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75-ieji leidimo metai

Cenzūra Trakų rajone?

Ir vėl nemokamas muziejų 
lankymo sekmadienis

„Trakų fanfarinė savaitė“  
jau greitai

Evelinos Grinevič gyvenimas 
tarp dviejų chorų

PRENUMERATA 2019 M.
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Vytauto  g. 22, Trakai
tel. (8 648) 38292
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Kur pagrindinių mokomųjų 
dalykų šimtukai?

Trakų rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo skyrius 
pristatė visuomenei, kad šiemet 
net 16 rajono abiturientų iš 6 
savivaldybės mokyklų gavo vals-

tybinių brandos egzaminų mak-
simalius balus – šimtukus, kai 
2018 m. tokių abiturientų buvo 
11 iš 8 mokyklų. Tačiau įsigilinus 
į 2019 m. brandos egzaminų sta-
tistiką, matyti, kad šiemet rajone 
nei vienas abiturientas negavo 
šimtuko už tokių svarbių dalykų 

valstybinius brandos egzaminus 
kaip istorija, biologija, chemija, fi-
zika, matematika ar net geografija. 
Net 8 šimtukai buvo gauti už rusų 
(užsienio) kalbos valstybinį egza-
miną, kuri mišrios kultūros krašte 
kaip Trakai yra įprastas dalykas. Be 
to, iš jų net 4 šimtukai buvo gauti 

būtent Lentvario H. Senkevičiaus 
gimnazijoje, kurioje pagrindinė 
dėstomoji kalba yra vakarų slavų 
lenkų kalba. Prie šimtukų sąrašo 
prisijungė ir 5 maksimalūs rezul-
tatai už anglų (užsienio) kalbos 
valstybinį brandos egzaminą, kas 
XXI a. taip pat nestebina, kai anglų 
kalba jau yra tapusi tarptautine. 
Už lietuvių kalbos ir literatūros 
valstybinį brandos egzaminą buvo 
išspausti 2 šimtukai, o paskutinis 
šimtukas – už informacinių tech-
nologijų egzaminą. Iš esamos ten-
dencijos matyti, kad Trakų rajone 
šiemet abiturientai perlaikydami 
valstybinius brandos egzaminus 
sugebėjo surinkti aukščiausius 
balus tik už lietuvių ir užsienio 
kalbų, tuo tarpu apibendrinant 
kitų dėstomų dalykų rezultatus, be 
kurių sėkmingo išlaikymo neįma-
nomas aukštojo mokslo siekimas, 
pastebimas drastiškas nuosmukis. 
Pavyzdžiui, jeigu 2017 m. rajono 
abiturientai, kurie už matematiką 
gavo 85 – 100 balų, buvo 7,74 
proc., tai 2019 m. šis rodiklis vos 
siekia 2,82 proc., už biologiją – 
2017 m. rezultatas buvo 15,38 
proc. abiturientų, o 2019 m. jau tik 
4,35 proc.,  chemiją – 2017 m. 50 
proc., o 2019 m. – 0 proc., istoriją – 
2017 m.  buvo 12,09 proc., o 2019 
m. – 5,68 proc. ir taip toliau (žr. 
lentelę Nr. 1).
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Trakų rajono abiturientų 
nuopuolis ir direktorių pakilimas

Ech, smagi ta vasara vasa-
rėlė. Visiškai išblaivėjęs po dar 
vienos trumpos liepos nakte-
lės, nusprendžiau pasisvečiuoti 
„Galvės“ redakcijoje vieną karštą 
popietę.

Spaudos renesansas
Taigi, užeinu į redakciją, o 

ten – mano mergos, visos su 
plačiom šypsenom, laimingos, 
pasipuošusios ventiliuojančiais 
sarafanais, geria prosecco tie-
siai iš butelio – tikra bohema. 
Ir nors dabar ne rinkimų vajus, 

Baigėsi 2019 metų brandos egzaminų pagrindinė ir pakartotinė sesijos. Trakų rajono savivaldybė 
apibendrino egzaminų statistiką ir pateikė ją taip, kad atrodytų, jog yra dėl ko džiūgauti. Bet ar iš tiesų 
taip ir yra, jeigu tą statistiką galima interpretuoti visai kitu analizės pjūviu.

Pasididžiavimų matavimasis Trakų rajone. Antra dalis.
TIK SKAIČIAI

Trakų rajono civilinės metrikacijos 
duomenimis, 2019 m. nuo liepos 18 

iki 24 dienos gimė 8 vaikučiai –  
3 mergaitės ir 5 berniukai.  

Mirė 8 žmonės. Susituokė 16 porų  
ir 6 poros nutraukė santuoką.

Dailininkas Dovydas BouNukelta į 4 p.


