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Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto (dabar – Lietuvos edukologijos
universitetas) mokymo bazė Tamašiavoje įkurta 1967 m. Ji įsikūrusi prie Mošios
ežero, Trakų rajono savivaldybėje, Čižiūnų kaimo apylinkėse, 4 km į šiaurės rytus nuo Aukštadvario miestelio. Anksčiau čia buvo vaikų namai, našlaičių prieglauda, palivarkas (Ten, kur..., 2010).
Tamašiavos mokymo bazę jau beveik 50 metų naudoja Lietuvos edukologijos universitetas (anksčiau – VVPI, VPU) geografijos, biologijos, kūno kultūros
(anksčiau – fizinio lavinimo) ir kitų specialybių studentams mokyti. Taip pat čia
rengiamos įvairios stovyklos studentams ir mokiniams. LEU studentų atstovybė rengia pirmakursių stovyklas, Jaunųjų geografų mokykla – jaunųjų geografų
stovyklas, M. K. Čiurlionio menų mokykla – dailės stovyklas, LEU Socialinės
edukacijos fakultetas – ugdomąsias stovyklas moksleiviams.
Pastaraisiais metais mokymo bazė mažiau naudojama geografijos specialybės studentams mokyti. Iš geografijos lauko praktikų šiuo metu Tamašiavoje organizuojama tik viena, t. y. Lietuvos gamtinės geografijos lauko, praktika.
Anksčiau čia buvo vykdomos ir dirvotyros, meteorologijos bei kitų geografijos
dalykų praktikos.
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TYRIMO TIKSLAS IR METODIKA
Šio tyrimo tikslas – įvertinti Tamašiavos mokymo bazės ir jos apylinkių
edukacinį potencialą, tinkamumą geografijos specialybės lauko praktikoms atlikti bei paskatinti LEU geografus intensyviau naudoti mokymo bazę studentams mokyti.
Atliekant tyrimą taikyti šie metodai: literatūros šaltinių (knygų, straipsnių,
tyrimų ataskaitų, diplominių darbų ir kt.), planavimo dokumentų medžiagos
ir kartografinių šaltinių (topografinių, ortofotografinių ir teminių žemėlapių)
analizė, interviu su vietos gyventojais, mokymo bazės direktoriumi ir anksčiau
dirbusiais dėstytojais, lauko tyrimai ir stebėjimai mokomųjų praktikų metu.
Tamašiavos mokymo bazės apylinkės gali būti suvokiamos siaurąja ir plačiąja prasmėmis. Siaurąja prasme – tai erdvė tarp Aukštadvario regioninio parko
šiaurinės ribos, Gubiškių (Ūbiškių), Skrebio ir Mergiškių kalvų miškų. Plačiąja
prasme – tai visa šiaurės vakarinė Aukštadvario regioninio parko dalis (įskaitant Aukštadvario miestelį). Šiame straipsnyje Tamašiavos apylinkės nagrinėjamos plačiąja prasme. Tai teritorija, kurią lengvai galima pasiekti iš LEU mokymo bazės atliekant tyrimus ir žygius, joje išsidėstę pažintiniu požiūriu svarbūs
objektai, maršrutai ir kompleksai.
Tamašiavos mokymo bazės ir jos apylinkių edukacinis potencialas buvo vertinamas šiais aspektais: geografinė padėtis ir pasiekiamumas, gyvenimo, darbo
ir poilsio sąlygos, vietovės ištirtumas, literatūros ir kartografinių šaltinių gausa,
reljefo, dirvožemio dangos, vandens telkinių ir biologinė įvairovė, istorinė raiška ir kultūros paveldas, gyventojų ir gyvenviečių struktūra bei raidos ypatybės,
kraštovaizdžio įvairovė ir vaizdingumas. Įvertintas mokymo bazės tinkamumas
ne tik geografijos, bet ir kitų specialybių mokomosioms lauko praktikoms, kitoms veikloms.

Tamašiavos mokymo bazė yra vos 60 km nuo Vilniaus, netoli magistralinio
kelio A16 ir krašto kelio Nr. 221. Siekiant sutrumpinti kelią iš ir į Vilnių, sovietmečiu buvo nutiestas žvyrkelis nuo magistralinio kelio A16 per Poguliankos
kaimą iki Tamašiavos. Į Tamašiavą patogu atvykti ne tik iš Vilniaus, bet ir iš
Kauno, Alytaus, Marijampolės, Prienų, Trakų, Elektrėnų ir kitų vietovių.
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Mokymo bazės apylinkes patogu apvažiuoti automobiliu, taip pat galima
keliauti dviračiais ir pėsčiomis. Siekiant sudaryti sąlygas lengviau pasiekti, pažinti ir tyrinėti vertingiausius objektus ir kompleksus mokymo bazės apylinkėse, siūloma įrengti pažintinius takus aplink Mošios ežerą ir Strėvos aukštupį,
pažintinių takų jungtis su Skrebio mišku ir Mošos archeologiniu kompleksu,
Strėvos aukštupiu, Velnio duobe ir Akmenių pilkapiais (1 pav.).
Tamašiavos mokymo bazės sklypas užima net 37 ha. Į jį patenka mokymo bazės pastatai (2 pav.), mokomasis biologinis sklypas, Mošios ežero pakrantė
ir paežerės pelkės dalis, tvenkinys, žemės ūkio naudmenos (daugiausia pievos)
ir želdiniai. Mokymo bazės įranga tinkama mokomosioms lauko praktikoms,
renginiams, stovykloms bei universiteto darbuotojų poilsiui organizuoti šiltuoju
metų laiku. Gyvenamosios patalpos yra su patogumais, taip pat yra mokymo
klasė, vasarą veikia biblioteka. Yra valgykla, virtuvė, galima užsisakyti maitinimą. Poilsiui įrengta laužavietė ir maudykla, sportui – sporto aikštelės su inventoriumi, stadionas, atviras plaukimo baseinas. Bendra įrangos būklė šiuo metu
yra patenkinama, tačiau ji palaipsniui blogėja dėl investicijų stokos. Pastaraisiais
dešimtmečiais dėl lėšų stokos dalis įrangos yra nusidėvėjusi, apleista, nebetenkiapleista, nebetenkina
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todėl
ją atnaujinti.
Daugelį reikalingų
apleista, nebetenkina
šiuolaikinių
poreikių, poreikių,
todėl būtina
ją būtina
atnaujinti.
Daugelį reikalingų
paslaugų pas
na šiuolaikinių poreikių, todėl būtina ją atnaujinti. Daugelį reikalingų paslaugų
(paštas,vaistinė,
vaistinė,prekybos
prekybos
ir kt.)
galima
4 Aukštadvarykm, Aukštadvaryje.
Aukštad
(paštas, (paštas,
vaistinė,
prekybos
centrascentras
ircentras
kt.) galima
rasti
vos
užvos
4 vos
km,4už
Aukštadvaryje.
Aukštadvario
ir kt.)
galima
rastirasti
už
km,
Aukštadvario
parkoregioninio
direkcija,
kurioje
dirba kraštotvarkos,
miestelyje
įsikūrusi įsikūrusi
Aukštadvario
regioninio
parko
direkcija,
kurioje dirba
kraštotvarkos,
kultūros ku
je.miestelyje
Aukštadvario
miestelyje
įsikūrusiregioninio
Aukštadvario
parko
direkcija,
dirba
kraštotvarkos,
kultūros
paveldo,
ekologijos
specialispaveldo,
rekreacijos
ir ekologijos
specialistai,
veikia ir
lankytojų
centras
įdomia ekspoz
paveldo,kurioje
rekreacijos
ir ekologijos
specialistai,
veikiarekreacijos
lankytojų
centras
su
įdomiasu ekspozicija.
tai, veikia lankytojų centras su įdomia ekspozicija. Čižiūnų kaime yra parduotuČižiūnų
yra parduotuvė,
veikia
vietinė biblioteka
(Aukštadvario
bibliotekos
Čižiūnų kaime
yrakaime
parduotuvė,
veikia vietinė
biblioteka
(Aukštadvario
bibliotekos
filialas). filialas).
vė, veikia vietinė biblioteka (Aukštadvario bibliotekos filialas).

22
pav.
Mokymo
bazės
planas
ir pagrindinio
korpuso
vaizdas
(autoriaus
2 pav.
Mokymo
bazės
planas ir pagrindinio
korpuso
vaizdasnuotr.).
(autoriaus
pav.
Mokymo
bazės
planas
ir pagrindinio
korpuso
vaizdas
(autoriaus
nuotr.). nuotr.).

ir galimybių
pakanka daugeliui
mokomųjų
lauko praktikų,
išskyrus123
meteorolo
Įrangos irĮrangos
galimybių
pakanka daugeliui
mokomųjų
lauko praktikų,
išskyrus meteorologijos

atlikti.„metu“
Šiuo „metu“
Tamašiavoje
nėra šiuolaikinius
reikalavimus
atitinka
praktiką, praktiką,
atlikti. Šiuo
Tamašiavoje
nėra šiuolaikinius
reikalavimus
atitinkančios

Marijus Pileckas

Geografija ir edukacija. 2016 (4)

124

Įrangos ir galimybių pakanka daugeliui mokomųjų lauko praktikų, išskyrus meteorologijos praktiką, atlikti. Šiuo metu Tamašiavoje nėra šiuolaikinius
reikalavimus atitinkančios meteorologinės stotelės, todėl meteorologijos praktikos čia kol kas negali būti organizuojamos.
Aukštadvario regioninis parkas – taigi ir Tamašiavos mokymo bazės apylinkės – yra viena geriausiai ištirtų Lietuvos teritorijų. Itin detalūs, kompleksiniai
teritorijos tyrimai buvo atliekami 1999–2001 ir 2011–2013 m., rengiant Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planus (Aukštadvario..., 1999, 2000, 2003,
2014; Gudžinskas, Žalneravičius, 2013; Kriaučiūnas, 2000; Kurlavičius, 2001;
Mačerinskienė, 2013; Rašomavičius, 2001; Satkūnas, 2013; Skuja, 2013; Vaitkevičius, 2000, 2013; Valiukevičiūtė, 2013) bei Natura 2000 teritorijų – Mošios ežero,
Skrebio miško, Škilietų ežerų apylinkių – gamtotvarkos planus (Mošios ežero...,
2013; Skrebio miško..., 2013; Škilietų ežerų..., 2011). Todėl apie šią vietovę gausu literatūros, tyrimų duomenų, detalių teminių ir topografinių žemėlapių. Tamašiavos ir Čižiūnų kaimo istorija taip pat išsamiai aprašyta (Čižiūnų kaimo...,
2013; Račkauskas, 2014; Ten, kur..., 2010). Visa ši gausi ir įvairiapusė informacija
gali būti panaudota mokymo tikslais. Atkreiptinas dėmesys, kad daugelio šių
šaltinių nėra Tamašiavos mokymo bazės bibliotekoje, tad bibliotekos fondus derėtų papildyti.
Tamašiavos apylinkės yra Dzūkų aukštumoje, Aukštadvario aukštumos parajonyje, patenka į Aukštadvario erozinio kalvyno ir Akmenių erozinio klonio
geomorfologinius mikrorajonus (Guobytė, 2000). Nagrinėjamai teritorijai būdinga reljefo formų įvairovė, itin sudėtingas ir raiškus paviršius, geologinio paveldo objektų gausa, marga dirvožemio danga (Aukštadvario..., 1999, 2003, 2014;
Satkūnas, 2013). Čia driekiasi stačiašlaičiai dubakloniai, gilios daubos (tarp jų –
garsioji Velnio duobė), aukštos kalvos (Gedanonių kalva – aukščiausia Dzūkų
aukštumoje), savitos formos plokščiakalvės, kiti įvairios kilmės ir amžiaus dariniai (3 pav.). Dėl šių ypatybių vietovė itin tinkama geomorfologijos, topografijos
ir dirvotyros praktikoms atlikti.
Šalia mokymo bazės telkšo du savo savybėmis labai skirtingi Mošios ir
Antakmenių ežerai, 5 ha ploto tvenkinys, teka Mošios, Lėdos upeliai, sruvena
Paukšteliškių šaltinis. Santykinai netoli – unikalūs termokarstiniai Škilietų ir
Tabaliukų ežerai, Antakmenių HE tvenkinys, Verknės upė bei Strėvos upės ištakos su Gubiškių ir Mackantiškių (Strėvytės) ežerais (Aukštadvario..., 2000, 2003,
2014). Dėl šių ypatybių vietovė itin tinkama hidrologijos praktikai atlikti.

Tamašiavos mokymo bazės ir jos apylinkių edukacinis potencialas

Glaciokarstinės
dubės
Zvoncai
(plokščiakalvės)

Šlaitai
Mastelinis
Fliuviogacialinis
Ledo
kontaktinis

Fliuvioglacialinis
reljefas
Baltijos
stadijos
Grūdos
stadijos
Erozinė
lyguma

Vidinio ledo ir
ledo pakraščio
reljefas
Baltijos
stadijos
Grūdos
stadijos
Vidut.
kalvotas

Limininis ir
biogeninis
reljefas
Ežerinis
reljefas
Pelkinis
reljefas
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vomis ir pelkėmis yra europinės svarbos buveinių apsaugai reikšminga teritorija
(Gudžinskas, Žalneravičius, 2013; Mošios ežero, 2013). Dalis jos patenka ir į Taplokščiakalvės, kiti įvairios kilmės ir amžiaus dariniai (3 pav.). Dėl šių ypatybių vietovė itin
mašiavos mokymo bazės sklypą, tad universitetas galėtų prisidėti prie šios ekotinkama geomorfologijos, topografijos ir dirvotyros praktikoms atlikti.
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(Kurlavičius, 2001; Skuja, 2013). Dėl šių ypatybių vietovė itin tinkama biologijos,
biogeografijos praktikoms atlikti.
Aukštadvario apylinkės – Lietuvos valstybės lopšys. Čia gausus ir įvairus archeologinis paveldas (Aukštadvario piliakalnis, Mošos archeologinis kompleksas, Čižiūnų kapinynas, Akmenių pilkapiai ir kt.), savita istorinė raida, etnokultūrinės ypatybės (Vaitkevičius, 2000, 2013). Čižiūnai – senas lietuvių (dzūkų) kaimas, garsus dainingais žmonėmis. Akmenių, Paukšteliškių, Liciūniškių
kaimuose gyveno lenkai, Dailyduko ir Tabaliukų viensėdžiuose – totoriai. Šiuo
metu kaimai ir jų gyventojai sparčiai kinta. Tai puiki Lietuvos kaimiškų vietovių
raidos laboratorija. Todėl čia verta organizuoti visuomeninės geografijos, kraštotyros, archeologines ir etnografines praktikas.
Visi anksčiau minėti veiksniai sukuria itin įvairų, raiškų ir vaizdingą moreninių kalvynų kraštovaizdį (Aukštadvario..., 2014; Kavaliauskas, 2011). Jį galima
apžvelgti nuo daugelio pakilesnių vietų prie kelių, kurios sudaro natūralias regyklas. Ypač gražus vaizdas atsiveria nuo Čižiūnų kapinyno – iš čia puikiai matosi
sudėtinga, daugiaplanė Tamašiavos apylinkių kraštovaizdžio struktūra (4 pav.).
Dėl šių ypatybių vietovė itin tinkama kompleksinėms geografijos praktikoms,
vaizduojamųjų menų stovykloms organizuoti.
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Apibendrinant galima teigti, kad Tamašiavos mokymo bazė ir jos apylinkės išsiskiria dideliu

edukaciniu potencialu ir pritaikomumu (1 lentelė).

1 lentelė. Tamašiavos mokymo bazės ir jos apylinkių edukacinis potencialas.
Edukacinio potencialo komponentai
Patogi geografinė padėtis, geras

Reikšmė (pritaikomumas)
Mokomosioms lauko praktikoms, renginiams, stovykloms,

Tamašiavos mokymo bazės ir jos apylinkių edukacinis potencialas

Apibendrinant galima teigti, kad Tamašiavos mokymo bazė ir jos apylinkės
išsiskiria dideliu edukaciniu potencialu ir pritaikomumu (1 lentelė).
1 lentelė. Tamašiavos mokymo bazės ir jos apylinkių edukacinis potencialas.
Edukacinio potencialo komponentai
Patogi geografinė padėtis, geras pasiekiamumas
Patenkinamos gyvenimo, darbo ir
poilsio sąlygos
Vietovės ištirtumas, literatūros ir
kartografinių šaltinių gausa
Įvairus reljefas, marga dirvožemio
danga
Vandens telkinių įvairovė
Biologinė įvairovė
Turtinga istorija, gausus kultūros
paveldas, savita kaimo gyvenviečių raida
Vaizdingas ir įvairus kraštovaizdis

Reikšmė (pritaikomumas)
Mokomosioms lauko praktikoms, renginiams, stovykloms,
poilsiui ir turizmui organizuoti
Mokomosioms lauko praktikoms, renginiams, stovykloms,
poilsiui organizuoti
Geografijos, biologijos ir istorijos specialybių lauko praktikoms atlikti
Geomorfologijos, topografijos ir dirvotyros praktikoms
atlikti
Hidrologijos lauko praktikai atlikti
Biologinėms ir biogeografinėms praktikoms atlikti
Visuomeninės geografijos, kraštotyros, archeologijos ir
etnografijos praktikoms atlikti
Kompleksinėms geografijos praktikoms, vaizduojamųjų menų stovykloms, poilsiui ir turizmui, orientavimosi
sportui organizuoti

Atlikta analizė parodė, kad Tamašiavos mokymo bazė ir jos apylinkės itin
tinkamos geografijos specialybės mokomosioms lauko praktikoms atlikti. Siekiant vystyti, įvairinti ir intensyvinti Tamašiavos mokymo bazės naudojimą,
siūloma:
1. Geomorfologijos, topografijos, dirvotyros, hidrologijos, biogeografijos praktikas periodiškai atlikti Tamašiavos mokymo bazėje.
2. Papildyti mokymo bazės bibliotekos fondus Aukštadvario regioninio parko
planavimo dokumentų ir tyrimų medžiaga.
3. Sudaryti sąlygas Tamašiavoje atlikti meteorologijos lauko praktiką – įsigyti
kilnojamąją meteorologijos stotelę.
4. Aktyviau bendradarbiauti su Aukštadvario regioninio parko direkcija tyrimų, tvarkymo darbų, renginių ir pažintinio turizmo organizavimo srityje.
5. Įrengti pažintinius takus aplink Mošios ežerą ir Strėvos aukštupį, pažintinių
takų jungtis su Skrebio mišku ir Mošos archeologiniu kompleksu, Strėvos
aukštupiu, Velnio duobe ir Akmenių pilkapiais.
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6. Nenaudojamo mokomojo biologinio sklypo vietoje įrengti vaistinių ir prieskoninių augalų kolekciją, sutvarkyti pylimą į Mošios ežero salą ir joje pastatyti paukščių stebėjimo bokštelį su paukščių stebėjimo įranga, tvarkyti
paežerės pelkę, kaip ekologiškai svarbią teritoriją.
7. Prisidėti prie kultūrinio gyvenimo gaivinimo Aukštadvario krašte ir Čižiūnų kaime, užmegzti ryšius su Aukštadvario miestelio ir Čižiūnų kaimo bendruomenėmis, Aukštadvario RP direkcija, Trakų miškų urėdija.
8. Tamašiavos mokymo bazei 2017 m. sukaks 50 metų – būtina įprasminti šią
sukaktį renginiais (įtraukiant ir Čižiūnų kaimo bendruomenę), skirti lėšų
mokymo bazei tvarkyti.
Daug painiavos kyla dėl Tamašiavos pavadinimo. LEU darbuotojai ir studentai dažnai šią vietovę vadina Tamošava ar Tamašava. Reikia įprasti ir visur
vartoti oficialų vietovardį – Tamašiava.
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EDUCATIONAL VALUES OF TAMAŠIAVA FIELD CAMPUS AND
ITS ENVIRONS

Marijus Pileckas

The article gives an overview and evaluation of Tamašiava field campus and its
environs educational values in terms of suitability for field practices of geography and
other subjects and offers proposals concerning development, diversification and intensification of Tamašiava field campus use.
Keywords: Tamašiava, Lithuanian University of Educational Sciences, field campus, field practice, geography.
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