Ávairiu tautybiø vaikø koncertiniai pasirodymai

Ðá rugsëjá savo gyvavimo 25-metá ðvæs
sostinës „Saulëtekio“ (buvusi 58-oji) vidurinë mokykla.
Prieð ketvirtá amþiaus startavusi su
1400 mokiniø (17-os tautybiø), iðgyvenusi sovietinës santvarkos virsmà á Nepriklausomybæ atgavusios Lietuvos demokratëjimà, iðbandþiusi ðvietimo reformos iððûkius, gebëjusi á savo ugdymo procesà prisikviesti ir universitetø profesûrà, ir kolegijø dëstytojus, ávaldþiusi moksliniø praktiniø ir metodiniø konferencijø vadybà, iðlikdama patikima bazine tautiniø maþumø
ugdymo ástaigø laboratorija, mokykla ðiandien yra atvira savo sukaupto patyrimo
sklaidai, pasirengusi konsultuoti ne tik sostinës, bet ir ðalies pedagogus, politikus,
mokslininkus ir visuomenæ tautiniø maþumø ugdymo paribio kultûroje klausimais.
Þinia, mokyklai pasisekë, kad visà tà
laikà prie mokyklos vairo patikimai ir pasiaukojamai triûsia Reiza Zinkevièienë, kilusi ið Vievio, ið daugiavaikës ðeimos ir daugiakultûrës aplinkos, paskatinusios ðià rusø kalbos mokytojà pasiðvæsti kilniam tikslui – edukuoti ypatingos, darbininkiðkos
Naujininkø seniûnijos vaikus ir tëvus meile Tëvynei Lietuvai.
Iðties direktorei reikëjo titaniðkos iðtvermës ir pasiryþimo ne tik suburti bendraminèiø komandà, bet ir átikinti bendruomenës narius, jog motyvacijà mokytis gali
suþadinti universaliausia – muzikos ir meno kalba, turinti stebuklingà galià harmoningai paveikti bræstanèio vaiko raidà.
Smagu pasidþiaugti ðios unikalios mokyklos paþangia veikla ir paþinimo troðkuliu, nes tai vienintelë rusakalbë Lietuvos
mokykla, kurios chorai, ðokiø kolektyvai
dalyvavo visose Pasaulio lietuviø dainø
ðventëse nuo 1990-øjø.
Svarbu pabrëþti, jog mokyklos vadovybë stengiasi viskà daryti tik kokybiðkai
– tad yra ásigijusi ir tikrus, o ne stilizuotus
tautinius rûbus, mokykloje išmoningai
ðvenèiamos valstybinës ir kalendorinës
ðventës, kas kitatauèiams vaikams atveria akis ir ðirdis á Lietuvos kultûrà, tradicijas, kalbos turtus.
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Ðvietimas

multikultûros

Tad manyèiau, jog þurnalo skaitytojams bûtø ádomu suþinoti, kaip susiklostë
toks patriotiðkas ir pilietiðkas direktorës poþiûris á savo veiklà ir profesinæ karjerà.

kontekste

Kodël pasirinkote mokytojo profesijà?
Mano profesinës karjeros pasirinkimui
átakos turëjo Juozas Gruzdys, istorijos mokytojas, klasës auklëtojas, kurá mes labai
mylëjome ir gerbëme, nes, pajutæ auklëtojo ðilumà, meilæ mokiniams, supratome,
kad tai yra þmogus, kuris bus ðalia mûsø,
kad ir kas atsitiktø. Jis ugdë mumyse meilæ
þmogui, mokë auklëtinius pastebëti kiekvienà, kuriam tu esi reikalingas, kuriam reikia tavo pagalbos.
Klasës auklëtojo pedagoginë ir gyvenimiðka patirtis padëjo man suvokti, jog
tik gyvendamas kitiems pajunti gyvenimo
pilnatvæ ir prasmæ. Neabejotina, jog pedagogo profesijos pasirinkimas nulëmë ir
mano gyvenimo kredo: valstybei svarbiausia vertybë – þmogus, o þmogui svarbiausia vertybë – vaikas.
Kokia Jûsø sëkmës istorija ir lûkesèiai?
Pedagoginæ karjerà pradëjau 1976–
1981 m. studijuodama neakivaizdiniu bûdu Vilniaus pedagoginiame institute. Baigiau Rusø filologijos fakultetà ir ágijau rusø kalbos ir literatûros mokytojos specialybê. Vëliau studijavau savo Alma Mater
jau edukologijos ðvietimo vadybà. Studijas baigiau su pagyrimu ir ágijau švietimo
vadybos magistro laipsná. Nuolat tobulinu
vadybinæ kvalifikacinæ kompetencijà: nuo
1995 m. esu vadybos eksperto švietimo
konsultantë, 2008 m. man suteikta pirma
vadybos kvalifikacinë kategorija.
Uþ nuopelnus socializuojant kitatauèius moksleivius á šalies visuomenê LR Vyriausybë man suteikë Metø mokytojos no-

Mokyklos direktorë Reiza Zinkevièienë

minacijà (2000). Esu apdovanota Tautiniø
maþumø ir iðeivijos departamento prie LR
Vyriausybës garbës sidabro þenklu „Uþ
nuopelnus“ (2004). Esu Naujininkø federacijos ákûrëja – man suteiktas Naujininkø
bendruomenës pilietës vardas (2001).
Prie mano sëkmës labai daug prisidëjo
mano tëvai Elena ir Genakas Purviai. Mes
šeši vaikai kartu su tëvais gyvenome Vievyje, Trakø rajone. Tëvø pavyzdys tapo mums
kelrode þvaigþde. Bûdami ðalia jø iðmokome sudëtingiausiø gyvenimo tiesø. Tik jie
padëjo mums atrasti dvasios lobiø, iðmokë
ir skatino mus tobulëti, pasitikëti savimi.
Savo gyvenime ir veikloje vadovaujuosi

Vadovëliø autorës

savo tëvø filosofija: kà darai, daryk gerai ir
su didþiule meile bei atsidavimu. Á darbà
kasdien eik kaip á ðventæ. Mano gyvenimo
sëkmæ lëmë prioritetai – meilë þmogui ir
vaikui, sàþiningumas, pareiga, atsakomybë, patirtis ir nuolatinis tobulëjimas, þinojimas, ko siekti. Kryptinga veikla, paremta
partnerystës santykiais, pasitikëjimu, meilë
mokiniams bei personalui, kolegialumas,
komunikabilumas ir lyderystës potencialas, dvasinë stiprybë ir geranoriðkumas
mane visada veda á sëkmæ.
Mano tëvø gyvenimo pamokos iðmokë
mane suprasti, uþjausti ir padëti tiems vaikams, kuriems reikalinga pagalba. Štai dabar mokykloje mokosi 300 socialiai remtinø mokiniø, todël nuolat skatinu ir mokau
mokyklos mokytojus padëti tokiems mokiniams, kuriø gyvenime daug nesaugumo
ir skausmo, turëti daug kantrybës, gebëti
pamatyti ir patenkinti vaiko prigimtinius poreikius, be kuriø vaikas negalës savæs realizuoti. Mokykloje sukurta tokia edukacinë
aplinka, kurioje vaikai jauèiasi psichologiðkai ir fiziðkai saugûs, ramûs, nes þino, kad
jie mylimi, kad jie svarbûs ir reikalingi mokyklos bendruomenei bei mûsø valstybei.
Kokia buvo Jûsø pedagoginës veiklos ávertinimo ir pripaþinimo raida?
Esu dëkinga likimui ir gyvenimui, kad
lemta dirbti ðalia nuostabiø pedagogø, puikiø ir mylimø mokiniø, socialiniø partneriø
ir matyti, kaip mokyklos bendruomenë auga ir tvirtëja.

Dabar að esu ne tik mokytojø mokytoja, bet ir pedagogø dinastijos tæsëja. Per
mano pedagoginæ veiklà susiformavo mûsø ðeimos pedagogø dinastija: Juozas
Purvys, mano brolis, Vievio gimnazijos kûno kultûros mokytojas; Genutë Purvienë,
brolio þmona, Vievio vaikø lopðelio-darþelio auklëtoja; Genutë Purvienë, brolio þmona, Vievio gimnazijos rusø kalbos mokytoja, bibliotekos vedëja. Broliø ir seserø vaikai vëlgi ágijo pedagogo kvalifikacijà: Auðrinë Purvytë – pradiniø klasiø mokytoja;
Neringa Purvytë – istorijos mokytoja; Dainius Purvys – kûno kultûros mokytojas, Leokadija Misevièienë – socialinë pedagogë. Jos dukra Misevièiûtë studijuoja Pedagoginiame universitete.
Nors mano tëvai buvo paprasti þmonës – darbininkai, taèiau jie mums, vaikams, leido suprasti, kad paprasti þmonës
anaiptol nëra prasti. Kiekvienas þmogus
yra vertingas, kiekvienas turi kokiø nors
ypatingø gebëjimø, tikslø ir svajoniø.
Kodël kryptingo kompleksinio meninio ugdymo kryptis pasirinkta kaip viena
ið pagrindiniø socializuojant kitakalbius
moksleivius á mûsø ðalies visuomenæ?
Visais laikais pedagogikos teorijoje ir
praktikoje menai uþëmë garbingà vietà ðalia kitø svarbiø ugdymo dalykø. Muzika,
dailë, choreografija – pagrindinës estetinio auklëjimo dalys –visos þmogiðkosios
bûties raidos pagrindas. Be estetinio ugdymo, asmenybës ugdymas liktø skurdus

Stebëdama savo šeimos pedagoginæ veiklà, galiu su
pasididþiavimu teigti, jog jie atlieka pedagogo- humanisto misijà dorai ir garbingai, su didele atsakomybe.

ir ribotas, nes vaikai yra labai smalsûs ir
imlûs gëriui ir groþiui. Vaikus reikia ne tik
skatinti šokti, dainuoti, vaidinti, bet ir palaikyti su jais nuoširdþius santykius. Tuomet vaikai darosi jautresni, graþiai bendrauja, tai pat prabunda jø meniniai poreikiai ir sugebëjimai. Ðtai tada valstybë turtinga, jei jos jaunimas brangina savo istorijà, kalbà, paproèius.
Meno dalykø pamokose mokome vaikus ne tik kurti bei suprasti menà, laviname specialiuosius ágûdþius, bet kartu ugdome kûrybiðkumà, kritiná màstymà, mokome paþinti save, bendrauti ir bendradarbiauti, valdyti emocijas, áveikti stresà, atsakyti uþ savo veiksmø padarinius.
Meno dalykø turinys susijæs su Lietuvos istorija, skatina moksleiviø domëjimàsi gimtojo kraðto praeitimi, kultûros paminklais, padeda suvokti ávairiø epochø meninius stilius bei jø ypatybes. Kultûros, meno ir istorijos tematika formuoja moksleiviø pilietiðkumo bei patriotizmo jausmus,
skatina susidomëjimà gimtojo miesto, ðalies istoriniu bei kultûriniu paveldu.
Mokyklos pedagogø ilgametë patirtis
rodo, kad buvæ meno dalykø klasiø mokiniai niekada neturëjo ryðkesniø elgesio problemø, mokyklà baigë daug aukðtesniu
mokymosi vidurkiu nei kitø klasiø mokiniai.
Jie geriau organizavo savo veiklà, lengviau
adaptavosi gyvenime ir darbovietëse.
Viena ið estetinio ir meninio ugdymo
moksleiviø integravimo á ðalies kultûros
kontekstà kryptis – tai ankstyvasis gabiausiø mokiniø orientavimas profesinei pedagogo veiklai. Jau treèià deðimtmetá mokykla rengia bûsimuosius pedagogus profesionalus, galësianèius studijuoti ðalies
aukðtosiose menø mokyklose, konservatorijose. Vëliau ðie pedagogai perteikia ágytà patirtá bei þinias savo tautiniø maþumø
vaikams. Dþiaugiamës, kad mûsø mokykloje dirba mokyklos abiturientai:
Jelena Pleskaèevskaja, vyresnioji muzikos mokytoja, baigë sustiprintos muzikos
klasæ, o Ðiauliø pedagoginiame universitete ágijo muzikos mokytojos kvalifikacijà.
Natalija Filipoviè, choreografijos mokytoja, baigë sustiprintos choreografijos
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klasæ, Vilniaus kolegijoje ágijo choreografijos mokytojos kvalifikacijà.
Olga Rusaitë, istorijos mokytoja, baigë sustiprintos muzikos klasæ, Vilniaus pedagoginiame universitete ágijo istorijos mokytojos kvalifikacijà .
Tanita Eikðtaitë, istorijos mokytoja,
baigë sustiprintos dailës klasæ, Vilniaus pedagoginiame universitete ágijo istorijos mokytojos kvalifikacijà .
Ágyvendinote Dvikalbio ugdymo projektà. Ar pasiteisino?
Natûralus tautiniø maþumø moksleiviø
ir tëvø poreikis – jau bendrojo lavinimo mokykloje gerai iðmokti lietuviø kalbà. Tai bûtina norint tæsti mokslà Lietuvos mokyklose ar valstybinëse ástaigose. Taèiau, organizuojant dvikalbá ugdymà, mokyklai rûpi
ne tik tenkinti tautiniø maþumø moksleiviø
bendruosius komunikacinius gebëjimus,
bet ir iðsaugoti tautiniø maþumø kultûrø savitumà, kartu padëti joms integruotis á bendravalstybinæ ðalies kultûrà.
Spræsdami ðá svarbø ir aktualø mûsø
mokyklos bendruomenei uþdaviná, prieð
dvideðimt metø pasirinkome estetinio ir
meninio ugdymo kryptá. Meniniai dalykai
ugdo groþio jausmà, moko paþinti, ávertinti ir suvokti per ðimtmeèius Lietuvoje sukurtas dvasines vertybes, pajusti gyvenimo prasmæ. Mene labiausiai atsispindi tautø kultûros savitumai, turintys didþiulës átakos ugdant tautinæ savimonæ, nacionaliná
mastymo bûdà, ugdant meilæ ne tik savo
tautai ir jos kultûrai, bet ir pagarbà kitø tautybiø þmonëms bei jø kultûrai.
Kryptingai organizuojamas mokykloje
meninis ugdymas padeda realizuoti dvikalbio ugdymo tikslus:
optimizuoti tautiniø maþumø moksleiviø dvikalbio ugdymo procesà ir turiná;
aktyvinti moksleiviø meninio ugdymo individualizacijà:
aprëpiant ávairaus charakterio, skirtingø gabumø ir iðprusimo vaikus;
suteikiant galimybæ ugdytiniams aktualizuoti savo kûrybinius ir organizacinius
gebëjimus;
puoselëjanti ugdytiniø visavertiðkumà, t.y. sudarant galimybes kiekvienam
vaikui pasijusti gabiam, reikðmingam;
tobulinti dvikalbio bendravimo ir bendradarbiavimo þinias, gebëjimus ir ágûdþius;
ugdymo procese ágytà patirtá panaudoti meninëje raiðkoje ir kûryboje;
aktyviai dalyvauti meninëje projektinëje veikloje ir per meninæ raiðkà ugdyti
savo bendruosius gebëjimus;
plëtoti multikultûrinius ryðius su aplinka ir ðalies sociokultûriniu kontekstu,
orientuotus puoselëti tautiniø maþumø tradicijas, kultûriná paveldà ir kt..
Kalbëjosi þurnalistë
Angelina LIAUDANSKIENË
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P.S. Krivicko kelionë „Ðvieso
Ávairiø þanrø fotografijos gerbëjai
sulaukë naujos publicisto ir fotoþurnalisto Povilo Sigito Krivicko knygos
„Ðviesoraðèio takais“. Tai esë rinkinys
apie dokumentinæ ir meninæ fotografijà, jos kûrëjus ir ðios kûrybinës veiklos
reikðmæ visoje kultûroje. Áþanginëje dalyje aptariamos moralinës kûrëjø atsakomybës problemos. Knygà sudaro
penketas skyriø, atspindinèiø bûdingesnius profotografijos, fotografijos ir
postfotografijos epochø bruoþus. Profotografija – tai vizualûs reiðkiniai iki fotografijos ir jø tolimesnë plëtotë. Suprantama, paèiai fotografijai, o ypaè jos
plaèiai pasaulyje pagarsëjusiai lietuviškajai mokyklai, skiriama daugiausia
vietos – nuo pirmøjø bandymø Lietuvoje 1839 m. iki ðiuolaikiniame tarptautiniame Arlio festivalyje (Prancûzija) dalyvaujanèiø mûsø fotografø. Naujøjø
laikø medijø jungimosi aspektu þvelgiama á pastaraisiais metais stiprëjanèias postfotografijos tendencijas.
Mokslininkai ir fotografija – dar viena
tema atskleidþiant fotografijos ne tik visuomeninæ, bet ir mokslinæ reikðmæ.

Galima susipaþinti, kaip fotografija taikoma atkuriant senovinës architektûros
pavyzdþius, sudarant itin tikslius þemëlapius, nustatant faktø autentiðkumà kriminalistikoje.

Efektyvesná suaugusiøjø mokymàs
ir inovacijos

Kûrybiðkumu ir inovacijomis paremtas neformalus suaugusiøjø mokymas
skatina suaugusiøjø motyvacijà mokytis, gerina informacijos suvokimà bei ilgalaikius mokymosi rezultatus. Prie tokios iðvados priëjo tarptautinio projekto „Sujunkime kûrybiðkumà ir inovatyvumà suaugusiøjø mokyme“ dalyviai,
geguþës mënesá susirinkæ Lietuvoje.
Sparèiai besiplëtojanèioje þiniø ir informacijos visuomenëje labai svarbu
nuolat atnaujinti savo þinias, ugdyti ágûdþius ir gebëjimus. Vis labiau populiarëja neformalus suaugusiøjø mokymasis, padedantis tobulinti kvalifikacijà, gebëjimus, ágyti profesinei veiklai reikalingø teoriniø þiniø. Vis dëlto neretai suaugusiems þmonëms yra sunkiau mokytis, nes jie turi susiformavusias nuostatas ir yra linkæ nepriimti naujos informacijos, jei ji nesutampa su jø nuomone.
Be to, suaugusieji mokosi lëèiau.
Norëdama prisidëti prie suaugusiøjø ðvietimo skatinimo, Lietuvos jaunøjø mokslininkø sàjunga dvejus metus vykdë projektà, kurio idëja yra pasidalyti þiniomis ir pasikeisti patirtimi,
kaip mokyti patraukliais ir kûrybiðkais
bûdais. Projekte dalyvavo partneriai iš

Austrijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos ir
Ispanijos.
Kiekvienoje ðalyje vyko suaugusiø
þmoniø mokymai, kuriø metu partneriai dalijosi savo geros praktikos pavyzdþiais.
Lietuvos jaunøjø mokslininkø sàjunga geguþæ Vilniuje surengë kûrybiðkumo reikalaujantá imitaciná þaidimà,
kuriame pasirenkant ið ávairiø galimybiø ir strategijø buvo imituojama socialiniø ir technologijø inovacijø sklaida.
Þaidimo dalyviai kûrë ir pristatë projektus „e-Universitetas“, „e-Kalbø mokymo centras“ ir „e-Muziejus“, o virtualios valstybës DIGAMA „vyriausybë“ turëjo geriausiems projektams paskirstyti 1 mln. eurø. Tiesa, virtualiø...
„Partneriø susitikimas Vilniuje buvo
tikrai sëkmingas. Mes pamatëme labai
kûrybiðkà metodà, kaip mokyti suaugusiuosius þaidþiant imitaciná þaidimà,
– dalijosi áspûdþiais projekto koordinatorë Arleta Plavska, Lenkijos organizacijos „Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdansk” atstovë. – Þaidimas sugebëjo átraukti visus dalyvius,
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Ispanijos atstovai parengë liaudies pasakojimu paremtà spektaklá anglø kalba.
Austrija suorganizavo kelionæ po pilies muziejø bei meno parodà, taip skatindama

