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Redakcijos skiltis 

 

Mieli „Avilio kronikos“ skaitytojai,  

Sveikiname Jus su naujais mokslo metais, norėtume palinkėti sėkmės moksle, kūrybiškumo, drąsos 

įgyvendinti savo svajones. Šio leidinio tikslas visuomet buvo telkti Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – 

Bitės mokymo centro bendruomenę. Jau penkiolika metų veikianti mokymo įstaiga kiekvienais metais 

kelia sau naujus iššūkius, ne tik ugdo suaugusiuosius, bet ir organizuoja popamokinę veiklą, negalintiems 

lankyti pamokų suteikia galimybę konsultuotis nuotoliniu būdu arba palikti savo atžalas vaikų priežiūros 

kambaryje. 

Šiame numeryje norėtume Jums pristatyti praėjusių mokslo metų laimėjimus. Norėtume pasidžiaugti 

ir šių  metų naujovėmis, kurios, tikimės, dar labiau sutelks bendruomenę, pagyvins viso mokymo centro 

gyvenimą. 

Šis numeris skiriamas artėjančiam mokymo centro 15-os metų jubiliejui. 

 

 
 

Lapkričio 23-29 dienomis vyks suaugusiųjų švietimo savaitė 

Į renginius, vyksiančius Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centre 

kviečiame ir Jus (į renginius registruotis galite: el. p. rastine@bitescentras.vilnius.lm.lt arba tel. 279 7437): 

Renginys Laikas Vieta Atsakingas asmuo 

Centro informacinio leidinio „Avilio kronika“ Nr. 3, 

skirto Centro 15-os metų veiklos paminėjimui, ir 

atnaujinto internetinio puslapio pristatymas. 

2009-11-23 

16.45 

17 kab. G. Alikonienė, M. 

Geryba, J. 

Jakubickaitė, L. 

Meškauskienė. 

Centro bendruomenės narių nuotraukų parodos „Gamta 

mano akimis“ pristatymas. 

2009-11-23  

17.00 

salė G. Alikonienė, 

M. Paulauskas, 

O. Ivanisova. 

Mokinių darbų parodos „Vilna, susivelki!“ pristatymas. 2009-11-23 

17.15 

muziejus I. Jagelavičiūtė, 

S. Jurkevičienė. 

Atvira chemijos pamoka 11 kl. „Alkoholių sandara ir 

fizikinės savybės“. Pamoką ves mokytoja Jolita 

Gylienė. Registracija būtina 

2009-11-23 

18.20 

3 kab. I. Jagelavičiūtė, 

J. Gylienė. 

Profesinio orientavimo valanda „Studijos Vilniaus 

Universiteto Ekonomikos fakultete“. Susitikimas su VU 

dėstytojais. 

2009-11-25 

17.30 

salė G. Alikonienė, 

K. Martinavičiūtė. 

Atvira matematikos pamoka 9 kl. pagal atnaujintas 

pagrindinio ugdymo programas „Reiškinys f(x)=ax+b. 

Uždavinių sprendimas“. Pamoką ves mokytoja 

metodininkė Olga Ruducha. Registracija būtina 

2009-11-25 

20.00 

26 kab. G. Jurkevičius, 

O. Ruducha. 

Renginys, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečio 

paminėjimui „Literatūros ir istorijos apyaušriuose plaka 

galinga maža žmogaus širdis“. Registracija būtina 

2009-11-26 

17.30 

salė G. Alikonienė, 

I. Jagelavičiūtė, 

J. Jakubickaitė, 

L. Meškauskienė. 

Atvira fizikos pamoka 12 kl. „Elektros srovės darbas ir 

galia. Laidininkų jungimo būdai“. Pamoką ves fizikos 

mokytojas Mindaugas Geryba. Registracija būtina 

2009-11-26 

19.10 

2 kab. I. Jagelavičiūtė, 

M. Geryba. 

Prevencinis renginys „ Apsaugok save ir savo artimą“. 

Susitikimas su saugaus eismo priežiūros atstovais. 

2009-11-27 

16.30 

salė G. Alikonienė, 

O. Ivanisova. 

mailto:rastine@bitescentras.vilnius.lm.lt


Mokymo centrui – 15 metų 
Šiais mokslo metais mokymo centras švenčia 15-os metų jubiliejų. Norėtume kartu su visais 

pasidžiaugti mūsų pasiekimais, laimėjimais, naujovėmis. Naujienų daug. Norėtume išskirti keletą jų. 

Mokymo centras jau ne pirmus metus dalyvauja respublikiniame projekte „Vidurinis išsilavinimas 

nuotoliniu būdu“. Projekto partneris – Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, kuri globoja mokinius bei aprūpina juos 

kompiuterine įranga, reikalinga mokymuisi. 

Mokiniai atvyksta į mokymo centrą 3 kartus per 

metus – pirmąjį kartą pateikia prašymus, gauna 

reikalingus vadovėlius, antrąjį kartą – atsiskaityti 

už I pusmetį, trečiąjį kartą – mokslo metų 

pabaigoje. Kitu metu mokiniai mokosi namuose, 

gaudami iš mokytojų temų ir užduočių 

komplektus, reikalingus atsiskaityti už mokomąjį 

kursą. Šie mokiniai gali visas individualias 

konsultacijas gauti elektroniniu paštu (pagal 

Neakivaizdinio mokymosi tvarkos aprašą). 

Pageidaujantys gali atvykti konsultuotis ir į 

mokymo centrą: patalpos pritaikytos žmonėms su 

negalia. Pagal šį projektą 2006-2009 metais 

mokymo centre nuotoliniu būdu mokėsi ir vidurinį 

išsilavinimą įgijo jau 25 žmonės su negalia. Šiuo metu nuotoliniu būdu mokymo centre mokslus tęsia 3 žmonės su 

negalia. 

Įvairiais metais mokymo centre mokėsi „Mis Negalia“ konkurso nugalėtojos – Jurgita Masilionytė ir 

Ramunė Šidlauskaitė. 

 

Mokymo centre yra nusistovėjusios tradicijos, kurių laikomasi kiekvienais metais: kartu su 

bendruomene švenčiamos Rugsėjo 1-ji, Vasario 16-oji, Šimtadienis, Motinos diena, Paskutinis skambutis.  

 
 

Rugsėjo 1-osios akimirkos 

 

Mokymo centras aktyvus įvairių renginių ir projektų, organizuojamų mieste ir respublikoje, dalyvis. 

Nuo 2000 metų Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras vienas aktyviausių Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo savaitės renginių dalyvių. Renginiuose dalyvauja centro mokytojai ir mokiniai. Ypač visiems 

patinka netradicinės pamokos, kurios organizuojamos šių suaugusiųjų švietimo savaičių metu.  

2009-ais metais aktyviai dalyvaujama Lietuvos vardo tūkstantmečio renginiuose. 



Modulinis mokymas sudaro sąlygas žinių stokojančiam žmogui pasimokyti jam patogiu metu. 

Dažniausiai besimokantieji nori gilinti užsienio kalbų ir informacinių technologijų žinias. Ne mažiau populiarūs ir 

įvairų rankdarbių moduliai, kur galima išmokti pačiam pasigalinti papuošalą ar kitokį rankdarbį. Nuo rugsėjo 

mėnesio atnaujinamas valstybinės kalbos modulis, vėl išpopuliarėjęs tarp Žirmūnų bendruomenės. 

Mokymo centro vadovybė daug investuoja į sporto salę ir įrangą, kad mokiniai galėtų ne tik mokytis, 

bet ir pasportuoti laisvalaikiu ar pertraukų tarp pamokų metu. Sporto salėje galima paboksuoti „kriaušę“, pažaisti 

stalo tenisą, užsiimti aerobika bei tobulinti kūno formas. Lauke įrengtose aikštelėse – žaisti krepšinį ar futbolą. 

Pavasarį organizuojama sporto šventė, įtraukianti vietos bendruomenę – be tradicinių futbolo varžybų, galima 

dalyvauti ir neįprastose rungtyse – pavyzdžiui, baliono sprogdinimo, šokinėjimo per šokdynę, o mažieji rungiasi 

estafetėse su paspirtukais. Nuo šių mokslo metų visi kviečiami į šokių užsiėmimus. 

Labai populiarus yra mokymo centro Popchoras, kurio koncertai džiugina visus jau ne vienerius 

metus. Mokiniai labai noriai ir aktyviai dainuoja ir dalyvauja bendruomenės šventėse bei išvykose pagal Kultūrinių 

mainų programą. Popchoras dalyvauja ir miesto renginiuose, pvz., Žirmūnų seniūnijos organizuotoje Ekologijos 

šventėje. 

Visų besimokančiųjų traukos centras – skaitykla ir biblioteka, kur mokiniai visuomet gali gauti 

reikalingą vadovėlį, naudotis internetu, pažiūrėti televizorių. 

Mokymo centre galima gauti ir socialinę bei psichologinę pagalbą. 

Įrengtas ir vaikų priežiūros kambarys, jei tėveliai pamokų metu 

neturi kam palikti atžalų. 

Bitės SMC pradėjo bendradarbiauti su Žirmūnų 

seniūnijos senjorų klubu, kurio nariai noria dalyvauja ne tik 

mokymo procese, bet ir tradicinėse mokymo centro šventėse. 

Šiemet 15 metų švenčiantis mokymo centras turi 

dar daug planų. „Svarbiausia – išmokyti mokytis visą gyvenimą, 

ypač žinių visuomenėje, kur vakarykštės žinios jau gali būti 

pasenusios“ - teigia Mokymo centro direktorius Gintaras 

Jurkevičius, pats besimokantis ir skatinantis tą daryti bendruomenės narius. 

 

 
 

2009-2010 m. m.  Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės - Bitės 

suaugusiųjų mokymo centre 
Kviečiame kartu su visais pašokti 

Šokame salsa, bacciatta, linijinius 

šokius 

Šokame trečiadieniais: 

15.00-16.00 (poros) 

16.00-17.00 (linijiniai šokiai) 

Ir penktadieniais: 

16.00-17.00 (lijininiai) 

17.00-18.00 (poros) 

Kviečiame mokytis anglų kalbos, 

technologijų, lietuvių (valstybinės) 

kalbos, vokiečių kalbos, 

informacinių technologijų 

Kviečiame į savigynos ir sporto 

užsiėmimus 

Kviečiame velti kartu su 

technologijų mokytoja ir  

Kviečiame piešti dailės studijoje 

Kviečiame į popchorą Kviečiame baigti vidurinį 

išsilavinimą Mokome lietuvių kalba 

 

 

Dėmesio nuo lapkričio 23 dienos startuoja nauja Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo 

centro interneto svetainė. Joje rasite lengviau pasiekiamą informaciją tuo pačiu adresu: 

www.bitescentras.vilnius.lm.lt  
 

http://www.bitescentras.vilnius.lm.lt/


Mokinių kūryba 
 

 

 

PAVEIKSLAS 
POLIKLINIKOJE 

 

Sėdžiu poliklinikoje 

prie gydytojo kabineto 

durų. Dabar visa laiką 

sėdžiu. Na, dar kartais 

guliu. Bet nestoviu ir 

nebevaikštau. 

Sėdėdamas daug stebi: 

aplinką, žmones, jų 

elgesį. Žmonių daug, 

kiekvieną kartą jie 

pavargę, sudirgę ir pikti. 

Gal tai ne žmonės kalti, 

gal tokia prigimtis, 

šiaurietiška. Kažkur apie 

tai skaičiau... Dar 

skaičiau, kad atvykę į 

Lietuvą kitataučiai 

turistai labai stebisi 

žmonių šaltumu, 

abejingumu, uždarumu, 

o natūralią bei 

nuoširdžią šypseną labai 

retai išvysi. Kad ir čia, 

poliklinikoj, visada – 

kovos dėl eilės pas 

daktarą, talonėlio 

numerio ir t.t. Bet aš 

niekur neskubu. Jau 

aštuoneri metai visas 

pasaulio laikas mano. 

Žmonės nelabai 

įdomūs, nes visą laiką 

čia matau tą patį. 

Nukrypsta akys... Ant 

sienos kabo įrėminta 

nuotrauka. Iš savo vietos 

teįžiūriu pavadinimą – 

„Žydėjimas“. Kol kas 

matau labai gerai, bijau 

senatvės vien dėl to, kad 

nebematysiu kaip 

dabar... Paveiksle 

žydinčiam obelų sode 

stovi močiutė juoda 

suknele, rankas 

susidėjusi, o žiedlapiai 

krenta ant jos baltos 

iškrakmolytos skarelės. 

Senatvė ir žydėjimas... 

Besiartinanti mirtis ir 

nuo žiedų svaiginamas 

pavasaris, juoda ir 

balta... Balti lapeliai 

krenta, o senolė, atrodo, 

kad kyla. Kyla į dangų. 

Kažin kas buvo toji 

močiutė pozuotoja. 

Galbūt paprasta 

moterėlė, galbūt šviesi 

siela, didi motina, 

senelė. Galėjo būti ir 

taip, ir taip. Bet kas buvo 

tas fotografas! Kas 

sugebėjo momentu, 

vaizdu, žiedlapio 

plevenimu išreikšti visą 

pasaulio tiesą, visą 

gyvenimo ir pomirtinį 

grožį, pasakyti tai, ko 

žodžiais pasakyti 

nemoku. Turbūt 

nemokėjo ir jis. Įdomu, 

ar ji pozavo jam, ar tai 

tik atsitiktinumas, galbūt 

tai motina, išlydinti sūnų 

ar dukrą... 

Atėjo mano eilė. 

Įvažiuoju į kabinetą. Už 

nugaros lieka daug 

besistumdančių ir 

besibarančių močiučių, o 

kodėl jos negalėtų būti 

tokios kaip ta, kuri 

paveiksle... 

Mantas 

Mikalauskas, 

11c 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcija: vyr. redaktorė Joana Jakubickaitė, redaktorė Lina Meškauskienė. Maketas – laikraščio 

redakcija. Fotografas – Mantas Paulauskas. Idėjos autorius Robertas Bartaševičius 

Tel. 2797623, rastinė@bitescentras.vilnius.lm.lt, adresas Žirmūnų g. 32, Vilnius 
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