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Valstiečių laikraštis
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VL žurnalistas

Vilniaus Šolomo Aleichemo 
ORT gimnazija – vienintelė vals-
tybinė žydų gimnazija Lietuvoje. 
Pasidomėjome, kokiais svarbiau-
siais principais vadovaujasi šios 
mokyklos administracija, kokioje 
aplinkoje ir kokiomis sąlygomis 
moksleiviai siekia žinių.

Įkurtuvės sausio mėnesį

Vilniaus Justiniškių gatvės 65 nu-
meriu pažymėtame name kiekvieną 
rytą susiburia jaunuoliai, siekiantys 
vidurinio išsilavinimo. 1989 m. įkur-
tai gimnazijai nuo 1991 m. vadovauja 
Miša Jakobas. Šio energingo, jauna-
tviško, veiklaus, kūrybingo pedago-
go dėka mokykla išaugo ir suklestėjo. 
„Valstiečių laikraštis“ jau kartą svečia-
vosi šioje mokykloje, rašė apie jos pe-
dagogus, mokinius ir šviesą, kuria ap-
gaubiami jos ugdytiniai. 

Gimnazijos direktorius M.Jakobas 
maloniai sutiko „Valstiečių laikraščio“ 
žurnalistus. Jis pasidžiaugė, kad ir šie-
met gimnazija sulaukė 26 pirmokų ir 
15 naujų gimnazistų (2–12 kl.). Gim-
nazijos patalpos ankštos, bet laukiama 
naujų, kuriose bus daug palankesnės 
sąlygos mokytis ir užsiimti užklasi-
ne veikla. Įkurtuvės numatytos 2015 
m. sausio mėnesį. „Tai bus mums vi-
siems didelė šventė. Turėsime puikių 
galimybių darbui ir kūrybai“, – salė 
M.Jakobas.

Mokoma lietuvių kalba

Šolomo Aleichemo ORT gim-
nazijoje mokoma lietuvių kalba. 

„Jei ateitį siejame su Lietuva, pri-
valome mokytis lietuviškai, – teigė 
M.Jakobas ir pridūrė: – Be to, lietu-
vių kalba labai graži ir jos nemokėti, 
gyvenant tokioje puikioje šalyje, ne-
dovanotina.“ Gimnazijoje dirbantys 
lietuvių kalbos ir literatūros moky-
tojai patvirtino, kad nuo pirmos kla-
sės mokiniai uoliai mokosi kalbė-
ti lietuviškai. Į gimnaziją jie ateina 
iš priešmokyklinių įstaigų, kuriose 
taip pat yra ugdomi lietuvių kalba.

Gimnazistai mokosi keturių kal-
bų: lietuvių, hebrajų, anglų ir rusų. 
Malonu, kad gimnaziją remia ir jai 
padeda Izraelio švietimo ministerija. 
Šiuo metu dirba du pedagogai iš Iz-
raelio, kurie dėsto hebrajų kalbą, pa-
deda rengtis žydų šventėms, kurios 
švenčiamos gimnazijoje. Čia sudarytos 
visos sąlygos minėti pagrindines savo 
tautos datas ir šventes. Taip siekiama 
išmokyti jaunus žmones saugoti savo 
tautinę tapatybę. Gimnazijoje taip pat 
mokoma branginti Lietuvos valsty-
bės istoriją, lietuvių tautos papročius, 
gerbti žmones, nusipelniusius kovose 
už Nepriklausomybę.

Ne žaisti susirenkama

„Gimnazistams jau nuo pradinių 
klasių primename, kad mokytis bus 
labai sunku, juk ne žaisti susirenka-
me. Mokytis reikia gerai, išnaudo-
jant kiekvieną minutę. Tai tinka-
miausias amžius semtis žinių, kurios 
pravers ateityje. Mokytojai taip pat 
siekia šio tikslo“, – sakė direktorius. 
O pavaduotoja Jelizaveta Lichtin-
šain, atsakinga už ugdymą, patvirti-
no, jog mokytis ir ne bet kaip – kie-
kvieno šventa pareiga ir būtinybė. 

„Vienas mokyklos vadovas, kad ir 
koks jis būtų gabus, nieko nesukur-
tų, jei nebūtų pagalbininkų ir patarė-

jų, tokių kaip mano pavaduotojos ir 
gimnazijos  mokytojai“, – įsitikinęs 
direktorius. Pasak jo, jie yra tarsi auk-
so grynuoliai šioje mokslo šventovėje, 
be kurių būtų gūdu, pilka. M.Jakobas 
geru žodžiu paminėjo mokytoją Igorį 
Braverį, dėstantį matematiką ir mo-
kytoją Tatjaną Sezemanienę. O kiek 
šviesos mokiniams atneša lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojos Jurgi-
ta Palikevičiūtė ir Rita Sakalauskai-
tė, kurios ne tik moko taisyklingos 
lietuvių kalbos, bet ir supažindina su 
turtinga lietuvių kultūra.

Be patyčių, pykčio ir 
prievartos

Mūsų pakalbinta vienuoliktokė 
Estera Pociūtė atkreipė dėmesį į pa-
garbą kiekvienam mokiniui. Nuošir-
dus mokytojų bendravimas su moki-
niais daro jiems įtaką ir jų tarpusavio 

santykiams. Todėl sunkesnėmis gyve-
nimo minutėmis gimnazijoje visada 
galima sulaukti supratimo ir atjautos. 
„Niekas tavęs neįžeis, nepasityčios“, – 
sakė mergina.

Estera, baigusi gimnaziją, ketina 
studijuoti mediciną. Jos bendraklasiai 
sakė, kad savo ateitį sieja su Lietuva, ir 
taip pat žadėjo būti medikais. Chemi-
jos mokytoja Birutė Dainienė džiaugė-
si, kad mokiniai labai stropiai moko-
si chemijos, todėl, jos manymu, tikrai 
pasieks užsibrėžtus tikslus. Muzikos 
mokytoja Larisa Semigrejeva pasakojo, 
kad gimnazistai gabūs muzikai, gyvai 
domisi Lietuvos menu, kultūra.

Iš mokytojų ir mokinių išgirdo-
me daug gražių pasakojimų apie 
bendravimo tradicijas gimnazijoje. 
Geras žodis, puiki nuotaika ir šyp-
sena pedagogų veiduose kuria aplin-
ką, kurioje malonu semtis mokslo 
žinių. Mokinių niekas neįžeidinė-

ja, neskriaudžia. O tai ir yra pagrin-
dinis humanizmo šaltinis. Vaikai ir 
jaunuoliai gimnazijoje yra apsaugo-
ti nuo patyčių ir apkalbų, trikdančių 
asmenybę, kenkiančių jos brandai.

Dėkingi Lietuvai

Mokyklos vadovas dėkingas Lie-
tuvos valstybei už nuoširdų rūpes-
tį jo tautiečiais. „Nepriklausomy-
bės atkūrimas buvo man didžiausia 
šventė“, – pabrėžė M.Jakobas. Pasak 
jo, tai buvo laisvės kelio visiems jos 
piliečiams pradžia, kuri atvėrė kelius 
į mokslą visoms tautybėms. Direk-
torius taip pat dėkingas Švietimo ir 
mokslo ministerijai, Vilniaus miesto 
savivaldybei, žydų organizacijoms, 
ypač ORT, Izraelio valstybei, moki-
nių tėvams ir visiems, besirūpinan-
tiems gimnazija ir pagal galimybes 
remiantiems ją. Iki šiol gimnazija 
buvo įsikūrusi ankštose darželio. 

Bendraudamas su mokytojais ir 
mokiniais pajutau jaunatvišką, veržlią 
mokyklos dvasią ir jų norą būti kuo 
naudingesniems Lietuvai, suprasti jos 
istoriją, pažinti kultūrą, meną.

Šolomo Aleichemo ORT gim-
nazija – viena mūsų tautinių ma-
žumų šventovė, sukaupusi milžiniš-
kus mokymo ir ugdymo lobius. Jais 
gali pasinaudoti visos mūsų valsty-
bės švietimo įstaigos, o ypač tauti-
nės mažumos, kurios dar nespėjo 
tapti mūsų valstybės dalimi. 

Pastaruoju metu „Tėviškės 
šviesos“ priedą pasiekė bene 
daugiausia jaunų šeimų iš Šalči-
ninkų ir Vilniaus rajonų skundų, 
kad jų vaikai negali mokytis lie-
tuvių kalba. Paprašėme Švietimo 
ir mokslo ministerijos Regioninių 
mokyklų švietimo skyriaus vedė-
ją Joną Vasiliauską pakomentuoti 
tėvų skundus.

Švietimo ir mokslo ministerijos 
Regioninių mokyklų skyrius koor-

dinuoja 14 įstaigų: 2 vaikų darželius, 
4 vidurines mokyklas, 3 gimnazijas, 
5 pagrindines mokyklas. 13 mokyklų 
veikia ikimokyklinio ir/arba priešmo-
kyklinio ugdymo grupės. Švietimo ir 
mokslo ministerija siekia didinti iki-
mokyklinio ir priešmokyklinio ug-
dymo valstybine kalba prieinamumą 
Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose: ji 
per 2011–2014 metus įsteigė ir išlai-
ko 21 naują ikimokyklinio ir/ar prieš-
mokyklinio ugdymo grupę šių rajonų 
mokyklose ir darželiuose.

 Vilniaus rajone sparčiai daugėja 
jaunų šeimų, auginančių ikimokykli-
nio amžiaus vaikus, todėl Švietimo 
ir mokslo ministerija sulaukia ypač 
daug prašymų sudaryti sąlygas ug-
dyti ikimokyklinukus valstybine kal-
ba, nes artimiausi darželiai Vilniaus 
rajone yra perpildyti arba ugdymas 
vyksta lenkų kalba. Atsižvelgiant į 
tėvų prašymus, per 2011–2014 m. 
naujos ikimokyklinio ugdymo gru-
pės ar atskiri mokyklų skyriai buvo 
atidaryti Juodšilių, Vaidotų, Bukiš-
kių, Bendorėlių, Sudervės, Rudami-
nos, Lavoriškių gyvenvietėse.
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Anglų kalbos mokytoja Leokadija Miloš žavisi gimnazistų stropumu. Chemijos mokytoja Birutė Dainienė.

Muzikos mokytoja Larisa Semigrejeva su gimnazistais eilinėje pamokoje.
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Vienuoliktokė Estera Pociūtė teigė tvir -
tai nusprendusi studijuoti mediciną.


