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Užbaigę egzaminų maratoną, Lietuvos
abiturientai sprendžia jų ateitį nulemsiantį klausimą - ką ir kur studijuoti. Tačiau yra ir galinčių lengvai atsikvėpti:
jiems vietos garsiausiuose pasaulio universitetuose jau garantuotos.
Septyni Vilniaus licėjaus abiturientai šiemet išvyks mokslų krimsti į Didžiosos Britanijos Kembridžo
ir Oksfordo universitetus.
Vietas šiose įstaigose, kurios patenka į geriausių pasaulio universitetų dešimtuką, Vilniaus moksleiviams garantavo protiniai gabumai

Nuo rudens Kembridže studijuosiantis Vytautas
vasarą dar turės prisėsti prie knygų, nes laukia
tarptautinės matematikos ir informatikos
olimpiados.
J.Kalinsko nuotr.

ir geri rezultatai moksle.
Matematiką nuo spalio Kembridže besiruošiantis studijuoti Vytautas Gruslys užsienio universitetą sakė pasirinkęs dėl to, kad ten
besimokantis jo brolis jau patikrino suteikiamų žinių kokybę.
„Nemanau, kad mokslas Lietuvoje yra blogas, tačiau, kai sulaukiau atsakymo į užklausą dėl galimybės studijuoti viename geriau-

sių pasaulio universitetų, net nekilo mintis jo atsisak yti“, - sakė
V.Gruslys.
Šis daugkartinis Lietuvos ir pasaulio matematikos bei informatikos olimpiadų laimėtojas, pabaigęs mokslus užsienyje, jei tik leis

galimybės, norėtų grįžti į Lietuvą
ir dirbti čia. Tokius pat planus kuria ir abiturientas Povilas Joniškis,
Kembridže studijuosiantis gamtos mokslus.
„Norėčiau grįžti į Lietuvą, nes iš
tikrųjų tik čia dar įmanoma sukurti kažką naujo, - sakė jis. - Užsienyje galima tik tobulinti, o man norisi kūrybos“.
Nukelta į 2 psl.
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Ar norėtumėte, kad
jūsų vaikas mokytųsi užsienyje?

2008 birželio 11 d., trečiadienis

Abiturientai žvalgosi
į užsienio Alma Mater
Aistė Almanaitė
Tomas Grigalevičius
redakcija@15min.lt

Margarita
Manau, norėčiau, kad
vaikas mokytųsi Lietuvoje. Juk vis vien gimtoji šalis - mieliau.

Mariana
Man atrodo, ir taip, ir
taip gerai. Bet galbūt
Lietuvoje vis tik geriau.

Tomas
Mano vaikai jau mokosi
užsienyje. Gavau darbo
pasiūlymą užsienyje, tad taip
ir nutiko.
Kalbino E.Gerulaitytė,
J.Kalinsko nuotr.

Vandentiekio
avarija Sereikiškėse

Dėl vakar trūkusio vandentiekio vamzdžio patvino Sereikiškių parko pieva ir šaligatvis. Dėl
vandentiekio trasos remonto darbų, Senamiestyje parai sustabdytas vandens tiekimas. Gyventojai
vandens stygiaus nepajus, jis tekės iš vandens rezervuaro.
J.Kalinsko nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Į garsias pasaulyje mokymo įstaigas savo auklėtinius
išleidusios mokyklos didžiuojasi aukštų rezultatų pasiekusiais moksleiviais ir pačios stengiasi juos skatinti.
Gerų rezultatų ir svajonių
apie studijas užsienyje jaunuoliams siekti padeda ne tik prizai
ir apdovanojimai, juos skatina
ir įvairūs susivienijimai bei organizacijos.
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkas
Tomas Žalandauskas teigė, kad
jų organizacija bendradarbiauja su moksleiviais, kurie domisi mokslu.
„Mes skatiname jaunuosius
talentus rengdami konferencijas, paskaitas, vasaros stovyklas
bei stažuotes su profesionaliais
mokslininkais ir, jei reikia, padedame mokiniams finansiškai“, - „15min“ sakė jis.
Ši organizacija yra viena iš
nedaugelio, skiriančių nemažą dėmesį gabiems ir imliems
moksleiviams.

Gabūs nuo gimimo
Mokslo aukštumų užsienyje siekiantys moksleiviai yra
ne vieninteliai galintys pasigirti mokslo pasiekimais, yra ir
kitokių gabumų turinčių jaunuolių, įrašytų į šalies mokslo istoriją.
Šiemet mokyklą baigiantis plungiškis Donatas Valius
prieš kelis mėnesius tapo pirmojo Lietuvoje registruoto geriausios atminties čempionato

Pirmojo Lietuvoje registruoto geriausios atminties čempionato rekordininkas Donatas Valius iki šiol puikiai prisimena 50 „pi“ konstantos
skaitmenų.
E.Jankausko nuotr.

rekordininku.
Varžytuvėse abiturientas
nurungė keliasdešimt kitų
moksleivių - lentoje jis surašė
daugiausia, net 600, konstantos
π („pi“) dešimtainės begalinės
trupmenos skaitmenų.
„Laiko pasiruošti konkursui labai daug neturėjau - tik du
vakarus“, - tikino kaip nesunkų eilėraštį skaičių seką išmokęs D.Valius.
Tačiau moksluose toks pa-

Vilniaus bei Kauno technologijos
universitetai pagal reitingus patenka tarp 5 proc. geriausių Europos
universitetų. Dėl didelio išvykstančiųjų skaičiaus kalta sklandanti dezinformacija apie prastą Lietuvos
aukštojo mokslo būklę.
Sakė R.Šiaučiūnas.

siekimas, pasak geriausios atminties rekordininko, jam ne
itin talkina.
„Įsidėmėti istorinių įvykių
datas nėra taip paprasta“, - guodėsi gabus moksleivis.
Priešingai nei geriausieji
Vilniaus licėjaus abiturientai,
šis labai gerai besimokantis
vaikinas emigruoti neketina teisę arba ekonomiką jis studijuoti rengiasi Lietuvoje.

Studijos Lietuvoje
Šiais metais vidurinio ugdymo programą šalyje baigs
per 46 tūkst. dvyliktokų.
Po egzaminų sesijos abiturientai plūstels į aukštąsias mokyklas. Tačiau kurią iš keliolikos rinktis, pasak jų, informacijos trūksta. Todėl apsisprendimą dažnai lemia spalvingesnė
universitetų reklama ar studijuojančių draugų patarimai. Pa-

gal atliktą universitetinių aukštųjų mokyklų reitingavimą šiemet lyderis lieka tas pats kaip
ir pernai - Vilniaus universitetas. Paskutinioji išlieka Lietuvos dailės akademija.
Anot portalo lrt.lt, reitingų
vykdytojai pripažįsta, kad net
ir pirmąsias vietas užimantys
universitetai kol kas negali ly-

giuotis į Vakarų aukštąsias mokyklas. Lietuvos studentų atstovybių sąjungos prezidentė Indrė Vareikytė teigė, kad
rinkdamasis, kur studijuoti,
moksleivis iš tiesų turėtų žinoti
dėstytojų personalą, kokios sąlygos sudarytos studentų veiklai, kokia studijų kokybė, infrastruktūra.

PROBLEMOS NEĮŽVELGIA
Aukštųjų Lietuvos mokyklų vadovai didžiulį į užsienį išvykstančių
gabių jaunuolių skaičių laiko natūraliu reiškiniu.
„Tokių atvejų visada buvo ir bus. Juk tokie dalykai vyksta ir senosiose Europos valstybėse. Tai yra normalus procesas“, - įrodinėjo Kauno
technologijos universiteto rektorius Raimundas Šiaučiūnas.
Anot jo, bent jau bakalauro studijos Lietuvoje yra pakankamai geros kokybės.
„Juk Vilniaus bei Kauno technologijos universitetai pagal reitingus patenka tarp 5 proc. geriausių Europos universitetų, - tikino
R.Šiaučiūnas. – O dėl didelio išvykstančiųjų skaičiaus labiausiai kalta jau kelerius metus visuomenėje sklandanti dezinformacija apie
prastą Lietuvos aukštojo mokslo būklę“.

vasara

orai
Šiandien oro temperatūra nuo
17 iki 23 °C šilumos.
Vakariniuose rajonuose
trumpai palis, galima perkūnija,
jos metu iki 15-17 m/s sustiprės
vėjo gūsiai. Vietomis palis
ir ketvirtadienį.
Ateinančią naktį bus nuo
8 iki 14 °C, rytoj dieną
nuo 17 iki 22 °C šilumos.
N.Radevič nuotr.
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Varduvininkai: Aluona, Barnabas, Flora, Raminta, Tvirmantas.
Dienos info: saulė teka 04:43, leidžiasi 21:55,
dienos ilgumas 17:12.
Priešpilnis.
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