Mieli Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos bendruomenės nariai,
Prieš nepilną mėnesį prasidėjęs ir vis dar besitęsiantis karantinas, Mokyklos istorijoje
šių metų lapkritį įrašys kaip ryškių įvykių mėnesį. Ne tik todėl, kad jis jau 75-asis, ir kad dėl
visiems žinomų aplinkybių mums teko ilgai ruoštus šventinius renginius, įkvėptus
M.K.Čiurlionio “Jūros” jėgos ir polėkio, tradicijos ir kaitos, atidėti vieneriems metams. Šis
lapkritis taip pat svarbus Mokyklos istorijai ir tuo, kad ji verčia naują savo puslapį.
2020 m. lapkričio 25 d. darbą Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje baigė
direktorius Romualdas Kondrotas, Mokyklai vadovavęs nuo 1994 m. Už indėlį į švietimo
sistemos plėtojimą ir ilgametį atsakingą, inovatyvų bei kūrybingą vadybinį darbą Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos kancleris Tomas Daukantas jam įteikė aukščiausią ministerijos
apdovanojimą – Garbės ženklą. Ceremonijos metu buvo pristatytas ir pasveikintas naujasis
mokyklos direktorius Dainius Numgaudis.
Šis lapkritis taip pat įsimins, kaip Mokyklos darbo naujomis ugdymo organizavimo
formomis - kasdienės ir nuotolinės - pradžios mėnuo. Pavasarį išbandę nuotolinį mokymą,
per vasarą atlikę savo namų darbus, iš tiesų galime pasidžiaugti, kad šis iššūkis Mokyklai,
kuri gerbia ir puoselėja savo 75-metes tradicijas, tapo nauju jos gyvenimo etapo pradžia.
Kaip jau esame informavę, ugdymo proceso įgyvendinimas Mokykloje ir toliau
tęsiamas mišriuoju būdu:
5 - 8 ir I - IV gimnazijos klasių mokinių bendrojo ugdymo pamokos ir grupinės
meninio ugdymo pamokos (išskyrus III-IV gimnazijos baleto skyriaus mokinius) vyksta
nuotoliniu būdu, per Classroom Meet platformą arba Zoom, pagal patvirtintą ir Google
kalendoriuje fiksuojamą vaizdo pamokų tvarkaraštį. 2/3 ugdymo plane minėtiems dalykams
numatytų valandų vyksta sinchroniniu (vaizdo pamokos) būdu. Likusi dalis - skirta
savarankiškam mokinių darbui, namų darbų užduotims, saviruošai.
1 - 4 klasių mokiniai tęsia darbą Mokykloje. Tačiau atsižvelgę į tėvų nuogąstavimus ir
prašymus, mažiesiems mūsų čiurlioniukams taip pat sudarėme galimybę pasirinkti nuotolinį
pradinio ugdymo dalykų mokymą. Šiuo metu iš 261 pradinuko 30 mokosi namuose.
Mokykloje kontaktiniu būdu be pradinukų taip pat vyksta ir meninių dalykų
individualios ir baleto profesinio IV-ojo lygmens grupinės pamokos.
Taigi, gyvenimas Mokykloje tęsiasi ir todėl dedame visas pastangas, kad joje būtų
užtikrintos būtinos sąlygos tiek besimokančiųjų, tiek ir dirbančiųjų saugumui. Tuo tikslu
Mokykla įsigijo rūko sistemą URFOG, skirtą patalpų dezinfekavimui. URFOG rūko
generatoriai per trumpą laiką paskleidžia dezinfekcines medžiagas. Didelis rūko kiekis
įsiskverbia į visus tarpelius. Po dviejų valandų rūkas išsisklaido, patalpas vėl galima naudoti.
Šiuo įrenginiu reguliariai dezinfekuojamas visas pradinio ugdymo korpusas (klasės,
koridoriai, laiptinės, san.mazgai), Koncertų salė, bendrabutis, valgykla, kavinė, sporto ir
baleto salės, persirengimo kambariai, bendro naudojimo patalpos ir kt. Bendrabučio ir
Mokyklos valgyklose sureguliuoti maitinimo srautai, numatant klasių maitinimo vietas ir
konkretų laiką. Pailgintos dienos grupėse sumažintas mokinių skaičius.
Siekdami, kad nuotolinis mokymo procesas vyktų sklandžiai, ir toliau tęsiame klasių
techninį aprūpinimą. Per lapkričio mėnesį naujai įsigijome 8 nešiojamus kompiuterius, 20
dokumentų kamerų, 5 grafines planšetes, 24 internetines (WEB) kameras, buvo įrengti ir
pritaikyti nuotoliniam darbui 24 bendrojo ugdymo kabinetai, 6 baleto salės, 4 dailės klasės ir
9 muzikos klasės. Iš lėšų, skirtų skaitmeniniams mokymosi ištekliams, įsigijome 250

licenzijų, skirtų skaitmeninio mokymo (-si) aplinkai “Eduka”, kurias Mokykla galės naudoti
2021-2022 m.m.
Taip pat rūpinamės ir 139 bendrabučio mokiniais, iš kurių šiuo metu gyvena 22
mokiniai. Mokykla įsigijo ir bendrabutyje įrengė veido atpažinimo ir temperatūros matavimo
terminalą, matuojantį visų į bendrabutį patenkančių asmenų temperatūrą.
Iki metų pabaigos planuojame visiškai įrengti, t.y. kompiuterizuoti ir pritaikyti
nuotoliniam darbui papildomai 12 pradinio ugdymo klasių, 5 bendrojo ugdymo klases, 3
baleto sales, 23 muzikos skyriaus klases.
Šiuo įtemptu ir nelengvu metu yra teikiama parama socialiai remtinoms šeimoms.
Sausais maisto daviniais aprūpintos 23 socialiai remtinų mokinių šeimos, socialiai remtini
mokiniai aprūpinti ir baleto bateliais, puantais. Pagal poreikį ir Mokyklos turimas galimybes
išdalinta IT įranga, pasirūpinta interneto ryšiu (SIM kortelėmis). Norime pasidžiaugti mūsų 5
mokyklos mokiniais, kurie tapo M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo "Pagalba
Lietuvos vaikams" stipendininkais. Teikiama ir psichologinė pagalba. Klasių vadovai kartu
su pagalbos specialistais nuotoliniu būdu tęsia ilgalaikių Socialinio ir emocinio ugdymo
LIONS QUEST programų įgyvendinimą.
Šio etapo neatsiejama dalimi, deja, tapo ir COVID-19 statistika, kuria norime
pasidalinti. Mokyklos turimais duomenimis iki 2020 m. gruodžio 2 d. teigiami Covid - 19
testo rezultatai buvo nustatyti 9 Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojams
ir 14 mokinių, tačiau Mokykla nėra laikoma židiniu. Šiuo metu serga 1 mokytojas ir 2
mokiniai, 10 asmenų (5 mokiniai, 5 darbuotojai) yra privalomoje saviizoliacijoje dėl turėto
artimo kontakto su sergančiuoju. Mokykla turi savo kuratorių, NVSC specialistą, su kuriuo
nuolat keičiamės aktualia informacija. Mokykla nuolat stebi situaciją, reaguoja į naują
informaciją, imasi veiksmų.
Norėtųsi tikėti ir mums visiems palinkėti, kad šis artėjančių vienų gražiausių metų
švenčių laikotarpis, būtų kupinas susikaupimo, ramybės, sveikatos, ir kad menų pašauktiems
ir menus mylintiems gyvenimo jūros bangos teatneštų vilties ir tikėjimo.

