių bagažą.

Profesinę  vidurinės mokyklos 
kryptį pasirinkę mokyklų absol-
ventai, norintys dirbti mokytojais, 
turi baigti bet kokią taikomojo 
mokslo universiteto ne pedagoginę 

siekti gauti „Mokytojo vystymosi 
stipendiją“. Ji skiriama vieną kartą 
per visą mokytojo karjerą.

Nyderlandų švietimo tary-
ba rengia mokytojų PKT progra-
mas, kurios atspindėtų aktualius 
pedagogų profesinius, švietimo 
sistemos ir visuomenės pokyčius. 
Taip pat taryba siekia užtikrin-
ti mokytojų rengimo institucijų 
bendradarbiavimą su mokyklomis, 
kuriose būsimi mokytojai galėtų 
atlikti praktiką. Siekiama sudaryti 
galimybę pedagogikos studentams 
susipažinti su kuo daugiau moky-
tojo profesijos aspektų, įskaitant ir 
lyderystę.

Švietimo taryba rūpinasi mo-
kyklų aplinka ir techniniu aprū-
pinimu, gerina mokymosi ir darbo 
sąlygas. Siekiama, kad mokyklos 
sukurtų modernias ir profesiona-
lias darbo vietas. Mokytojai skati-
nami stiprinti mokinių atsakomy-
bę už savo mokymosi rezultatus, 
formuoti jų komandinio darbo 
įgūdžius ir kolektyvo jausmą. Taip 
pat siekiama sumažinti mokinių 
skaičių klasėse, kuriamas  lankstus 
darbo grafikas.

Profesinės mokytojų kompe-
tencijos nėra aprašytos, tačiau šiuo 
metu Nyderlandų švietimo tarybo-
je diskutuojama, kad vyriausybė 
turėtų parengti būtinų profesinių 
kompetencijų, reikalingų moky-
tojo darbui, aprašą. Tokie aprašai 
būtų skirti pedagoginių studijų 
rengėjams ir paskatintų  dirbančius 
mokytojus tobulinti savo kvalifika-
ciją.

2006 m. Nyderlandų Vyriau-
sybė patvirtino Edukologinių pro-
fesijų įstatymą, kuriuo numatomi 
kompetencijų standartai visoms su 
švietimu susijusioms profesijoms, o 
Švietimo ministerija įsteigė fondą, 

iš kurio skiriamos individualios 
stipendijos mokytojams, siekian-
tiems aukštesnių kvalifikacijų. Šis 
fondas taip pat moka algas pakai-
tiniams, dirbantiems už pagrin-
dinius mokytojus, kurie tobulina 
savo kvalifikaciją darbo metu. 

Priešingai nei Suomijoje, kur 
geriausi aukštųjų mokyklų diplo-
mantai renkasi tapti mokytojais, ši 
profesija Nyderlanduose nėra labai 
populiari ir gerbiama. Nyderlan-
duose parengti dirbti mokytojais 
specialistai yra pakankamai kom-
petentingi pradėti dirbti švietimo 
įstaigose, tačiau jų mokymasis tuo 
nesibaigia. Jie ir toliau tobulina 
savo įgūdžius. Mokydamiesi vieni 
iš kitų, rengdami bendrus su kole-
gomis aptarimus, perimdami kito-
se klasėse ir mokyklose dirbančių 
kolegų patirtį, mokytojai geriau 
supranta, kas yra geras mokytojas. 
Siekiant dar labiau pagerinti kom-
petencijų lygį, yra sukurtas moky-
tojų registras, kuris padeda stebėti, 
kaip keliama mokytojų kvalifika-
cija. Tikimasi, kad iki 2018 m. visi 
Nyderlandų mokytojai bus įtrauk-
ti į registrą, kuriame fiksuojama 
mokytojų profesinio tobulinimosi 
eiga, kaip kiekvienas kvalifikuotas 
ir kompetentingas švietimo  spe-
cialistas  investuoja į tolesnį savo 
įgūdžių tobulinimą. Toks registras 
neturėtų būti suprantamas kaip 
laisvės apribojimas. Juo pabrėžia-
ma mokytojo profesinė laisvė ir 
autonomija. 

Per visą karjerą mokytojui, 
tobulinančiam savo kvalifikaci-
ją, atlyginimas gali padidėti iki 75 
procentų. Tai motyvuoja mokyto-
jus rinktis įvairius pedagogų kva-
lifikacijos tobulinimo kursus ar  
mokymus.

> Viešnios iš Kijevo Julija Breus ir Nelia Labid LEU Plėtros ir ryšių direkcijoje

LEU Plėtros ir ryšių direkcijoje 
lankėsi mūsų partnerio Ukrainos 
Kijevo Boriso Grinčenko vardo 
universiteto Humanitarinio insti-
tuto žmogaus ugdymo laboratorijos 
mokslinės darbuotojos Nelia Lebid 
ir Julija Breus. Viešnios domėjo-

si LEU ir savojo universiteto ryšių 
perspektyvomis, kalbėjosi su Ug-
dymo mokslų fakulteto, Profesinių 
kompetencijų tobulinimo instituto 
vadovais dėl bendrų tarptautinių 
projektų rengimo, studentų ir dės-
tytojų mainų plėtros. Ukrainos 

kolegos norėtų dalyvauti ir mūsų 
projektuose, rengti bendrus lei-
dinius, konferencijas, seminarus, 
apskritojo stalo disputus. O Vilnius 
jų maršrute atsirado neatsitiktinai: 
anot viešnių, Lietuvos edukologijos, 
Kauno technologijos universite-

tai Ukrainoje žinomos, garbingos, 
mokslo atžvilgiu pajėgios, demokra-
tiškos, tolerantiškos ir inteligentiš-
kos aukštosios mokyklos. Naudinga 
patirtis, bendradarbiavimas  su to-
kiais partneriais – reikšmingos ver-
tybės ir malonus darbas. šiuo metu 
Ukraina laiko lemties egzaminą, t. y. 
grumiasi už demokratijos vertybes.

J. Breus tvirtina, kad niekas jų 
aplinkoje netgi nekalba, jog gyvena 
karo sąlygomis. Gyvename permainų 
viltimis. Maidanas siekė jų. Šios idė-
jos suvienijo ukrainiečius. Pagrindinė 
politinio protesto jėga ir buvo studen-
tija. N. Lebid liudija, kad studentija 
pirmoji išėjo į Maidaną. Jie pirmieji 
parodė, ko nori iš ateities, kaip verti-
na demokratines Vakarų visuomenės 
vertybes. Tarp aktyviausių maidanie-
čių buvo ir Boriso Grinčenkos univer-
siteto jaunimas. Universitetas ir dabar 
remia Ukrainos ginkluotąsias pajė-
gas. Mūsų universitetas priima įvai-
rių kursų studentus, atvykstančius iš 
Krymo, kurie ten nutraukė studijas. Į 
Kijevą ir kitus Vakarų Ukrainos uni-
versitetus plūsta studentų ir iš Rytų 
Ukrainos, kurią krečia karo bangos. 
„Mes įsitikinusios, kad Ukraina bus. 
Ukraina laimės. Mes tikimės, kad 
Ukraina ištvers, lemties egzaminą 
išlaikys garbingai ir pereis į naują gy-
venimo lygį“, – kalba jaunosios moks-
lininkės ir dėkoja LEU už nuoširdų ir 
principingą Ukrainos palaikymą sun-
kiomis valandomis.

 Kalbėjosi Juozas Skomskis

> PKTI direktorius dr. Algimantas šventickas



 Po aktyvios kūrybinės raiškos 
konkurso laureatai ir gimnazijos sve-
čiai prisiglaudė po Kūrybos paukštės 
sparnu konferencijų salėje, kur jau-
nieji kūrėjai atskleidė slapčiausias 
jautrios sielos kerteles ir skaitė savos 
kūrybos ištraukas. 

Respublikinio moksleivių in-
tegruoto technologijų ir literatūros 
konkurso „Kūrybos paukštė – 2014“ 
laureatai (V–VIII klasių technologi-
nių darbų nugalėtojai): I vieta – Be-
nita Žėglaitytė (mokytoja Manefa 
Aleinikova, Jonavos Raimundo Sa-
mulevičiaus progimnazija), II vie-
ta – Erikas Mažeika (mokytoja Vilma 
Glaveckienė, Prienų „Revuonos“ pa-
grindinė mokykla) ir Smiltė Jasiūnai-
tė (mokytoja Danguolė Narečionienė, 
Vilniaus Gabijos gimnazija), III vie-
ta – Motiejus Cicėnas, Dominykas 
Mečanec, Džiugas Vyšniauskas (mo-
kytojai Valdas Gapsevičius ir Daiva 
Erslavienė, VšĮ „Saulės“ privati gim-
nazija).

IX–XII klasių technologinių 
darbų nugalėtojai: I vieta – Povilas 
Karalkevičius (mokytoja Dainora 
Skrabulienė, Vilniaus Gabijos gim-
nazija), II vieta – Jovita Radzevičiūtė 
(mokytoja Rasa Uleckienė, Prienų 
„Revuonos“ pagrindinė mokykla) ir 
Gabija Vaserytė (mokytoja Laura Ka-
ziliūnienė, Vilniaus Gabijos gimnazi-
ja), III vieta – Deivid Ščiglo (mokytoja 
Vladislav Žarin, Vilniaus „Juventos“ 
gimnazija). Literatūrinių darbų lau-
reatai: I vieta – Laura Bakšytė (mo-
kytojos Jolita Večkienė ir Albina Ši-
dlauskienė, Kauno r. Raudondvario 
gimnazija), II vieta – Tomas Karolis 
Kucharskis (mokytoja Danutė Pily-
pavičūtė, Vilniaus Simono Daukanto 
gimnazija) ir  Raminta Žurauskaitė 
(mokytoja Irena Ažondenienė, Vil-
niaus Gabijos gimnazija), III vieta  – 
Vytautė Trijonytė (mokytoja Jolita 
Večkienė, Kauno r. Raudondvario 
gimnazija) ir Aušra Abraitytė (mo-
kytoja Lina Genienė, Vilniaus Pilaitės 
gimnazija).

leidžiamas nuo 1952 metų

Lietuvos edukologijos universiteto laikraštis

Registracijos numeris 
SL 749

„Šviesos“ redakcija 
Studentų g. 39, 

LEU centriniai rūmai, 129 kab.,
tel. 852 736 967,

el.paštas rysiai@leu.lt

Redaktorius 
Juozas Skomskis

mob. 86 98 33 971,
el.paštas juozas.skomskis@leu.lt

Laikraščio „Šviesa“ specialistė 
Gintarė Mikėnaitė
mob. 86 54 03 553, 

el. paštas gintare.mikenaite@leu.lt

Dizainas 
Tomas Razmus

Maketas 
Laura Petrauskienė

Spausdino AB spaustuvė „Titnagas“,
Vasario 16-osios g. 52, LT-76291

Šiauliai, Lietuva
www.titnagas.lt
Tiražas 1500 egz.

Š IESA

8 Kultūra Š IESA 2014 rugsėjis

KūRYBOS PAUKšTĖ NUTūPĖ GYVYBĖS MEDYJE
Laura Kaziliūnienė, Lolita Malinauskienė, Ilona Valantinaitė

SMAGI VIEšNAGĖ TARP GIRNŲ
Juozas Skomskis

Vilniaus Gabijos gimnazijoje 
vyko respublikinio moksleivių in-
tegruoto technologijų ir literatūros 
konkurso „Kūrybos paukštė – 2014“ 
laureatų apdovanojimo šventė.

Tradicija tampantis konkursas 
pritraukė ir kūrybai neabejingus 
socialinius partnerius – Lietuvos 
edukologijos universiteto Ugdymo 
mokslų fakultetą ir Vilniaus kolegijos 
Dizaino katedrą. Veržlių idėjų kupini 
konkurso organizatoriai šiemet Kū-
rybos paukštę pakvietė, apskriejus 
Lietuvos mokyklas, nutūpti Gyvybės 
medyje. Respublikiniame konkurse 
dalyvavo šių ugdymo įstaigų moks-
leiviai ir jų mokytojai: progimnazija 
,,Magis“, Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinė mokykla, VšĮ „Saulės“ privati 
gimnazija, Vilniaus Žemynos pro-
gimnazija, Jonavos Raimundo Sa-
mulevičiaus progimnazija, Vilniaus 
Pilaitės gimnazija, Vilniaus Simono 
Daukanto gimnazija, Vilniaus „Ju-
ventos“ gimnazija, Kauno rajono 
Raudondvario gimnazija.

Kūrybiniai moksleivių darbai į 
organizatorių rankas pradėjo skrieti 
dar žiemą, o balandžio mėnesį mo-
kinių kūrybinių darbų vertinimo 
komisija išrinko konkurso laureatus. 
Į konkursą atskriejo ne vienas gilias 
lietuvių tautiškumo tradicijas at-

spindintis kūrinys: įvairios tekstilės 
medžiagos, darniai sukomponuotos 
aplikacijoje, virto nesibaigiantį metų 
ciklą vaizduojančia sienos puošme-
na; nagingai suvaldyta mediena tapo 
amžinai gyvuojančiais mitologiniais 
medžiais. Itin kruopštūs jaunieji kū-
rėjai medžio kamienus dekoravo pa-
goniškais simboliais, o lapų šešėliuo-
se patupdė sparnuotus giesmininkus. 
Nuostabiai suskambėjo tradicijas ir 
novatoriškumą sujungę darbai – ra-
tuoti lapuočiai ir realiai mentimis 
mosuojantis vėjo malūnas. Stilizuo-
tas medis pražydo šilko tapyboje ir 
jaukioje veltinėje rankinėje. Nesi-
baigiantis gyvybės ciklas įžvelgtas ir 
jaunojo kūrėjo patogiame įsitaisyme 
ant paties rankų darbo sėdmaišio, ir 
ekscentriškame paukščio lizde ar net 
stilingame moteriškame batelyje... 

Kūrybinės veiklos palaikymo 
šventė prasidėjo Gabijos gimnazi-
jos moksleivių jaunatviška energija 
trykštančiu miuziklu „Vilnius  – 
mano miestas“ (autorė – Gabijos 
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 
Eglė Špejeraitė, mokytojai – Edita 
Bagvilienė, Ugnius Bagvilas, Jurgi-
ta Galdikienė, Ieva Šeikytė Dainora 
Skrabulienė, Simonas Šenderovas, 
Genė Vitkuvienė ). 

> Scena iš Vilniaus Gabijos gimnazijos 
mokinių miuziklo

> Konkurso nugalėtojų kūrybos ekspozicija

> Gyvybės medžio interpretacija iš 
ekologiškų medžiagų

> Gyvybės medis. Tapyba ant šilko

> I vietos laimėtojo Vilniaus Gabijos 
gimnazijos moksleivio Povilo 
Karalkevičiaus  kūrinys

Ilonos Valantinaitės ir Jolitos Baranauskienės nuotraukose – įdomiausios konkurso akimirkos:

Lituanistikos fakulteto Moky-
mosi išteklių centro administrato-
rius Vytautas Vasiliauskas ir Istori-
jos fakulteto doc. dr. Vida Kniūraitė, 
kuriantys filmus apie Lietuvos re-
gionų paveldo, istorijos ir kultūros 
vertybes,  stabtelėjo ir Pasvalio Lė-
vens gatvėje, kur jų  dėmesį patraukė 
labai originalus skvero aptvaras iš 
girnapusių. Tai  mokytojos Valerijos 
Stapulionienės ir šviesaus atminimo 
jos vyro Antano Stapulionio sukur-
tas Girnų muziejus. 

Įžymus etnologas ir Baltų prois-
torės katedros profesorius Libertas 
Klimka, paprašytas papasakoti apie 
šį muziejų, pradėjo iš toli: „Nuo 
senų senovės pagrindinis lietuvių 
maistas  – juoda ruginė duonelė. 
Kaip ji pasiekia stalą? Išaugintas 
grūdas subyra į  miltus tarp kietų-
jų girnų akmenų. Maždaug nuo X 
a. Lietuvoje jau paplito sukamosios 
girnos, ištikimai tarnavusios bemaž 
iki šių dienų. Kiekvienos sodybos  
kamaraitės kampe (tam tikrame 
stove) gulėdavo du girnakmeniai 
– apatinis nejudantis, viršutinis 
patogiai pasukamas. Mįslė klausia: 
„Meška sėdi kampe niurnėdama, 
baltus ūsus pustydama“. Žinoma, 
tai girnos! Pilki Lietuvos laukų 
akmenėliai, kitados ledynų atbrukti 
net iš Skandinavijos ar Baltijos jūros 
dugno, čia labai pravartūs. O vis tik 
malti girnomis būdavo nuobodoka 
(gal kad tai kasdieniškas, būtinas 
namų ruošos darbas). Jo monoto-
niją įveikti padėdavo daina: „Oi, 
ūžia mala sieros girnelės, oi, grau-
žia spaudžia baltas rankeles…“  Po 
girnomis – namų dievybės Pagir-
nio ir kaukų  buveinė. Kas nubyra 
žemėn iš po girnų akmenų, tebūna 
auka jiems, kad namuose nepritrūk-
tų skalsos. Girnakalystė – savitas 
amatas, reikalaujantys ir specialių 
įrankių, ir įgudimo. Jeigu meistras, 
kaime dažnai pavadinamas ir gir-
nagraužiu, rengdavosi kalti dideles 
girnas malūnui, dėl darbo sėkmės 
imdavosi paslaptingų apeigų. Sau-
lei dar nepatekėjus, tyliai prieidavo 
prie akmens, iš kurio buvo numatęs 
kalti girnapusę, ir suduodavo į jį 
plaktuku. Sakydavo, kad jį užmu-
ša, pajungia savo valiai. Tai  pro-
senoviško  tikėjimo, vadinamojo 
animizmo, liekana, kai būdavo ma-
noma, kad visi pasaulio daiktai ir 
reiškiniai turi savo dvasią“. 

Pasvalio miesto pasididžiavi-
mas  – Girnų muziejus. Antanas ir 

Valerija Stapulioniai  iš senųjų lie-
tuviškų sodybų į vieną vietą surinko 
daugiau nei 300 girnapusių. Čia taip 
pat ir 66 dubenuotieji akmenys, ir 
keletas akmenų su iškaltais ženklais. 
Ekspoziciją paįvairina senųjų malū-
nų krumpliaračiai. 

Kiekvienas eksponatas čia turi 
savą mitologemą – giluminę, paslap-
tingą prasmę, legendą, padavimą ar 
istoriją. Tris dešimtmečius rinktos, 
kauptos, saugotos etnografijos ver-
tybės.

Šis unikalus rinkinys – mūsų uni-
versiteto absolvento ir istoriko Antano 
Stapulionio dovana Pasvalio miestui, 
minint pirmąjį krašto muziejaus de-
šimtmetį, – nuostabus kultūros žmo-
gaus meilės gimtajai žemei pavyzdys.

> Girnos (Pasvalys)


