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Abiturientai užsibarikadavo kabinete ir pareiškė 

neišeisiantys tol, kol nebus grąžintas atleistas jų 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas 

Vilniaus „Laisve s“ gimnazijoje  

Mais tas 

15min.lt. Atleistas mokytojas Marius Janulevic ius: „Mu sų istorija kaž kokiu bu du pasirode  aktuali 

visai Lietuvai. Spręsdami vidinius savo mokyklos reikalus, netyc ia paliete me temą, kuri kitiems 

ž mone ms irgi aktuali, tik visi tyli ir bijo, nes valdis kose įstaigose bijo visi. Tac iau ž mogus, kuris 

nuolat jauc ia baimę, negali bu ti geras mokytojas, nes vaikai jauc ia emocijas. Suaugusiais z mone mis 

galima manipuliuoti, bet vaikais nepamanipuliuosi. Jie jauc ia, kad tu su jais tikras arba netikras“.  

15min.lt: „Vilniaus „Laisve s“ gimnazijoje gruodz io 14 d. rytas praside jo vienos abiturientų klase s 

mais tu. Kai buvo atleistas jų lietuvių kalbos ir literatu ros mokytojas ir aukle tojas, jie uz sibarikadavo 

kabinete ir pareis ke , kad mais taus tol, kol mokytojas nebus sugrąz intas. Moksleiviai z ada uz  atleistą 

mokytoją kovoti ir toliau, nes is girdo, kad direktore  mokytojui pareis ke , jog jis vis de lto negrįs  į 

mokyklą.“  

Delfi.lt/ELTA: „Vyriausioji tarnybine s etikos komisija (VTEK) prade jo tyrimą de l Vilniaus „Laisve s“ 

gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jolantos Gutauskaite s-Janulevic iene s elgesio. Vilniaus 

„Laisve s“ gimnazijos direktore  pranes e , esą J. Gutauskaite -Janulevic iene , laikinai eidama direktore s 

pareigas, sprende  s ioje s vietimo įstaigoje dirbanc io savo sutuoktinio tarnybos klausimus, nors yra 

pateikusi ras ytinį nusis alinimą. Tode l bus ais kinamasi, ar darbuotoja nepaz eide  Vies ųjų ir privac ių 

interesų derinimo valstybine je tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus 

– nusis alinti. J. Gutauskaite -Janulevic iene  yra atleisto mokytojo Mariaus Janulevic iaus ž mona.“ 

Delfi.lt: „Po kilusio skandalo is  pareigų traukiasi ilgamete  Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos 

direktore  Donata Klimkevic iene . Tą z urnalistams trec iadienį patvirtino Vilniaus meras Remigijus 

S imas ius. Savivaldybe s komisija jau anksc iau vykde  tyrimą A. Vienuolio progimnazijoje. Buvusi 

progimnazijos mokytoja komisijai liudijo direktorei D. Klimkevic ienei davusi „pade kutes“ – kys ius uz  

tai, kad ture tų darbo kru vį, o kada atsisake  tą daryti, esą buvo atleista. Tai, tvirtina buvusi mokytoja – 

įprasta praktika mine toje progimnažijoje. Nors komisija tyrimo is vadų dar ne ra paskelbusi, direktore  

progimnazijai nebevadovaus. „S iandien yra dar dvi mokyklos, kuriose labai ais kiai matoma, kad yra 

be dų. Mano supratimu, labai rimtų be dų – A. Vienuolio ir Petro Vileis io progimnazijose. S iandien 

galiu informuoti, kad su A. Vienuolio progimnazijos direktore pasiras e me susitarimą, kad ji paliks 

s ias pareigas, is eis is  darbo“, – sake  R. S imas ius.“ 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/maisto-vilniaus-laisves-gimnazijoje-simboliu-tapes-mokytojas-apie-mokyklos-uzkulisius-mokytojo-ideala-ir-siuolaikinius-mokinius-233-727718
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/maistas-laisves-gimnazijoje-tesis-pasijute-apgauti-direktores-dvyliktokai-kovos-uz-atleista-mokytoja-233-726740
http://www.delfi.lt/news/daily/education/laisves-gimnazijos-direktores-manevras-paskutinemis-darbo-dienomis-skundas.d?id=73259768
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nuleke-dar-vienos-direktores-galva.d?id=73231340


VU TSPMI politologė Nerija Putinaitė: Mokyklų vadovams Š vietimo įstatymas yra 

suteikęs labai didelius įgaliojimus. Nuo jo pirmiausia ir priklauso, kaip veikia mokykla. 

Vadovas priima ir atleidz ia į darbą mokytojus, skiria drausmines nuobaudas mokiniams uz  

mokyklos taisyklių paz eidimus, numato mokyklos strategiją, metų veiklos tikslus, atsako uz  

„demokratinį s vietimo įstaigos valdymą, uz tikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo 

etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomene s narių informavimą, 

pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobule jimą, sveiką, saugią, uz kertanc ią kelią bet 

kokioms smurto, prievartos aprais koms ir z alingiems įproc iams aplinką“. 

Valstybine  s vietimo 2013-2022 metų strategija kalba apie kuo didesnį mokyklų savarankis kumą. 

Tokioje mokykloje mokyklos vadovo kaip lyderio vaidmuo telkiant bendruomenę, ies kant geriausių 

sprendimų bus dar svarbesnis. 

Tarptautiniai ekspertiniai ir moksliniai tyrimai yra ne kartą patvirtinę, kad nuo mokyklų vadovo 

aktyvumo, rodomo pavyzdz io, gebe jimo motyvuoti (ir ne vien materialiniais bu dais) labai priklauso 

mokytojų noras tobule ti. Dabartine  mokytojų kvalifikacijos sandaros sistema Lietuvoje ne ra palanki 

tam, kad mokytojai stengtųsi nuolat mokytis. Pasiekęs konkrec ią kvalifikacijos kartelę, mokytojas, 

kaip įprasta, „nenukrenta“ z emiau. Jis gali vien kilti auks c iau. S i sistema yra labai menka paskata 

mokytojams stengtis. Ypac  tiems, kurie jau pasiekę auks c iausius kvalifikacinius vertinimus. Tai 

neskatina tobule ti ir ką tik prade jusiųjų dirbti. Jiems neleidz iama kilti kvalifikacijos kope c iomis, nes 

ant jų jau stovi ilgiau dirbantys mokytojai. Tokioje situacijoje mokyklos vadovo vaidmuo 

motyvuojant jaunus ir vyresnius mokytojus yra ypac  svarbus. 

Lietuvoje yra įteisinta mokyklų vadovų atestacija, tac iau ne ra mokyklų vadovų kadencijų ir 

nenumatyta jų rotacija. Ilgą laiką mokyklos vadovą buvo sunku atleisti, jei jis nepadaręs ypac  

sunkaus nusiz engimo. Tai le me , kad kai kurie mokyklų vadovų buvo „uz sise de ję“ savo vietose 

dvides imt ar trisdes imt metų, nemaz ai vadovų menkai sieke  tobule ti, buvo ne lyderiai, o autoritarai 

ar pasyvu s stebe tojai. 

Jau keli metai svarstoma, kad reike tų įvesti mokyklų vadovų kadencijas, skelbiant vies ą konkursą į 

pareigas kadencijai pasibaigus; numatyti, kad vadovas konkrec iai mokyklai vadovauti gali ne ilgiau 

kaip tam tikrą kadencijų skaic ių. Tokia tvarka neabejotinai bu tų didelis impulsas, kad rastųsi daug 

s iuolaikis kų mokyklų vadovų ir mokiniams nereike tų streikuoti, o mokytojams – bu ti nusivylusiems. 

Lietuvos moksleivių sąjunga: Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centras (MSIC), reaguodamas į 

Vilniaus “Laisve s” gimnazijoje susidariusią situaciją, atkreipia de mesį, jog Vilniaus “Laisve s” 

gimnazija tik įrodo, jog mokiniai turi ture ti balsą, sprendz iant vidaus mokyklos klausimus, nes 

moksleiviai yra atsakingus sprendimus gebantys priimti z mone s, kurių nuomone  turi bu ti is girsta. Be 

to, moksleiviai turi ture ti uz tikrintą teisę savarankis kai burtis į mokyklų tarybas bei moksleivių balsą 

daryti girdimu ne tik mokykloje, bet ir uz  jos ribų! 

http://moksleiviai.lt/kalbekim-garsiai-ir-atvirai/


1. Kaip Ju s vertinate „Laisve s“ gimnazijos abiturientų veiksmus? Kaip manote, 
kode l jie sulauke  tokio didelio spaudos ir visuomene s susidome jimo? 

2. Politologe  N. Putinaite , ras ydama apie mokyklų vadovų kandencijas, sako, kad 
s ios „bu tų didelis impulsas, kad rastųsi daug s iuolaikis kų mokyklų vadovų ir 
mokiniams nereike tų streikuoti, o mokytojams – bu ti nusivylusiems“. 
Pasidalinkite į dvi grupes „UŽ “ ir „PRIES “ ir padiskutuokite, kada tokios 
kadencijos bu tų teigiamas dalykas, o kada gale tų bu ti neigiamas?   

3. Kaip apibu dintume te nuotaikas savo mokykloje? Ar visi yra gerbiami, nesunkiai 
gali is kelti ru pimus klausimus administracijai, mokiniai 
įtraukiami į juos liec ianc ių klausimų svarstymą? Ar visų 
nuomone  girdima? 

4. Kaip apibu dintume te savo, mokinių, santykį su 
mokytojais? Kurie mokytojai, ju sų nuomone, nusipelno 
pagarbos ir kode l? 

5. Kaip apibu dintume te savo teises mokykloje? O 
pareigas? Kas yra laisve  mokykloje? Kokia mokykla yra 
laisva? Padiskutuokite. 



Kas per metus įvyko Lietuvoje ir pasaulyje? 

Svarbiausi įvykiai 

2016-ieji 

15min.lt kviec ia prisiminti 
50 gerų įvykių Lietuvoje 

Delfi.lt. Kalafioro skandalas: „Paplitusi kasos kvito nuotrauka, kurioje matyti, kad z iedinis kopu stas 

viename prekybos centrų kainavo net 3,49 eurus, suke le  tikrų tikriausią skandalą vies oje erdve je. 

Panas u, visuomene  susiskirste  į tuos, kurie ais kina, kad Lietuvoje kainos po euro įvedimo stipriai 

pakilo, ir tuos, kurie tai neigia ir tikina, kad tokie teiginiai – lauz ti is  pirs to. Konkurencijos taryba taip 

pat sureagavo į socialinius tinklus ir z iniasklaidą apskriejusį dainininko Marijaus Mikutavic iaus 

pasipiktinimą de l kainų Lietuvoje. Dainininkas pripaz ino, kad paprastai neatkreipia de mesio į prekių 

kainas, tac iau s ios esą jau taip padide jo, kad nepastebe ti neįmanoma. „Kode l mano me gstamos 

Vic iu nų krevete s per metus pabrango dvigubai. Kode l pienas per akcijas kainuoja tiek, kiek pries  

metus ne per akcijas? Gal kas nors atpigo? Gal ko nors nez inom ir be reikalo c ia stu gajam? S tai ko tu 

tikiesi, kai kyla nepasitenkinimas. Daugiau vies umo ir demokratijos, kalbant politine kalba. Arba, 

kad tas cementinis dramblys prise stų ir su tavim kalbe tųsi, kalbant z mogis kai“, – emocijų nesle pe  M. 

Mikutavic ius.“ 

Delfi.lt. Pokemon Go manija Lietuvoje: Prie „Pokemon Go“ grupe s „Facebook“ tinkle per valandą 

prisijungia apie 50 naujų narių. Narių skaic ius grupe je nuolat auga. <...> Tuo tarpu Londono vies ojo 

transporto vartotojai is reis ke  susiru pinimą de l saugumo z aidz iant „Pokemon Go“ po to, kai stovinc ių 

ant be gių ar viduryje gatve s virtualių monstriukų nuotaukos e me  plisti socialiniuose 

tinkluose. Naujoji programe le  meta savo naudotojams is s u kį – gaudyti fikcinius padarus ir surinkti 

visą jų kolekciją. Vienas is  „Pokemon Go“ z aide jų, Londono vies ojo transporto naudotojas, 

pasivadinęs A Leadsom, socialiniame tinkle „Twitter“ pasidalino ant be gių gulinc io pokerutulio 

nuotrauka. Jis ras e : „Svarbiausia s io ryto kams c iuose – sveikata ir saugumas. Turiu paimti tą rutulį!“ 

Svarbiausios 2016-ųjų 
istorine s datos ir sukaktys 

http://www.15min.lt/media/timeline/50-geru-ivykiu-2016#pradžia
http://www.15min.lt/media/timeline/50-geru-ivykiu-2016#pradžia
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuviai-visai-paselo-kalafioru-skandalas-sprogdina-feisbuka.d?id=71135790
http://www.delfi.lt/mokslas/technologijos/pokemonu-manija-lietuvoje-jau-prasidejusi.d?id=71805240
http://www.15min.lt/media/timeline/50-geru-ivykiu-2016#pradžia
http://naujienos.istorija.net/2016/01/2016-uju-metu-lietuvos-istorijos.html
http://naujienos.istorija.net/2016/01/2016-uju-metu-lietuvos-istorijos.html


VU TSPMI politologas Romualdas Bakutis: Svarbiausi Lietuvos įvykiai 2016 m. 

1. Šeimo rinkimai bei Valstiec ių ir z aliųjų sąjungos is kilimas: Parlamento rinkimai buvo 

neabejotinai svarbiausias 2016-ųjų įvykis ne tik de l savo ceremonine s reiks me s, bet ir de l to, kad jų 

metų radikaliai pasikeite  politinių je gų balansas. Tik antrą sykį per atkurtos Lietuvos istoriją 

valdanc iosios daugumos as imi Seime bus ne konservatorių ar socialdemokratų partijos, bet iki tol 

nedaug politine s įtakos ture jusi Valstiec ių ir z aliųjų sąjunga. 

2. Liberalų sąju dz io politine s korupcijos skandalas: Iki pavasarį teise saugos mestų kaltinimų 

korupcija Liberalų sąju dz io lyderiui Eligijui Masiuliui bu tent s is politikas neoficialiai buvo 

vadinamas vienu is  realiausių kandidatų į bu simus premjerus, o  Liberalų sąju dz iui po se kme s 

savivaldos rinkimuose buvo prognozuota dabartine  „valstiec ių“ pade tis. Tiesa, tai jau ne pirmas 

kartas, kai su liberaliomis paz iu romis siejami politikai įsivelia į problemas su teise sauga – anksc iau 

pastarosios ilgą laiką persekiojo kitą liberalų vedlį Artu rą Žuoką. 

3. Darbo partijos juodosios buhalterijos bylos atomazga: Metų pradz ioje netike tą atomazgą patyre  

des imtmetį trukusi vadinamoji Darbo partijos juodosios buhalterijos byla. Nors iki tol nemaz a dalis 

apz valgininkų kalbe jo, kad „darbiec ių“ įku re jui Viktorui Uspaskichui Apeliacinis teismas skirs 

laisve s ate mimo bausmę, galiausiai paais ke jo, kad kaltinamieji atsipirko menkomis baudomis. Beje, 

tuo pat metu V. Uspaskichas paskelbe  apie savo pasitraukimą is  aktyvios politikos, kas paskatino 

spekuliacijas, jog s velnus teismo nuosprendis s iam Lietuvos politikos veteranui gale jo bu ti skirtas 

mainais uz  pasiz ade jimą pasis alinti is  politine s veiklos. 

4. Šocialdemokratų nuopolis ir valdanc iųjų politiniai skandalai: Keturis metus s aliai valdz iusiai 

socialdemokrato Algirdo Butkevic iaus Vyriausybei metų pradz ia nez ade jo nieko blogo – tiek jo 

pac io, tiek socialdemokratų populiarumas laike si itin auks tai ir z ade jo pac ius geriausius rinkimų 

rezultatus, tac iau netrukus dabar jau buvusius valdanc iuosius e me  kamuoti įvairiausi skandalai. Is  jų 

svarbiausi buvo du: kelis me nesius z iniasklaidos eskaluotas ir Druskininkų merą Ric ardą 

Malinauską socdemus privertęs palikti Viju ne le s dvaro skandalas bei s es e lį ant buvusio kras to 

apsaugos ministro Juozo Oleko metęs vies ųjų pirkimų gynybos srityje skandalas. Abu jie priside jo 

prie socialdemokratų pralaime jimo Seimo rinkimuose. 

5. Rolando Pakso pasitraukimas is  „Tvarkos ir teisingumo“ vadovybe s: Š iais metais is  politinių 

virs u nių pasitrauke  dar vienas pirmųjų dviejų nepriklausomybe s des imtmec ių politikos 

sunkiasvoris – Rolandas Paksas. Du kartus premjeru ir kartą prezidentu buvęs R. Paksas atrode  

nepakeic iamas partijos „Tvarka ir teisingumas“ lyderis, tac iau pastaraisiais metais s iai politinei je gai 

ir keliems jos nariams teise sauga pareis ke  įtarimus de l prekybos poveikiu. Tiek teise saugos 

de mesys, tiek menkas ide jinis potencialas paskatino „tvarkiec ius“ ies koti kitų is eic ių, tad R. Paksui 

teko pasitraukti is  „Tvarkos ir teisingumo“ lyderio pareigų. Naują puslapį partijos istorijoje bandys 

atversti naujasis jos lyderis Remigijus Ž emaitaitis. 



VU TSPMI politologas Romualdas Bakutis: Svarbiausi pasaulio įvykiai 2016 m. 

1. Donaldo Trumpo pergale  JAV prezidento rinkimuose: JAV kol kas vis dar uz ima 

galingiausios pasaulio valstybe s statusą, tode l jos vadovybe s kaita yra labiausiai stebimas politinis 

įvykis visame Ž eme s rutulyje. Respublikono Donaldo Trumpo pergale  Amerikos prežidento 

rinkimuose kol kas dvelkia neais kumu. Rinkimine s kampanijos metu D. 

Trumpas nevenge  itin pries taringų pareis kimų tiek vidaus, tiek uz sienio 

politikos temomis, tode l kol kas dar neais ku, kaip s is prezidentas elgsis, 

kai uz ims realų politinį postą. S iandien atrodo, kad įmanomi tiek visis ko 

oportunizmo, tiek racionalaus rinkimine s kauke s nusie mimo scenarijai. 

2. Britų sprendimas palikti Europos Šąjungą: Jungtine  Karalyste  niekada 

nesimpatizavo politiniam europiec ių vienijimuisi, tode l jos rinke jų sprendimas referendume palikti 

Europos Sąjungą pernelyg nenustebino. Nepaisant to, „Brexit“ parode , kad kurį laiką s viesiai 

atrodz iusiai ES integracijos perspektyvai ate jo galas: nacionaline s atskirų valstybių narių tapatybe s 

jų rinke jams atrodo svarbesne s uz  europinę, o vien ekonomine s vienijimosi naudos pagrįsti ES 

reikalingumą s iandien jau nepakanka. Tad britų sprendimas palikti ES gali tapti Europos politinio 

byre jimo pradz ia. 

3. NATO virs u nių susitikimas Vars uvoje: Vasarą Vars uvoje vykęs NATO virs u nių susitikimas 

pademonstravo, kad Vakarų pasaulis, nepaisant pralaime jimų kitose srityse, yra pasiruos ęs 

neapleisti savo pozicijų Vidurio ir Rytų Europoje. Vars uvoje priimtas politinis sprendimas Lenkijoje 

ir kiekvienoje Baltijos s alyje dislokuoti po tu kstantį NATO karių karine s Rusijos gre sme s atgrasyti 

negali, tac iau signalizuoja, kad mine tose valstybe se karine s Kremliaus provokacijos nebu tų 

toleruojamos. 

4. Pokyc ių kontu rai Artimuosiuose Rytuose: 2016 m. situacija Širijoje bei Irake ir toliau is liko 

nestabili, tac iau jau ima rys ke ti pirmieji ateities tvarkos pokyc iai. Gruodz io pabaigoje Rusijos ir 

Irano remiamos Sirijos prezidento Bas aro al Asado paje gos beveik baige  uz imti nedz ihadistine s 

opozicijos tvirtove laikytą Alepo miestą. Tuo pat metu gerokai susitrauke  ir dz ihadistine s „Islamo 

valstybe s“ kontroliuojamos teritorijos – tike tina, kad 2017 m. irakiec iams pavyks atsiimti didz iausią 

teroristų kontroliuojamą Irako miestą Mosulą. 

5. Teroro aktai Europoje: Metų pradz ioje Vakarų Europą drebino dz ihadistinio teroro aktai. Kovą 

teroristai įvykde  eilę sprogdinimų Briuselio oro uoste, o liepą surenge  didelio masto is puolį Nicoje, 

Pietų Prancu zijoje. Teroro is puoliai Europoje ilgajame laikotarpyje apsunkins pabe ge lių bei 

imigrantų is  Artimųjų Rytų integraciją į vietos visuomenes bei sustiprins radikalių des ine s partijų 

pozicijas. Teroro aktai bei visuotinis nesaugumo ir nepasitike jimo kitų kultu rų z mone mis jausmas 

priside jo prie britų sprendimo is stoti is  ES, jis ture s įtakos ir kitais metais vyksianc ių Vokietijos 

parlamento bei Prancu zijos prezidento rinkimų metu. 



 

1. Politologas R. Bakutis pateikia savo svarbiausių įvykių penketukus. Ar sutinkate? 
Ar gali bu ti vienas svarbiausių metų įvykių reitingas? Kode l? 

2. Koks bu tų ju sų pasaulio ir Lietuvos svarbiausių įvykių 
des imtukas?  

3. Pagal populiarumą Tviteryje, PokemonGo yra svarbiau uz  britų 
sprendimą atsiskirti nuo ES arba jude jimą uz  juodaodz ių 
gyvybes. Kaip vertinate tokią statistiką? Ar populiarumas 
visada lygus svarbumui? Sugalvokite pavyzdz ių pagrįsti savo 
teiginius. 

 

Populiariausios temos Tviteryje 2016-aisiais: 

1. #Rio2016 (Olimpinės vasaros žaidynės) 

2. #Election2016 (JAV prezidento rinkimai)  

3. #PokemonGo  

4. #Euro2016 (Europos futbolo čempionatas)  

5. #Oscars  

6. #Brexit 

7. #BlackLivesMatter ("Juodaodžių gyvybės 

svarbios" judėjimas JAV)  

8. #Trump  

9. #RIP (angl. Ilsėkis ramybėje, prisimenami 2016

-aisiais pasaulį palikę atlikėjas David Bowie, 

aktorius Alan Rickman, vaidinęs Sneipą filmuose 

apie Harį Poterį, atlikėjas Prince, Kubos 

diktatorius Fidelis Kastro ir kit)  

10. #GameOfThrones (TV serialas "Sostų karai”)  Kalafioro skandalas 



Dalinamės keliais kitų mokytojų patarimais, kaip 

galima panaudoti Naujienlaiškį pamokose, bei 

skelbiame konkurso nugalėtojus 

Kas laime jo konkursą? 

Naujienlais kis 

Informacinių technologijų mokytoja Jurgita iš Molėtų rajono: „Labai nudz iugino Aktualijų 

lapkric io me nesio numeris, nes tema apie netikras naujienas s iuo metu yra ypac  aktuali. Vaikai mato, 

kad reikia kuo daugiau kalbe ti apie skleidz iamus "Fake'us", vykdomą propagandą, nes vienintelis 

bu das, kad jos nepasiektų savo tikslo, yra parodyti, kad is  tiesų yra kitaip. <...> Smagiausia buvo 

vaikams parodyti, kad per IT pamokas nebu tina vien tik mokytis dirbti viena ar kita taikomąja 

programa, bet jis gali tapti puikiu įrankiu tikslingai ir teisingai informacijai surinkti. Be to, man kaip 

mokytojai, buvo didz iule  galimybe  geriau paz inti mokinius, suz inoti, apie ką, kaip jie mąsto, 

is siais kinti turimą jų patirtį apie netikras z inutes. <...> 

Pirmiausia paz iu re jome video, kur buvo rodomos įvairios netikros z inute s, kalba JAV prezidentas 

B.Obama, M.Žuckerbergas. Tada mokiniai paskaite  kelias apz valgas naujienlais kio straipsnyje 

"Feisbukas. Netikros naujienos". <...> Mokiniai pateike  pavyzdz ių, kai patys asmenis kai buvo 

susidu rę su netikromis naujienomis - visai neseniai Facebook plito įras as, kad po rudens atostogų 

mokyklose skelbiamas karantinas ir nereikia eiti į mokyklą. Padiskutavome, kaip sunku nuspręsti, 

kieno nuomone verta pasitike ti, kieno ne, ir ar galima nepasiklysti informacijos gausoje. Tada 

pateikiau vaikams uz duotį sukurti plakatą su patarimais, kaip atsirinkti teisingą informaciją, kaip 

nebu ti apgautam, kokios informacijos netalpinti socialiniuose tinkluose ir t.t. Is  anksto paruos iau 

jiems keletą nuorodų į tinklalapius, kuriuose buvo patarimai, kaip, pvz., patikrinti, ar nuotrauka 

nebuvo pakeista, koks oras buvo vienoje ar kitoje pasaulio vietove je nurodytu laiku (taip irgi galima 

atsekti nuotraukos teisingumą), ko jokiu bu du negalima kelti į savo Facebook paskyrą, kad ta 

informacija negale tų pasinaudoti piktavaliai. <...> Akcentavau mokiniams, kaip svarbu patikrinti 

informaciją keliuose (3-4) skirtinguose s altiniuose, gebe ti skaityti ir klausyti keliomis uţsienio 

kalbomis, pranes ti apie netinkamą turinį internete. Mokiniai sutiko, kad s i tema yra labai svarbi ir 

aktuali, kad jie nore tų ţinoti kuo daugiau. <...> Apibendrindama pamokos veiklą, paskaic iau 

sociologo Žygmunto Baumano mintį, kad "<...> dauguma z monių socialinius tinklus naudoja, kad 

apibre z tų sau komforto zoną, kurioje vieninteliai jų girdimi garsai yra jų pac ių balso aidas, o 

vieninteliai matomi dalykai yra jų pac ių veido atspindz iai. Socialiniai tinklai yra labai naudingi, jie 

suteikia malonumą, tac iau jie yra spąstai.“ 



Dailės mokytoja Skirmantė iš Kauno rajono: „Tema: „Feisbukas. Netikros naujienos.” Diskusiją 

labai vaizdz iai iliustruoja is  senų z urnalų puslapių kuriami koliaz ai - moksleiviai pabande  imituoti 

neteisingos informacijos ku rimo principus - teksto fragmentą jungti su  teksto dalimi, is kirpta is   

straipsnio kitame leidinyje. Tokiu bu du stengiantis visis kai is kreipti ir pac ius faktus, ir jų kontekstą. 

Koliaz o technika jungdami nuotraukų fragmentus ku re  siurrealistinius z monių tipaz us. Tokius, 

kokiais mus visus gali paversti netikrų naujienų autoriai. 

Su moksleiviais diskusiją prade jome kalbe dami apie tai, kaip skaudz iai juos pac ius z eidz ia 

bendraamz ių apkalbos, nepageidaujamų nuotraukų platinimas, kartais netgi patyc ios. Aptare me, 

kokios galimos tokio elgesio socialiniuose tinkluose pasekme s, kaip po to turi jaustis z mogus.  

Pasirodo, ir globaliu mastu nesvetimas noras uz siimti tokia “ku ryba”, daz nai naudojama ir kaip 

ginklas politinių partijų kovose de l įtakos visuomene s sluoksniams, valdz ios ir kaip bu das aptarti 

ž ymių ž monių gyvenimą.  

Tokiu tekstų autoriai daz nai jauc iasi nebaudz iami, tarsi besislepiantys uz  kaukių. Savo ku rybiniais 

darbais imitavę netikrų naujienų atsiradimo procesą, mokiniai atkreipe  de mesį į tai, jog labai 

nesude tinga pasijusti informacijos valdovais, tode l labai svarbu ne tik atsakingai ir objektyviai, ją 

skleisti, bet taip pat vertinti sensacingas naujienas socialiniuose tinkluose, nebijoti komentaruose 

paras yti savo nuomonę, nesileisti klaidinamiems.“ 



Kūno kultūros mokytoja iš Alytaus rajono: „[Naujienlais kis] 

pasiu le  mintį visuomene je populiarias plac iai diskutuotinas 

temas integruoti į ku no kultu ros pamoką. Atrodo, politine s 

temos ir ku no kultu ros pamoka nesusiejami dalykai, bet 

re me me s Prezidento Valdo Adamkaus skatinimais jude ti. <...> 

Pamokoje didesnę dalį laiko skyre me jude jimui - surengtos mini 

varz ybos. Pasirinktos varz ybų rungtys buvo me gstamiausios 

Prezidento sporto s akos:  lengvoji atletika (100 m. be gimas, 

s uolis į tolį), futbolas (spyrio į vartus „Taiklioji koja“ rungtis). 

Atlikus s ias sportines uz duotis, mokiniams buvo duotas is spręsti 

kryz iaz odis, sudarytas remiantis “Aktualijos! O ką manai Tu? “ 

de stomomis temomis, kurį is sprendę mokiniai is siais kino 

Prezidento Valdo Adamkaus gauto apdovanojimo pavadinimą. 

Nez inant kryz iaz odz io atsakymo, mokiniai gale jo jį suz inoti 

padarydami penkis atsispaudimus. Uz sie mimo pabaigoje 

aptare me svarbiausius faktus, kurie buvo įtraukti į kryz iaz odį is  

keturioliktojo s ių metų leidinio. Pamokoje vyravo gera nuotaika 

ir mokiniai smalsiai lauke  vis naujos teikiamos informacijos.“ 

Anglų kalbos mokytoja iš Tauragės: „Pamokų metu kalbe jome apie Facebook naudą ir galimus 

pavojus. Puikus pavyzdys buvo pateiktas apie netikrų naujienų (“Fake news”) plitimą socialiniuose 

tinkluose. Su mokiniais aptare me s ią problemą. Mokiniams susidome jimą suke le  ir kita, 

naujienlais kio tema apie naftotekio tiesimą S iaure s Dakotoje. Jie aktyviai pareis ke  savo nuomonę 

apie s ią problemą. Rinko informaciją apie inde nus, kultu rą, bei apie verslo interesus inde nų z eme se.“ 

Profesinio rengimo mokytoja iš Šiaulių: „Pamokoje, kurios tema "Moterys, karjera, s eima: ar 

įmanoma suderinti?" nagrine jome moterų karjeros ypatumus. Karjeros sąvoka buvo ilgai režervuota 

vyrams, daz nai net dirbanc ios toje pac ioje pozicijoje moterys gauna maz esnę algą nei vyrai ir kiti 

faktai. Tode l į pamokos eigą įtrauke me lapkric io me nesio naujienlais kio numerio 13 temą apie 

naujai is rinktą Estijos prezidentę.  Pirmą kartą istorijoje Estijos prezidento postas atiteko moteriai. 

<...> Kuo svarbus moterų is rinkimas į svarbiausias pozicijas visuomenei? Jaunuoliai aptare , kokias 

asmenines savybes turi ture ti karjeros siekiantis z mogus bei atsake  į kitus klausimus. <...> Mokiniai 

nuos irdz iai nustebo, kad moteris auginanti 4 vaikus, gali pasiekti tokios karjeros, taip pat padare  

is vadą, kad net ir labai uz imti z mone s turi ture ti laisvalaikį, asmeninį gyvenimą.“ 



KONKURSO NUGALE TOJAI 

UŽ  ORIGINALŲ NAUJIENLAIS KIO PRITAIKYMĄ: 
Daile s mokytojai Skirmantei is  Kauno rajono 

UŽ  NAUJIENLAIS KIO VERTYBIŲ DIEGIMĄ: 
Informacinių technologijų mokytojai Jurgitai is  Mole tų rajono 

UŽ  AKTUALIJŲ PANAUDOJIMĄ: 
Lietuvių kalbos mokytojai Graz inai is  Jonavos 

Specialus pamine jimas: Ku no kultu ros mokytojai is  Alytaus uz  sujungimą to, kas is  
paz iu ros atrodo nesujungiama. 
Su visais nugale tojais susisieksime asmenis kai. 
Ac iu  uz  davyvavimą! Kiekvienas is  ju sų buvo vertas laime ti! 

Lietuvių kalbos mokytoja Gražina iš Jonavos: „Mokiniai perskaite  A. Kamiu romaną ,,Švetimas". 

<...> Š iuolaikiniame kontekste romano turinys įgauna ir tolerancijos atspalvį. Probleminis klausimas: 

ar s iuolaikine je visuomene je lengva bu ti kitokiam? <...> Kita grupe  dirba naudodamasi aktualijų 

naujienlais kiu. Mokiniai is skyre  dvi kryptis - draudimas de ve ti burkinius saugo musulmones 

motertis nuo nepakanc ios visuomene s, nes slepia jų tapatumą. Is vada - pasipries inti visuomene s 

nuomonei sunku, atskleisdamas savo tapatumą z mogus sulaukia nepakantumo, kas net gali gre sti 

gyvybei, tode l remiantis z mogis kosiomis vertybe mis Prancu zijos auks c iausiojo administracinio 

teismo sprendimas uz drausti de ve ti burkinius yra teisingas ir saugojantis musulmonų tike jimą 

is paz įstamc ias moteris. Antroji kryptis - teismo sprendimas yra neteisingas, nes draudimas laikytis 

tradicijų, de ve ti tradicinę aprangą dar labiau supries ina visuomenę, skatina netoleranciją. Nors 

draudimas de ve ti burkinius neleistų identifikuoti moterų, kaip islamo kultu ros atstovių, bet jis riboja 

jų laisvę, taip pat laisvę bu ti savimi. Namų darbas: remiantis naujienlais kiu paras yti argumentavimo 

pastraipą ,,Kode l svarbu is saugoti savo tapatumą?“ 

Lietuvių kalbos mokytoja iš Elektrėnų: „Mokiniai gavo uz duotį namų darbams paras yti pavyzdinę 

pastraipą, pasire mus "Naujienlaikras c io" straipsniais. Jie gale jo rinktis vieną is  teminių sakinių: 

a) laisve  yra didele  vertybe  (ture tų remtis straipsniu apie burkinių uz draudimą Prancu zijoje); 

b) praeitis ir s iandien yra svarbi (ture tų remtis straipsniu apie Lietuvos ir Lenkijos santykius); 

c) ar s iuolaikiniams z mogui svarbi morale ? (ture tų remtis straipsniu apie E. Masiulio kys į). 

Mokiniams per projektorių buvo parodyta prieiga prie "Naujienlaikras c io" <...>. Namų darbus 

mokiniai skaite  klase je garsiai, buvo aptarine jami sukurtų pastraipų tru kumai ir privalumai. 

Paklausine jus de l namų darbo, vienbalsiai mokiniai pareis ke , kad jiems tokia uz duotis buvo labai 

įdomi, nes jiems patiko dirbti virtualioje erdve je, taip ple sti savo socialinį paž inimą, papildyti 

socialiniais argumentais savo z inojimą. Jie tokių uz duoc ių pageidavo ir ateityje.“ 


