
Apie Baltupių radiją 

 

Radijo stotis Vilniaus Baltupių vidurinėje mokykloje įkurta 2006 metais, gavus antžeminio transliavimo 

licenciją ir 98,8 Megahercų dažnį ultratrumpųjų (FM) bangų ruože. “Baltupių radijo” pradžia siekia dar 

senesnius laikus, kai vyresnių klasių mokiniai įkūrė pirmąją studiją “Radijo taškas” ir transliavo muziką 

per kolonėlę pirmojo aukšto foje. Dabar “Baltupių radijas” - moderni ir unikali jaunimo radijo stotis, savo 

programas naudojanti neformaliajam bei pagrindiniam progimnazijos mokinių ugdymui, 

bendruomeniškumo puoselėjimui, švietėjiškų idėjų sklaidai. 

 

Nuo 2019 metų pasikeitė “Baltupių radijo” dažnis - 97,9 MHz, o studija įsikūrė naujose patalpose 

antrame aukšte prie Aktų salės 212 A kabinete. Programa priderinta prie pamokų tvarkaraščio, o 

transliacijos organizuotos taip, kad mokinių balsai ir tiesioginės laidos eteryje skamba pertraukų metu, o 

per pamokas tyliai groja muzika. Informacines aktualijų ir pokalbių laidas veda Baltupių progimnazijos 

mokiniai, jiems pasikeisdami talkina muzikos, šokių bei informatikos mokytojai. 

 

Metodika 

 

Pagrindinis ugdomasis dalykas yra lietuvių kalba. Mokiniai skatinami raiškiai tarti, skaityti balsu, užrašyti 

tekstą kompiuteryje - integruojama su informatika. 

 

Pagrindinė ugdomoji kompetencija yra komunikacinė. Mokiniai mokomi užduoti klausimus, planuoti 

pokalbį, klausytis pašnekovų, reaguoti. 

 

Pasitelkiant mokinių smalsumą ir siekį būti pripažintais, jie skatinami ne tik aiškiai ir raiškiai formuluoti 

savo mintis, bet ir ieškoti papildomos informacijos, plėsti savo akiratį. Tam naudojamas Internetas, 

įskaitant šaltinius užsienio kalbomis. 

 

Praktinės veiklos metu mokiniai dirba su specializuota transliavimo programa, valdo garso pultą. Taip 

praktiškai patiria darbą su elektros prietaisais, akivaizdžiai mato, kaip funkcionuoja studijos įrenginiai, 

kaip jie valdomi ir reguliuojami, kaip formuojamas radijo signalas ir perduodamas į eterį. Čia integruota 

informatika, technologijos, fizika. 

 

Papildoma veikla apima interviu organizavimą, įrašų tinklalapyje bei socialinėje medijoje kūrimą, pagalbą 

organizuojant ir nušviečiant progimnazijos renginius. 

 

Baltupių radijas atviras visiems progimnazijos mokiniams, mokytojams bei specialistams - radijo laidas 

kviečiami vesti visi. Tačiau atsižvelgiant į mokinių amžių bei gebėjimus, nustatomi minimalūs reikalavimai 

- mokėti skaityti. Veikla būrelyje labiau tinkama vyresnių klasių mokiniams, nes reikalauja daugiau 

įgūdžių: kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų žinojimo. 

 


