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Apie šį leidinį

Nors įvairiomis kalbomis gausu literatūros apie alternatyvias moky-
mosi formas, deja, šia tema Lietuvoje vis dar neturime nei vienos gimtąja 
kalba išleistos knygos.

Siekdami bent laikinai užpildyti šią didžiulę spragą ir norėdami pla-
čiau supažindinti Lietuvos visuomenę su savarankiško mokymosi gali-
mybėmis bei formomis,  o taip pat – sugriauti niekuo nepagrįstus mitus, 
Lietuvos tėvų forumo Mokymosi šeimoje bendruomenės nariai surin-
ko mūsų žiniasklaidoje per paskutinius septynerius metus publikuotus 
straipsnius ir sudėjo juos į šią nedidelę knygelę.

Norėtųsi pastebėti, kad Lietuva, nors ir vis drąsiau bando atrasti 
savo vietą tarp kitų švietimo reformas vykdančių šalių, tačiau ir toliau 
tarsi trypčioja vietoje, nedrįsdama vykdyti tikrai įkvepiančios Švietimo 
strategijos, pagal kurią bendradarbiavimas tarp mokytojų, tėvų ir moki-
nių – graži siekiamybė. Bet tik ant popieriaus... Kodėl? Ar mums vis dar 
trūksta žinių? O gal mums trukdo mūsų pačių mokyklos metų šleifas, ir 
vis dar taip sunku pasitikėti šeimomis, tėvais ir vaikais?..

Mūsų ištikimosios kaimynės – Latvija ir Estija – greitu žingsniu seka 
pasaulyje vis didesnį pagreitį įgaunančiomis švietimo tendencijomis, 
drąsiai leisdamos tėvams pasirinkti įvairias ugdymosi formas. Interne-
tas knibždėte knibžda galybe informacijos ir duomenų bazių savaran-
kiškoms mokymosi formoms. Veiksmas vyksta...  Tuo tarpu šiandieninė 
Lietuvos mokykla, kuri vis dar važiuoja tuo garo varomu XX a. pradžios 
traukiniu, niekaip neapsisprendžia – tai sėsti į tą naują greitaeigį, nau-
jausių technologijų varomą traukinį, ar laukti, kol visai viskas subyrės?.. 

Laukti nesinori... Ir nelabai yra kada. Vaikai auga, ir šeimos įvairiais 
būdais šoka iš šio traukinio: į emigraciją, į bevaikių šeimų sąrašus, dar tik 
blogindamos ir taip prastą Lietuvos situaciją.

Todėl mes, Lietuvos tėvų forumo Mokymosi šeimoje bendruomenės 
nariai, nesusitaikydami su esama šiandienine situacija ir bandydami rasti 
savo vaikams būdų įsėsti į tą kitą daug perspektyvesnį traukinį, imamės 
iniciatyvos šviesti tėvus, mokytojus ir visus, kuriems tai rūpi, idant nauja 
karta užaugtų nebijanti koja kojon žengti nei su besikeičiančia aplinka, 
nei su jos iššūkiais.

Tikimės, kad šie surinkti straipsniai įkvėps naujoms mintims ir dar-
bams.
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DiDžiojoje Britanijoje vaikus 
naMuose ugDanti MaMa: 
Laikas praLeistas šeiMoje  

yra neįkainojaMas...

Kristina Bartkevičienė, Agnė Kundrotienė
www.LaisviVaikai.lt, 2017

Mūsų šeimos mokymosi namuose kelionė prasidėjo 2015 metų lie-
pos 1-ąją dieną. Savo dukrytes Mildą ir Renatą mokyti ne mokykloje nu-
sprendėme dėl daugelio priežasčių, bet pagrindinė buvo vaikų patyčios.

Tik pradėjusios lankyti mokyklą Anglijoje dukrytės rytais verkdavo, 
nenorėjo niekur eiti, sunkus buvo atsiskyrimas nuo mamos. Dėl patiria-
mo streso jos dažnai sirgdavo, bet vis tiek privalėdavo būti mokykloje, 
kad tik nepraleistų pamokų. Anglijos mokymo įstaigoms svarbiausia 
buvo lankomumas, o ne vaikų sveikata ar mokslo rezultatai. Vėliau, kai 
dukrytės adaptavosi ir gerai pramoko anglų kalbą, nebesiskundė. Tie-
siog susitaikė su ta mintimi, jog į mokyklą eiti „reikia“. Tačiau vakarais 
dukros iš mokyklos grįždavo labai pavargusios, nešnekios, pasijuto 

Dviejų vaikų ma-
ma kristina, dirbanti 
pedagoge logopede, 
jau penktus metus 
gyvena Didžiojoje 
Britanijoje. apie savo 
sprendimą ugdyti vai-
kus namuose ir mo-
kymosi šeimoje iššū-
kius kristina sutiko 
papasakoti Lietuvos 
šeimoms, siekdama 
supažindinti su vaka-
rų šalyse gana papli-
tusia vaikų mokymo 
šeimoje (angl. – ho-
meschooling) forma.
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kažkoks susvetimėjimas. Su vyru supratome, kad mergaitės per dieną 
praleidžia daugiau laiko su svetimais, nei su savais. Mums norėjosi dau-
giau bendravimo su vaikais, ne vien prie vakarienės stalo, prieš miegą ir 
bendrų pusryčių prieš išleidžiant į mokyklą. Tiesiog buvo gaila, kad jau 
nuo tokio amžiaus (4 ir 6 metų) jos turėjo sėdėti uždarytos klasėje, kur 
negalėjo pasirinkti dalykų, kurie joms tuo metu buvo įdomūs. Mokyklo-
je nebuvo jokio privatumo, nebuvo leidžiama išsakyti savo nuomonę ar 
užduoti klausimą nepakėlus rankos. Iškilo ir patyčių problema tarp kla-
sės draugių. Skaudu buvo matyti, kaip vyresnioji dukrytė verkia grįžusi 
namo, nes geriausia draugė ją įžeidinėja. Nuolat įskaudindavo žmonės, 
kuriais ji pasitikėjo. Mokytojos šitų problemų nespręsdavo. O ir ką gali 
spręsti, kai vienoje klasėje mokosi 25-30 mokinių?

Kitas dalykas pastūmėjęs link namų mokymo buvo mokymo įs-
taigų nelankstumas. Keletą kartų per metus mes su šeima važiuojame 
į asmeninio tobulėjimo kursus, kurie pritaikyti ir vaikams. Prieš me-
tus teko prašyti mokyklos leidimo (kadangi kursai vyko ne mokykli-
nių atostogų metu), kad leistų mums vežtis mergytes į „Neriboto kū-
rybingumo“ (angl. – Unlimited creativity) kursą. Atvirai pasikalbėjau 
su direktore ir suderinusi, jog pateisins 3 dienų neformalų mokymąsi 
už mokyklos ribų, apsidžiaugiau, kad mergytės galės mokytis kitokio-
je aplinkoje. Tačiau sekančią dieną paaiškėjo, kad mokykla susisiekė 
su savivaldybe ir nusprendė niekur mūsų neišleisti. Jiems tai buvo 
kaip akibrokštas: „Negi kažkoks kitas mentorius gali išmokyti geriau 
nei mokykla?“. Dar pagrasino teismais, jog norime vaikus pasiimti 
kelioms dienoms iš mokyklos ne atostogų metu. Tai mums buvo ne-
suprantama, ir dar kartą įsitikinome, jog mokykla siekia kontroliuoti 
mūsų šeimos gyvenimą. Turėjome susiprasti, jog tik mokyklos valdžia 
„žino“, kas geriausia mūsų vaikams. Net šeimos atostogos turi būti 
planuojamos pagal mokyklos atostogų datas. Nebuvo jokio lanks-
tumo ir atsižvelgimo į individualius vaiko bei šeimos poreikius. Tai 
nesuvokiama šiuolaikinėje visuomenėje, kai žmonės daug keliauja ir 
kuria savo asmeninius planus. Jau tuomet pradėjome rimtai svarstyti 
apie kitokias vaikų mokymo alternatyvas.

 Paskutinis lašas mūsų kantrybės taurėje buvo nuolatinis vyresnė-
lės klasės mokytojos rėkimas ant vaikų. Kai mokytojos nuotaika būda-
vo gera, tuomet ir vaikams gerai sekdavosi, bet jei jos nuotaika būdavo 
nekokia, galėdavo apšaukti ar pažeminti mokinius dėl menkiausios 
smulkmenos ar pajuokavimo. Po mokytojos viešo pasityčiojimo dukry-
tė sekančią dieną negalėjo išeiti į mokyklą. Kreipėmės į direktorę su 
prašymu imtis atitinkamų priemonių, kad tokia situacija nepasikartotų, 
tačiau supratome, kad direktorė stengiasi situaciją užglaistyti mokyto-
jos naudai.
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Prieš priimdami sprendimą vaikus mokyti namuose nusprendėme 
atlikti šiokią tokią žvalgybą ir kelis kartus apsilankėme namų mokymo 
grupės susitikimuose, kur susipažinome su palaikančia ir draugiška ben-
druomene. Neilgai trukus pateikėme prašymą mokyklai mus išregistruo-
ti ir jau sekančią dieną į mokyklą nebeėjome. Tuomet vyresnėlei buvo 8 
metai, ji baigė 4-ą klasę, o jaunėlei buvo 6-eri, ir ji baigė 1-ą klasę vienoje 
iš Londono pradinių mokyklų. 

kokia buvo ta naujai pasirinkto mokymosi kelio pradžia?

Nuostabiąją mokymo namuose kelionę mes pradėjome taip vadina-
mu nemokyklinimu (angl. – unschooling). T.y., mes nedarėme nieko, kas 
primintų mokyklą – tiesiog mėgavomės kartu leidžiamu laiku. Mergaitės 
darė tai, ką nori ir labiausiai mėgsta: skaitė iš bibliotekos parsineštas kny-
gas, savarankiškai pradėjo mokytis italų ir ispanų kalbų internetu (duo-
lingo.com – nemokama platforma mokytis kalboms), daug laiko praleido 
gamtoje. Su kiekviena diena vaikai keitėsi, vis labiau atsipalaidavo, turė-
jo daug laiko kūrybai ir saviraiškai. Buvo ypatingai gera matyti jas tokias 
atsipalaidavusias, laimingas, nepatiriančias rytinio skubėjimo ir bereika-
lingo streso, nepavargusias nuo mokyklos triukšmo. Kadangi aš pati ne 
vienerius metus dirbau mokymo įstaigoje, tai labai gerai žinau, ką reiškia 
didžiąją dalį savo dienos praleisti mokyklos triukšme. 

Vėliau susidarėme dienotvarkę, paskyrėme laiką mokslams, pagrin-
de matematikai, lietuvių, anglų kalboms ir menams. Visus kitus dalykus, 
tokius kaip istorija, geografija, kitas užsienio kalbas dukrytės rinkosi pa-
čios, ieškojo joms įdomios informacijos. Matematikos pamokėles nusipir-
kome metams ir mokomės internetu (mergytės peržiūri video pamoką, 
paskui išsprendžia praktines užduotis ir galiausiai atlieka testą). 

ar bendraujate su bendraminčiais, ar priklausote kokiai nors besi-
mokančių namuose šeimų bendruomenei?

Labai džiaugiamės, kad Jungtinėje Karalystėje, o ypač Londone yra 
didžiulė namų mokymo bendruomenė. Bendruomenė sudaryta iš atskirų 
grupių, kurios dažniausiai susiburia teritoriniu principu (pietryčių Londo-
no, šiaurės Londono, vakarų Londono ir kt.), renkasi kas savaitę parkuose, 
vaikams patogiose patalpose. Jei tik yra noras ir galimybės, šeimos gali lan-
kytis visose esamose grupėse, visur bus priimtos šiltai ir draugiškai. Vaikai 
ten susiranda naujų draugų, su kuriais bendrauja ir žaidžia. 
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Kadangi mes patys lankėmės pietryčių Londono namų mokymo 
grupėje, tai daugiausiai ir galiu papasakoti apie ją. Čia tėvai dalinasi 
savo patirtimi, veda prancūzų, anglų, matematikos, pasaulio pažinimo 
ir meno pamokas. Pietryčių Londone savo vaikus mokanti mama, moky-
toja, yra įsteigusi mokyklą būtent namuose besimokantiems vaikams, kur 
galima rasti visus užsiėmimus po vienu stogu: anglų, ispanų, vokiečių kal-
bos pamokas, matematikos, dailės, gimnastikos ir šiuolaikinio šokio pamo-
kas. Vaikai gali patys pasirinkti dalykus, kuriuos nori mokytis, ir atvažiuo-
ti tomis dienomis, kuomet konkrečios pamokos vyksta. Londone taip pat 
dažnai organizuojami praktiniai užsiėmimai muziejuose, bendruomenių 
soduose, nemokami filmų festivaliai vaikams. Yra nemažai šeimų, kurios 
pasirenka vaiko saviugdos mokymą (child lead), t.y., kai leidžia vaikui pa-
čiam nuspręsti, ką šiandien nori išmokti ir sužinoti. Pagal vaiko interesus 
tėvai važiuoja keletą kartų per mėnesį į muziejus, įdomias vietas, renkasi 
miško mokyklėlėse. O vasaros pradžioje arba rudenį mūsų namų mokymo 
grupė važiuoja į kelionę (už pinigus, kuriuos susirinko per mokslo metus), 
organizuoja sporto dienas, kuria bendrus projektus. 

Namų mokymo bendruomenė, kurioje mes dalyvaujame, turi išsi-
rinkusi savo atstovę, kuri konsultuoja įstatymų klausimais, bendrauja su 
vyriausybės atstovais ir gina mūsų interesus. 

Mūsų mergaitės namų mokymo grupėje susirado daug draugų: 
draugaujame šeimomis, lankome knygų klubą bibliotekoje, kartu keliau-
jame. Milda ir Renata yra labai laimingos ir labiausiai vertina tai, jog namų 
mokymo grupėje gali bendrauti su kuo nori ir su kuo jaučiasi gerai. Prie-
šingai nei mokykloje, kur vaikai yra priversti didžiąją savo dienos dalį pra-
leisti klasėje su 30 vaikų, pagal griežtai reglamentuotą dienotvarkę.

papasakokite, kaip yra tikrinamas tokių namie besimokančių vai-
kų ugdymosi progresas, vienokios ar kitokios jų kompetencijos? ar 
privalu laikytis kokios nors konkrečios mokymosi programos?

Kai išsiregistravome iš mokyklos, po keleto savaičių gavome laiš-
ką iš vietinės savivaldybės švietimo atstovės, kuri pageidavo susitikti su 
mūsų šeima. Jos pagrindinis tikslas buvo įsitikinti, kad mūsų mergaitės 
gerai jaučiasi ir gauna joms reikalingą ugdymą, atitinkantį jų amžių, ir 
ar nėra nuolat uždarytos namuose. Susitikimas praėjo labai maloniai – 
papasakojau ir parodžiau nuotraukas iš visur, kur lankėmės, ką mes su 
vaikais nuveikėme, ką kūrėme ir ko mokėmės. Mūsų mokymosi stilius 
ir sąlygos atitiko švietimo darbuotojos lūkesčius ir sekantis mūsų susi-
tikimas bus tik po metų. Paprastai užtenka vieno susitikimo per metus. 
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Šeima neprivalo mokyti vaikų pagal standartinę UK mokymo programą, 
net turi teisę nesusitikti su švietimo atstovu, gali bendrauti elektroniniu 
paštu. O jei vaikai niekada nelankė darželio ir mokyklos, tėvai neprivalo 
niekam pranešti apie savo planus vaiką mokyti namuose. Tai yra labai lo-
giška. Nes tėvai geriausiai pažįsta savo vaikus: nuo gimimo žinojo, kaip 
rūpintis savo atžalomis, sudarė sąlygas jam mokytis sėdėti, vaikščioti ir 
kalbėti. Tai kodėl staiga, vaikui sulaukus mokyklinio amžiaus, turėtų ne-
besugebėti pasirūpinti savo vaiko tolimesniu ugdymu ir atiduoti savo 
vaiką į mokyklos rankas?

 Kaip yra pasakęs žymus Amerikiečių pedagogas John Taylor Gatto, 
„Vaikai savyje turi visą reikalingą potencialą mokytis, tereikia jiems su-
kurti tinkamas sąlygas. Vaikams išmokti puikiai skaityti ir rašyti tereikia 
keleto šimtų valandų, bet ne dvylikos metų”. Rekomenduoju paskaityti 
J. T. Gatto knygas, kurias jis parašė 20 metų pradirbęs švietimo sistemoje.

Džiaugiamės, kad Didžiojoje Britanijoje įstatymai leidžia tėvams 
patiems nuspręsti, koks ugdymas labiausiai tinka vaikui. Juk kiekvienas 
vaikas yra individualybė su savo poreikiais ir talentais, kuriuos gali ug-
dyti nevaržomai judėdamas ir kurdamas, t.y. neįspraustas į nusistovėju-
sius rėmus. 

Anglijoje didžioji dalis žmonių dar nedaug žino apie galimybę mo-
kyti vaikus ne mokykloje. Pradžioje kaimynai ir aplinkiniai klausdavo, 
kodėl mūsų mergaitės ne mokykloje, ar tai yra legalu mokyti vaikus na-
mie. Labai nustebdavo sužinoję, jog nebūtinas ir specialus išsilavinimas, 
kad galėtum savo vaikus mokyti pats.

ar bet kas gali ugdyti vaikus šeimoje? su kokiais iššūkiais tenka 
susidurti pasirinkus tokį mokymosi kelią?

Dažniausiai šeimose, kurios pasirenka mokyti vaikus namuose, vie-
nas iš tėvų dirba lanksčiu grafiku arba nedirba visai. Ir tai, kaip išlaikysite 
šeimą, reiktų apsvarstyti prieš pasirenkant namų mokymą.

Aš esu labai dėkinga savo vyrui už palaikymą. Jis rūpinasi mūsų šei-
mos finansais dirbdamas pilnu krūviu, o aš dirbu logopede privačiai su 
lietuvių vaikais. Visa tai man leidžia ugdyti savus vaikus namų aplinkoje.

Man pačiai didžiausias išbandymas buvo nesijausti kalta, jog nesiel-
giu taip, kaip įprasta visuomenėje, nevedu vaikų į mokyklą. Pirmąją sa-
vaitę jaučiausi prislėgta, matydama per langą, kaip kitos mamos kas rytą 
atveža vaikus ir palieka mokykloje. Buvo nejauku išsiskirti iš kitų, nes 12 
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metų mokykloje mane, kaip ir kitus, mokė būti tokia, kaip visi, neišsiskirti 
iš aplinkinių. Tiesą sakant, pati niekada nebuvau laiminga mokykloje, jau-
čiausi kaip paukštelis narvelyje, kur buvo sunku pritapti. Nenorėjau, kad 
ir mūsų dukros praleistų daugelį metų kasdien prisiversdamos daryti tai, 
ko prašo mokytojos, ir paisyti kitų interesų, savo nuomonę pasilaikant sau. 

Žinoma, buvo sunku įtikinti savo tėvus ir giminaičius, jog tai, ką da-
rome, bus tik į naudą mūsų vaikams. Mažai kas mus suprato ir palaikė, 
tai atėjo su laiku. Dabar mūsų netradicinis mokymasis jau nebestebina 
giminaičių ir draugų.

Praėjus keletui namų mokymo savaičių, o ir dabar pažvelgusi į mūsų 
mergaites, galiu drąsiai teigti, jog namų mokymas yra pats geriausias 
mūsų gyvenimo sprendimas. Renata su Milda atsiskleidė, tapo pasitikin-
čios savimi, turi daug daugiau laiko saviraiškai ir apmąstymams. Kie-
kviena diena, praleista kartu, yra ypatinga ir įdomi, dukrytės mėgaujasi 
pažindamos pasaulį gyvai, o ne sėdėdamos klasėje. Vaiko prigimtis yra 
aktyviai veikti ir tyrinėti, nebijant būti kitokiu ir nejausti pažinimo ribų, 
džiaugtis gyvenimu. O laimingiausi vaikai būna leisdami laiką šeimoje su 
artimaisiais ir seneliais, mokydamiesi ir semdamiesi patirties iš jų. Mes ir 
patys daug ko išmokstame iš savo atžalų, vienas iš nuostabiausių dalykų 
– tai mėgautis dabartimi ir pasiimti iš gyvenimo visa, ką jis mums duoda 
šiandien, o ne gyventi ateitimi, galvojant „va, kai užaugsiu, tada...“ arba 
„kai pasitaikys tinkama proga, tuomet...“ Gyvename tik vieną kartą, todėl 
sprendimus turime priimti patys (nebijodami būti „nepatogūs“ visuome-
nei) ir leisti vaikams patiems išsirinkti, kur jiems labiau patinka mokytis: 
namų ar mokyklos aplinkoje. Svarbu rimtai atsižvelgti į vaiko savijautą, o 
mokykla neturėtų būti vaikui „lažas“ – ten turi būti įdomu ir gera.

ko galėtumėte palinkėti kitiems, savo vaikus šeimoje norintiems 
ugdyti tėvams?

Noriu padrąsinti ir kitas šeimas, pagalvoti ir nuspręsti, kas geriau-
sia būtent jūsų vaikams. Namų mokymas atveria didžiules galimybes 
tėvams ir vaikams keliauti, mokytis iš paties gyvenimo, atrasti tai, kas 
teikia džiaugsmo sau ir kitiems, ugdyti savo talentus, skleisti gėrį visuo-
menėje. Galų gale, tai suartina šeimas, ir vaikai nesijaučia vieniši, kaip 
jaustųsi leisdami dienas svetimoje aplinkoje. Linkiu jums būti ir mokytis 
kartu. Nes laikas, praleistas šeimoje, yra neįkainojamas.
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išMokyk vaiką keLio,  
kuriuo jis turi eiti

Agnė Kundrotienė, www.LaisviVaikai.lt, 2017 m.

„išsilavinęs žmogus yra tas, kuris žino, kaip sužinoti tai, ko jis dar 
nežino“ (G. Simmel, 1858-1918, vokiečių filosofas)

Ne per seniausiai teko girdėti šmaikščią istoriją, kurioje jaunikis, be-
siruošdamas vesti savo išrinktąją, pamatęs, kaip ši kepa žuvį, smalsumo 
vedamas jos užklausė:

– Sakyk, brangioji, o kodėl tu prieš kepdama nupjauni žuvies uode-
gą ir galvą?

Net nemirktelėdama ši atsakė:

– Todėl, kad taip kepdavo mano mama. O ji, turbūt, žinojo geriau, 
kodėl reikia daryti būtent taip, ar ne?..

Smalsusis jaunikis nepaliko šio reikalo sau ir, pasitaikius progai, štai 
jau stovi anytos virtuvėje, klausdamas jos to paties ir tikėdamasis netru-
kus rasti siūlo galą. Tačiau jo nuostabai ši tik pagūžčiojo pečiais ir atsakė 
panašiai kaip ir jos dukra – kad taip žuvį kepdavo josios mama, todėl ir ji 
kepanti lygiai taip pat. Tai dar labiau pakurstė atkaklaus vyriškio smalsu-
mą, ir šis išsiruošė į kaimo glūdumą aplankyti vienkiemyje gyvenančios 
mylimosios nuotakos senelės. Aptikęs ją tuoj ėjo prie reikalo:

– Sakykite, motule, kaip čia yra: tiek jūsų dukra, tiek jūsų anūkė 
prieš kepdamos žuvį nupjauna joms galvą ir uodegą, tačiau negali man 
atsakyti, kodėl... Gal jūs turite atsakymą į šį klausimą?

Senoji ilgai negalvodama ėmė dėstyti:

– Matai, vaikeli, kai mūsų šeimą po karo ištrėmė, ir mes neturėjome 
net kur maisto pasiruošti, žmonės kaime atidavė mums nedidelę seną 
keptuvę. Pagautą žuvį reikėdavo kažkaip išsikepti, tačiau keptuvė buvo 
tokia nedidelė, kad visa žuvis į ją niekaip netilpdavo. Todėl aš nupjau-
davau jai galvą, uodegą, ir taip ją iškepdavau. O paskui tai tapo įpročiu, 
nors prasigyvenę ir įsigijome didesnių indų...
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Kalbėdami apie vaikų ugdymą dažnai atsiduriame panašioje situ-
acijoje. Jei apklaustume statistinius tėvus, kodėl jie leidžia savo vaikus 
į darželius ar mokyklas, nenustebtume, manau, jei išgirstume panašių 
atsakymų, kaip kad tas jaunikis ką tik mano papasakotoje istorijoje:

– O tai kaip kitaip? Mes juk ėjome į darželius, į mokyklas, mūsų tėvai 
ėjo... Ir ką? Va, užaugom normalūs žmonės.

Tik ar tikrai? Jei mes negalime palyginti savęs su tais, kuriais galė-
jome užaugti būdami kitokioje aplinkoje, ar galime taip kategoriškai tai 
teigti?.. Ar nesame kaip ta nuotaka, kuri paprasčiausiai nežino, kaip gali 
būti kitaip?..

„išmokyk vaiką kelio, kuriuo jis turi eiti, ir pasenęs jis nesitrauks 
nuo jo“. (Šventas Raštas, Patarlių knyga, 22:6)

Clay ir Sally Clarkson – amerikiečių šeima, užauginusi ir namuose 
išugdžiusi keturis vaikus, 1994 metais įkūrusi „Whole Heart Ministries“ 
centrą, siekdami padėti krikščioniškoms šeimoms ugdyti pilnaverčius 
krikščionis. Jie parašė ne vieną populiarumą pelniusią knygą vaikus au-
ginantiems tėvams, surengė tuzinus konferencijų Šiaurės Amerikoje, o jų 
veikla seniai peraugo į tarptautinę. Viename žymiausių jų bestselerių, kny-
goje „Ugdant visapusišką vaiką“ (Educating the Wholehearted Child), kuri 
2011 metais pakartotinai buvo išleista jau trečią kartą, sutuoktiniai nepa-
prastai nuodugniai išnagrinėja daugybę vaikų ugdymo namuose aspektų. 
Knygos paraštės mirgėte mirga Šventojo Rašto ir žymių žmonių citatomis, 
verčiančiomis pergalvoti mūsų galvoje glūdinčius stereotipus ar kelius, 
kuriais mes patys nėjome, bet galbūt norėtume pasiūlyti savo vaikams. Čia 
Clarkson‘ai ima ir atveda mus į akistatą su abejomis stovyklomis, kuriose 
pabuvoję galime atsirinkti, su kuo mums pakeliui.

„išsilavinimas nėra faktų išmokimas, bet verčiau proto lavinimas 
mąstyti“. (Albertas Enšteinas)

Pradėkime savo kelionę nuo paties ugdymo...

Klasėje VAIKAS yra grupės dalis. Ugdymas klasėje sukoncentruotas į tai, 
kad vaikas pritaptų prie grupės pagal savo amžių ir atitiktų jam nustatytus stan-
dartus. Jis turi išmokti tam tikrų dalykų per tam tikrą laiką, tam tikru būdu ir 
tam tikru tempu, neatsižvelgiant į jo individualią brandą ir sugebėjimus.

VAIKAS, kuris mokosi namuose, yra individualybė. Ugdymas yra sukon-
centruotas į bendrą asmenybės tobulėjimą, atsižvelgiant į asmeninius jo porei-
kius ir norus, lygiai kaip ir į krikščionišką brandą, nepaisant amžiaus apribojimų. 
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Klasės APLINKOJE viskas organizuojama taip, kad mokytojui būtų pa-
togu palaikyti tvarką, suderinti darbus ir užtikrinti kontrolę. Tokia formali 
aplinka demotyvuoja ir slopina vaiko smalsumą, kūrybingumą bei natūralų 
norą mokytis.

Namų APLINKOJE viskas organizuojama taip, kad atitiktų vaiko intere-
sus. Čia yra galvojama apie namus ir šeimą. Neribotas laikas ir laisvė atveria 
galimybes lavinti kūrybiškumą, stiprinti smalsumą ir natūralų troškimą mo-
kytis.

NURODYMAI klasės aplinkoje paprastai yra supaprastinti, kad dauguma 
mokinių juos suprastų. Gabesnius vaikus erzina lėta eiga, tuo tarpu sunkiau 
besimokančius slegia per greitas tempas. Vidutiniokai išmoksta ir būti viduti-
nybėmis (palaikydami mokytojo diktuojamą greitį). Lėtieji yra stigmatizuojami, 
greitieji – atstumti.

NURODYMAI namų aplinkoje orientuoti į iššūkius. Kokie bebūtų vaiko 
sugebėjimai, jis nebus nei nudrąsintas, nei nuobodžiaujantis. Kiekvienas vaikas 
mokosi pagal jam priimtiniausią tempą, asmeninį supratimo lygį ir motyvaciją. 
Kiekvienas vaikas yra priimtinas kaip individas, nelyginant jo su kitais.

DĖMESYS klasėje, kurioje yra 20-30 vaikų, neišvengiamai turi būti išda-
lintas. Vienas mokytojas niekaip negali atliepti kiekvieno vaiko poreikių ir inte-
resų. Susikaupimas triukšmingoje, nepatogioje ir atviroje klasėje gali būti labai 
nesunkiai sutrikdytas.

Ugdantis namuose, asmeninio DĖMESIO vaikui galima skirti tiek, kiek 
reikia. Nėra sunku atliepti į asmeninius vaiko poreikius ir interesus. Susikau-
pimas čia yra skatinamas sugebėjimu kontroliuoti ir net išeliminuoti bet kokius 
trukdžius, įtakojančius mokymąsi.

Autoriteto ĮTAKA mokykloje: mokiniai išmoksta įtikti įvairiems mokyto-
jams. Santykiai paprastai yra paviršutiniški, jie yra nenatūralūs ir formalūs.

Namuose vaikai natūraliai yra ĮTAKOJAMI tėvų ir nori jiems įtikti. Kuria-
si šilti, natūralūs, šeimyniški santykiai.

Mokymosi MEDŽIAGA klasėse dažnai apsiriboja kokios nors institucijos 
patvirtintais vadovėliais ir pratybomis. Autoritetas yra mokytojas. Klasės aplin-
ka natūraliai sukuria uždarą ratą, kuriame mokymosi procesas neįsivaizduoja-
mas be mokytojo.

Namų aplinkoje šeima yra laisva rinktis jiems priimtiniausią mokymo-
si MEDŽIAGĄ – ar tai būtų geriausia pažintinė literatūra (taip vadinamos 
„gyvosios knygos“), ar kokia kita mokymosi forma. Tėvai yra patys nuolat besi-
mokantys ir tobulėjantys vaikų pagalbininkai. Vaikai yra mokomi tikintis iš jų 
savarankiškumo, pagal kiekvieno jų sugebėjimus ir įgūdžius, kuriuos jie nori 
tobulinti.
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Daugybė LAIKO klasėje yra paprasčiausiai iššvaistoma, siekiant vaikus... 
kažkuo užimti ir sukontroliuoti. Joks gyvenimiškas įgūdis nėra suformuojamas 
sėdint už mokyklinio stalo. Mokytojas pateikia pakankamai nedaug medžiagos 
per gana ilgą laiką. Dauguma vaikų baigia mokslus būdami 18-kos.

Namuose LAIKAS yra sutaupomas. Visas gyvenimas yra tarsi ta klasė – čia 
tu gali užsiimti visomis veiklomis ir turi visas mokymosi galimybes. Tėvai gali 
padėti išmokti daug daugiau dalykų per daug trumpesnį laiką. Nėra sunku baigti 
mokslus žymiai greičiau už savo bendraamžius.

PROGRESAS mokykloje matuojamas siejant amžių su tam tikromis žinio-
mis ir kompetencijomis.

Namuose PROGRESAS nėra pririštas prie amžiaus ir dažnai lenkia ben-
draamžiams nustatytų žinių ar kompetencijų lygį.

VERTINIMO sistema klasėje veikia trumpalaikio žinių matavimo principu 
(mokėjimas atsiminti faktus ir informaciją). Ilgalaikė atmintis čia nesvarbu. Ra-
šytinius testus, kad ir mažiau efektyvius, daug lengviau vertinti ir organizuoti. 
Tuo tarpu žodiniais atsiskaitymai praktiškai nebeegzistuoja dėl laiko stokos ir 
vertinimo subtilybių.

Namuose vaikai dažniausiai VERTINAMI pagal ilgojoje atmintyje išsilai-
kiusią informaciją (sugebėjimą suprasti idėjas ir tikslus). Čia svarbu ilgalaikė at-
mintis. Rašytiniai testai nėra svarbūs, nes žodiniai atsiskaitymai yra pranašesni 
ir žymiai geriau atskleidžia mokymosi pažangą.

NAMŲ DARBAI tiesiog neišvengiami mokykloje – tai tarsi susisiekiantys 
indai standartinėje sistemoje.

Namuose NAMŲ DARBAI nereikalingi, nes visa yra tarpusavyje susiję – 
edukacija ir namai, gyvenimas ir mokymasis.

SUSKIRSTYMAS į klases yra reikalingas kontrolei ir progreso sekimui – 
kitaip didelėse klasėse neįmanoma.

Namuose SUSKIRSTYMAS į tam tikrus lygius praktiškai nereikalingas, 
nes tėvai ir vaikai mokosi tol, kol įsisavina reikiamą informaciją ar įgyja tam 
tikrą gebėjimą.

„kas vaikšto su išmintingais, bus išmintingas, bet kvailių draugas 
pražus.“ (Šventas Raštas, Patarlių knyga, 13:20)

Tas amžinas klausimas: „Bet, o tai kaip ugdomas namuose vaikas 
išmoks bendrauti su kitais???“ Tai ir panagrinėkime.



15

Tradicinės mokyklos bendravimo TIKSLAS – užtikrinti, kad vaikas atitiktų 
socialines normas ir jo bendraamžių žinias. Kiti pažintiniai saitai, jei tokių esa-
ma, yra periferiniai.

Ugdymo namuose TIKSLAS – išmokyti vaiką mandagaus bendravimo su 
visais, esančiais aplinkui: su broliais ir (arba) seserimis, tėvais, kitais suaugu-
siais, draugais, bendraamžiais, bendruomenės nariais.

Bendravimo GALIMYBĖS mokykloje apsiriboja bendraamžių klasiokų ir 
mokytojų imtimi, su labai ribota suaugusiųjų kontrole ar įsikišimu. Labai siau-
ras santykių pasirinkimas.

Bendravimo GALIMYBĖS šeimoje apima bendravimą su tėvais, draugais, 
įvairių sričių darbuotojais, tarnautojais, bendruomenės nariais, kaimynais. Kon-
trolė ir suaugusiųjų įsikišimas yra ranka pasiekiamas, santykių diapazonas platus.

Bendravimo MODELIS klasėje orientuotas praktiškai vien į bendraamžius.
Bendravimo MODELIS namuose orientuotas daugiausiai į tėvus ir kitus 

suaugusius žmones.

TAPATYBĖ klasėje labiausiai įtakojama noro būti pripažintu savo bendra-
amžių. Priimtinumas remiasi populiarumu, išvaizda ar protiniais sugebėjimais. 
Vaikas tampa priklausomas ir nori būti toks, kaip jo bendraamžiai. Taip vaikai 
įgauna netikrą saugumą ir dirbtiną pasididžiavimą.

Šeimoje ugdomo vaiko TAPATYBĖ formuojasi ir yra statydinama žiūrint į 
jį kaip į šeimos narį. Priimtinumo pagrindas – bendra, besąlygiška krikščioniš-
kos šeimos meilė. Vaikas nori tapti toks, kaip jo tėvai. Vaikas jaučiasi saugus ir 
svarbus kaip šeimos narys ir gali spręsti įvairius klausimus nepriklausomai nuo 
jo bendraamžių nuomonės.

VERTYBĖS mokykloje dažnai persipina, kiekvienas vaikas atsineša savą-
sias, kurios nebūtinai sutampa su bendromis. Krikščioniškos šeimos atžala gali 
būti atstumta, atskirta ar išjuokta nesant šalia nei vienam šeimos nariui.

Krikščioniškos šeimos VERTYBĖS yra ugdomos, formuojamos ir sustipri-
namos neįtraukiant jų į jokį konfliktą. Bet koks vaiko atstūmimas dėl krikščioniš-
kų vertybių yra užstojamas visos šeimos. 

Mokymosi klasėje REZULTATAS – „kvailių draugija“, kuri stumia vaiką į 
„pražūtį“. Vaikas tampa toks, kokie yra ir jo draugai.

Mokymosi šeimoje REZULTATAS – „vaikčiojimas su išmintingais“ ir tapi-
mas išmintingu. Vaikas tampa suaugusiu.

Ne veltui ir mes, lietuviai, turime posakį – su kuo sutapsi, tuo ir pats tapsi... 
Žinojo mūsų senoliai šias tiesas, žinojo... 
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„todėl tu, kuris mokai kitą, ar savęs nepamokai?“ (Šventas Raštas, 
Apaštalo Pauliaus laiškas romiečiams, 2:21)

2008 metais NHERI (Tarptautinis mokymosi namuose tyrimų insti-
tutas) atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo apie 12 tūkstančių namuose be-
simokiusių žmonių, atskleidė, kad besimokančių šeimoje vaikų mokslo 
rezultatai visiškai nepriklauso nei nuo tėvų išsilavinimo, nei nuo šeimos 
pajamų. Visgi smalsu, kodėl taip yra. Ar ne?

Mokykla reikalauja mokytojo KVALIFIKACIJOS. Dažniausiai tai yra uni-
verstiteto diplomas, gal koks vienas kitas sertifikatas, kompetencija ar asmeninė 
patirtis.

Iš tėvų kaip mokytojų reikalinga kiek kitokia KVALIFIKACIJA: brandumas, 
noringumas, sekimas Šventąja Dvasia, gyvenimiška patirtis, saviugda grįstas 
mokymasis ir tobulėjimas.

Mokymo METODAI mokytojui yra riboti, suvaržyti formalumų, orienta-
vimosi į grupę, jie turi būti tinkami klasės aplinkai.

Mokymo METODUS namuose tėvai renkasi atsižvelgdami į konkretų vai-
ką, neapsiribodami nei aplinka, nei galimybėmis rinktis.

Mokytojo klasėje TIKSLAS – mokiniams į galvas sudėti tam tikrą informa-
ciją, tikintis gauti teisingą atsakymą. Priklausomai nuo klasės dydžio, mokyma-
sis matuojamas daugiausiai pagal atsimintus faktus.

Tėvų TIKSLAS ugdant vaikus šeimoje – išmokyti vaiką suprasti galva ir šir-
dimi. Progreso matavimas pasireiškia tiek faktų išmokimu, tiek idėjų suvokimu.

Mokytojas mokykloje yra priverstas KONTROLIUOTI apie 20-30 vaikų, 
kurių dauguma paprastai esti nedrausmingi.

Šeimoje KONTROLĖ yra natūrali tėvų-vaikų santykio dalis. Mokymas ir 
disciplina yra natūraliai integruoti į mokymosi procesą.

Medžiagos TURINYS ir galimybė užduoti klausimus klasėje yra labai riboti.
Namuose TURINIO ir galimybės užduoti klausimus niekas neriboja.

LAIKAS mokykloje mokytojui yra įspraustas į pamoką ir vaikų skaičių, ku-
ris trukdo mokytojui išdalinti tolygiai dėmesį ir silpnesniems, ir vidutiniokams, 
ir stipresniems mokiniams.

Šeimoje LAIKAS tėvams nėra ribotas. Jis priklauso nuo konkrečios situaci-
jos. Čia galima laisvai pasirinkti mokymosi greitį pagal savo poreikius. Dieno-
tvarkė nekelia įtampos.
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DISCIPLINA mokykloje mokytojui paprastai yra skausminga vieta, nes čia 
nėra natūralių ryšių. Todėl ji yra formali, griežta ir dažniausiai besiremianti 
autoritariniu valdymo modeliu, veikiančiu pagal neigiamo elgesio ir jį sekančios 
bausmės principą.

Namuose DISCIPLINĄ tėvai pasirenka pagal jos efektyvumą. Paprastai ji 
taikoma išlaikant natūralius, meile grįstus tėvų-vaikų ryšius. Disciplinavimo 
tikslas čia – formuoti charakterį, elgesį ir požiūrį.

Mokytojo KŪRYBIŠKUMAS mokykloje natūraliai ribojamas klasės aplin-
kos, reikalingos struktūrizuotas mokymuisi ir teisingiems atsakymams. Moki-
niai turi būti mokomi ramiai sėdėti suoluose ir tiesiog atsakinėti.

Namuose tėvai turi visas galimybes KŪRYBIŠKUMUI, užsiimdami katu 
su vaikais dinamiška, bandymais paremta veikla. Vaikai išmoksta tyrinėti, atras-
ti, klausti ir ieškoti atsakymų.

Galiausiai – MOTYVACIJA mokytojo darbui mokykloje yra labai įvairi. 
Tai gali būti tiesiog pasirinkta profesija, gal tai meilė mokymui, o gal tai tiesiog 
darbas.

Tėvų MOTYVACIJA ugdant vaikus yra meilė jiems, paklusnumas Dievui 
ir geresnė vaikų ugdymo kokybė.

„Mes žinome tiesą ne tik žinodami priežastį, bet ir jausdami šir-
dimi“. 

Taip XVII a. rašė Blezas Paskalis, prancūzų mokslininkas, pirmosios 
skaičiavimo mašinos išradėjas. Jo tėvas buvo finansininkas. Norėdamas 
padėti tėvui skaičiuoti mokesčius, vaikinas sukonstruoja skaičiavimo 
mašiną. Ir labai abejoju, ar to jis būtų išmokęs eidamas keliu, kokį ren-
kamės dauguma iš mūsų – negalvodami, kodėl vienus ar kitus dalykus 
darome taip, kaip darė mūsų tėvai ar seneliai... 

Lietuvoje šiuo metu šeimoms ugdyti vaikus namuose leidžiama tik 
su siauromis išimtimis. Norėtųsi tikėti, kad nebe ilgai. Kad jau visai neto-
li ta diena, kai įstatymus kuriant ar juos keičiant bus iškeltas klausimas, 
kodėl ir kaip yra geriau, o ne užsimerkiant ir vėl padarant taip, kaip buvo 
daryta iki šiol...
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Tėvai, kurių vaikai pereina prie savivada grįsto mokymosi, daž-
nai pastebi, kad tai nėra vien tik naujas mokymosi būdas, bet ir naujas 
gyvenimo būdas. Taip yra todėl, kad savivada grįstas mokymasis grin-
džiamas įsitikinimu, jog žmonės turi teisę gyventi savo pačių gyvenimą 
ir eiti savo pačių pasirinktais keliais, kad „siektų laimės“ savais būdais, 
jei šis jų siekis nesikerta su kitų asmenų teise „siekti laimės“. Taikant 
savivada grįstą mokymąsi siekiama kurti bendradarbiavimo kultūrą, 
kurioje vertinamos individo laisvės ir jomis naudojamasi užtikrinant 
„laisvę ir teisingumą visiems“. Remiamasi prielaida, kad mes, kaip in-
dividai, daugiausia laimėsime didindami bendrąjį gėrį, o ne kovodami 
tarpusavyje dėl didesnės esamo gėrio dalies. Tai filosofija, pagal kurią 
laimėti turi visi dalyviai. Vieni svarbiausių savivada grįsto mokymosi 
teikiamų privalumų yra šie:

savivada grįstas mokymasis stiprina pasitikėjimą savimi, iniciaty-
vumą, atkaklumą ir pasitenkinimą gyvenimu. Nors mes negalime visiš-
kai kontroliuoti savo gyvenimo (dėl daugelio išorinių mus paveikiančių 
veiksnių, įskaitant paveldėtus genus ir aplinkos sąlygas), mes visi esame 
atsakingi už savo gyvenimą. Skirtingais gyvenimo etapais esame atsakin-

savivaDa grįsto MokyMosi 
privaLuMai

Versta iš straipsnio „Benefits of Self-Directed Learning“ 
(alternativestoschool.com/articles/benefits-self-directed-learning) 

www.LaisviVaikai.lt, 2017 m.
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gi už pasirinkimus, kurie suformuoja mūsų gyvenimo kryptį. Savivada 
grįstas mokymasis žymiai padidina asmens gebėjimą lemiamais momen-
tais priimti pagrįstus, protingus ir savarankiškus sprendimus. Kuo dau-
giau vaikas pats priima sprendimų – suprasdamas savo idėjas, jausmus, 
norus bei poreikius ir įvertindamas juos pagal turimas galimybes – tuo 
labiau tikėtina, kad jis užaugs į brandų, blaivaus požiūrio, veiklų ir em-
patišką suaugusį žmogų.

savivada grįstas mokymasis sumažina tikimybę, kad vaikai visą 
gyvenimą jaus emocines žaizdas, kurias paprastai sukelia priverstinis 
mokymas mokykloje. Tai nereiškia, kad niekas niekada iš jų nepasišaipys, 
nepavadins kvailiais arba neparodys, kad jie ko nors neišmano. Tačiau jie 
nepatirs sisteminio neigiamų atsiliepimų sustiprinimo, pavyzdžiui, jie 
nebus pirmoje klasėje priskirti į blogiau skaitančių mokinių grupę dėl to, 
kad mokosi lėčiau arba kitaip, jie nebus apibūdinti kaip „nemotyvuoti“ 
arba tingūs dėl to, kad juos domina kiti dalykai nei tie, kurių mokoma 
mokykloje. Knygoje „Kaip vaikus ištinka nesėkmės“ („How Children 
Fail“) John Holt rašė: „Mokykla yra vieta, kurioje vaikai išmoksta jaustis 
kvailais.“ Tai taip pat taikytina daugeliui jaunuolių, kuriuos mokyklos 
laiko „pirmūnais“ dėl jų gautų aukštų pažymių. John Holt, o vėliau Kirs-
ten Olson (savo knygoje „Žaizdos iš mokyklos“ („Wounded By School“)) 
meistriškai aprašė, kad mokyklose nėra nė vieno mokinio, kuris nejaustų 
slaptos baimės, kad jį gali bet kada ištikti nesėkmė, nes sėkmė ir nesė-
kmė nustatoma pagal kitų asmenų savo nuožiūra parengtas ir atliktas 
patikras. Tokios žaizdos jaučiamos visą gyvenimą. Galime bandyti pa-
slėpti šias žaizdas po sėkminga veikla baigus mokyklą, bet jos niekur ne-
dingsta. Daugelis žmonių nuolat eikvoja jėgas, kad kompensuotų tokius 
jausmus. Pagalvokime, kiek laimingesni ir sėkmingesni galėtume būti, jei 
mums nereikėtų dėti pastangų bandant įrodyti, kad nesame neišmanėliai 
(nes bijojome mokykloje tokiais tapti) arba esame intelektualiai pranašes-
ni (nes mokykloje mus prie tokių priskyrė). Kiek kartų gebėtume geriau 
klausytis ir mokytis, jei mums nereikėtų nuolat apsiginti ir įrodyti savo 
žinias kitiems. Kiek atviresni ir smalsesni galėtume būti (pagalvokite 
apie dvejų metų amžiaus vaikus), jei per visus tuos metus mūsų savigar-
ba nebūtų buvusi sumenkinta arba apsimestinai iškelta.

savivada grįstas mokymasis suteikia galimybę domėtis kur kas 
įvairesniais dalykais, nei tai įmanoma įprastinėje mokykloje, kurioje 
pagal nustatytą grafiką mokoma suplanuotos mokymo programos da-
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lykų ir mokymo turinys nėra pritaikomas pagal individualius mokinių 
poreikius ir interesus. Taikant savivada grįstą mokymąsi galima išsamiau 
ir prasmingiau išnagrinėti net ir tas temas, kurios yra įtrauktos į įprastinę 
mokymo programą, pavyzdžiui, galima iš tikrųjų pasistatyti ir išbandyti 
valtį, užuot tik perskaičius apie tai, kaip tai darė kiti, arba praktiškai iš-
matuoti žemės sklypo plotą, užuot vien apskaičiavus pratybose pateikto 
daugiakampio plotą. O jei valtis nuskęs, ją galima pataisyti ir pasimokyti 
iš klaidų, užuot vien nusprendus, kad tokia konstrukcija neteisinga, ir 
perėjus prie kito „projekto“. Kai valtis gerai laikosi ant vandens, su ja 
galima išplaukti tirti kitų įdomių dalykų. Nors gali iškilti kliūčių, tai bus 
tikro gyvenimo kliūtys, o ne iš anksto nustatytos mokymo programos 
apribojimai.

savivada grįstas mokymasis sustiprina bendradarbiavimą šeimoje 
ir už jos ribų. Kai nėra būtina laikytis mokyklos mokymo programoje 
nustatytų reikalavimų, tėvai ir vaikai gali laisvai kurti, diskutuoti, ieškoti 
sprendimų, konstruoti, tyrinėti tai, kas jų sprendimu geriausiai atitinka 
jų tikslus, vertybes ir asmeninius norus. Patirtis parodė, kad šio metodo 
rezultatai yra priešingi, nei būgštavo dauguma skeptikų. Savarankiškai 
lavinęsi vaikai suaugę būna savimi pasitikintys ir itin jautrūs kitų asme-
nų poreikiams. Tuo dažnai galima įsitikinti pagal tai, kokią profesiją jie 
renkasi ir kaip dirba: jie renkasi dirbti bendradarbiaudami ir dirba įga-
lindami kitus, o ne siekdami galios kitų asmenų atžvilgiu. Laimingas 
žmogus padaro kitus laimingais, ir tą patį galima pasakyti apie savivada 
besivadovaujančius žmones. Žmonės, kurie jaučiasi atsakingi už savo gy-
venimą, yra labiau linkę palaikyti savarankiškus kitų asmenų veiksmus 
ir priimti narystės visuomenėje įsipareigojimus.
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vienas naMuose –  
ir Mokausi ką noriu?

(Kauno diena, 2016 01 26, Violetos Juodelienės interviu su  
Lietuvos tėvų forumo Mokymosi šeimoje  
bendruomenės nare Agne Kundrotiene)

 

papasakokite apie mokymosi namuose naudą, tikriausiai esama 
įtikinamų moksliniais tyrimais paremtų argumentų.

 Yra žinoma, kad savarankiškai besimokantys namuose vaikai ne tik 
lenkia tradicinėse mokyklose besimokančius savo bendramžius akade-
miniais pasiekimais, bet ir yra daug brandesni, savarankiškesni, kūry-
bingesni, žinantys, ko nori, mokantys išsikelti tikslus ir jų siekti. Tokie 
prestižiniai universitetai, kaip Harvardo, Jeilio, Stanfordo ir kt., noriai 
priima namuose besimokiusius mokinius, nes jie dažnai lenkia paprastas 
mokyklas lankiusiuosius.

2004 m. Tarptautinio mokymosi namuose tyrimų instituto (Natio-
nal Home Education Research Institute, NHERI) įkūrėjas Ryanas D. Ray 
JAV atliko tyrimą (http://widenerlawreview.org/files/2011/02/02-
GATES_final.pdf), kuriame dalyvavo apie 12 tūkst. namie besimokiusių 
žmonių iš visų 50-ties valstijų, kurie buvo mokęsi namuose ne mažiau nei 
septynerius metus. Pasirodė, kad lyginant su bendraamžiais, jie pasižy-
mėjo žymiai aukštesniais išsilavinimo rodikliais, o jų socialiniai įgūdžiai 
buvo arba tokie pat, arba geresni už lankiusius standartines mokyklas. O 
lyginant įvairius kasdienius įgūdžius, besimokiusieji namuose visa galva 
lenkė savo „konkurentus“. 2008 m. papildyti tyrimo rezultatai parodė, 
kad savarankiškai besimokiusių vaikų mokymosi rezultatai visiškai ne-
priklausė nuo tėvų išsilavinimo lygio ar šeimos pajamų.
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Kitas tyrimas, kuriame dalyvavo 8-10 metų vaikai, parodė, kad na-
muose besimokiusieji neturėjo elgesio problemų, kurių turėjo einantieji į 
mokyklą vaikai. Galiausiai, atlikti tyrimai rodo, kad namie mokyti vaikai, 
o vėliau ir suaugusieji, yra žymiai laimingesni, daug labiau patenkinti 
savo gyvenimu ir tikintys, kad sunkiu darbu galima viską pasiekti.

 Kalbant apie naudą visuomenei, savarankiškai mokęsi žmonės pa-
prastai esti iniciatyvūs, mielai samdomi darbdavių ir patys jais tampan-
tys. Jie yra pareigingi, pilietiški, aktyviau dalyvaujantys politiniame ir 
socialiniame gyvenime.

 Tuo tarpu perėjus nuo tyrimų į asmenines patirtis, šiame puslapyje 
(http://www.mariannesunderland.com/2014/12/08/why-homeschoo-
ling-good/) galima rasti išvardintas 100 priežasčių, kuo namų mokymas 
naudingas vaikams, mamoms, šeimoms, sveikatai ir pačiam mokymuisi.

kokia jūsų asmeninė patirtis – gal turite vaikų, kuriuos norėtu-
mėte mokyti namuose? gal turite savo aplinkoje gerosios praktikos 
pavyzdžių – papasakokite apie juos.

Mano asmeninė patirtis labai paprasta ir turbūt Lietuvoje nereta – 
pati baigiau mokyklą „su pagyrimu“ ir lengvai įstojau į tuo metu man 
patikusią specialybę, kurią sėkmingai baigiau. Tiek mokykloje, tiek uni-
versitete gavau daug žinių, deja, dauguma jų kaip įėjo pro vieną ausį, 
taip pro kitą labai greitai išėjo. Apmaudu, kad nepanaudota liko galybė 
tuo metu kauptos informacijos... O kiek prie to buvo sugaišta laiko?.. Pa-
ruošus pamokas, o vėliau ir po paskaitų, bėgdavau tekina kitur – į įvai-
rius būrelius, kolektyvus, kur ir vyko mano tikrasis gyvenimas, tikrasis 
bendravimas su mokytojais, bendraamžiais, atsitiktiniais žmonėmis. Da-
bar, kai po universiteto baigimo praėjo daugiau nei dešimtmetis, o per 
tą laiką teko ir po pasaulį pakeliauti, skirtingus darbus dirbti, pagaliau 
atradau, kad mano vaikystės polinkiai, kurie buvo užkariavę mano širdį 
ir protą, bet kuriems tąsyk reikšmę teikiau tarsi tik pati viena (nes kitiems 
tai atrodė bereikšmiai vaikiški užsiėmimai), – dabar yra mano pajamų 
šaltinis.

Todėl man kirba mintis: „O kas, jei man būtų leidę daug mažiau laiko 
skirti pamokoms, bet daugiau – tiems sugebėjimams, kurių turėjau, vysty-
ti?“ Kai keletą metų teko gyventi JAV, teko sutikti daug energingų, sumanių, 
veiklių, kritiškai mąstančių, nepaprastai bendruomeniškų žmonių, turinčių 
savo gyvenimo kryptį bei sėkmingai ja einančių. Artimiau susipažinus, pa-
aiškėjo, kad absoliuti jų dauguma buvo nelankę tradicinių mokyklų – buvo 
mokyti namuose. Tai man padarė didžiulį įspūdį, kadangi sugriovė mano 
turėtus su namų mokymu susijusius stereotipus.
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kai kalbama apie mokymąsi namuose, daugiausiai kalbama apie 
mokymo programą ir vaikus. tačiau tokia sistema didelę atsakomybės 
naštą užkrauna ant tėvų pečių. žinoma, tokiai liberaliai ugdymo sis-
temai gali ryžtis tik labai sąmoningi tėvai, tačiau ir jie nėra apsaugoti 
nuo klaidų. kaip tokie tėvai yra parengiami būti savo vaikų mokyto-
jais?

Stereotipiškai yra galvojama, kad vaikui žinias gali suteikti tik kva-
lifikuotas mokytojas. JAV atlikti namų mokymo tyrimai (http://www.
nheri.org/research/research-facts-on-homeschooling.html) rodo, kad 
vaikui perteikiamų žinių lygis nepriklauso nuo suaugusiojo išsilavinimo 
bei vaiko mokymosi proceso kontroliavimo lygio. Nes geriausiai žinias 
vaikas pasisavina tuomet, kai PATS yra motyvuotas tų žinių gauti ir jų 
siekti.

Deja, kol tokie mokslininkai kaip Sugata Mitra savo eksperimen-
tais („Skylė sienoje“ (http://www.hole-in-the-wall.com/Beginnings.
html) ar „Mokykla debesyje“ (https://www.theschoolinthecloud.
org/)), rodo pasauliui, kad vaikai, jiems suteikus reikiamas priemones, 
pranoksta net ir didžiausius mūsų lūkesčius, mes ir toliau kalbame apie 
programas, sistemą ir menamas tėvų klaidas...

Šiais laikais, kai informacija yra prieinama nesudėtingai ir kai 
vaikai turi galimybių savarankiškai, be tėvų pagalbos mokytis, įsi-
vaizduojama tėvų atsakomybės našta yra pervertinama, o menamos 
klaidos neturi tokios didelės reikšmės, kokia ji yra įsivaizduojama. 
Keistai paplitęs mūsų lietuviškas požiūris į klaidas, o ypač jų (ne)da-
rymą mokykloje, kiša mums patiems koją. Na gerai, mes, tėvai, pa-
darysime vieną ar kitą klaidą. Ar tai bus taip jau baisu, kad vien nuo 
minties apie tai turėtume nieko nedaryti? O mūsų tėvai ar tų klaidų 
nedarė? Kiek mūsų buvo nuvesti ne į tą būrelį, kiek mūsų pusę savo 
gyvenimo pildė neišsipildžiusius tėvų, o ne savo, lūkesčius?.. Kiek 
mūsų ir dabar dar vis bijo suklysti..? Bijo ir todėl nieko nedaro... Ar to 
mes turėtume siekti galvojant apie savo vaikų ir savo valstybės atei-
tį? Tėvų tikslas neturi būti daryti ar nedaryti klaidų. Ir ne perteikti 
teisingai/klaidingai vaikui žinias, bet sudominti jį, motyvuoti būti 
smalsiam, kelti klausimus ir ieškoti į juos atsakymų, tuo pačiu suda-
rant jam sąlygas atsirinkti, kas yra teisinga, o kas – klaidinga, o kitaip 
tariant – išmokyti jį patį mokytis. Ir ne tik tuomet, kai yra kas nors 
„užduota namų darbams“, bet visą gyvenimą.

vienas pagrindinių skeptikų argumentų, kurį nuolat reikia at-
sakyti mokymosi namuose šalininkams, – nelankydamas mokyklos 
vaikas prasčiau socializuojasi. sutikite, ši pastaba nėra be pagrindo. 
proginis bendravimas su bendraamžiais neduoda progos vaikui spręs-
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ti rutininių problemų, kurios neišvengiamos ne tik kasdien lankant 
mokyklą, bet ir apskritai suaugusiųjų gyvenime. kaip jūs atsakote į 
panašią kritiką?

Kalbant apie socializaciją reikėtų pasakyti, kad būtent ši pastaba ir 
yra be pagrindo. Stereotipiškai galvojantis žmogus mano, kad vaikas, 
kuris yra mokomas namuose tėvų arba mokosi nuotoliniu būdu pade-
damas mokytojo ar kito jam padedančiojo asmens, sėdi vienas namuose 
tarp keturių sienų apsikrovęs vadovėliais ir sąsiuviniais, apimtas depre-
sijos ir pan... Anaiptol – toks vaikas yra visų pirma laimingas, galėdamas 
kiekvieną rytą iki valiai išsimiegoti ir atsikelti žvalus, kupinas jėgų, o ne 
nenoro eiti į mokyklą; toks vaikas būna namie nebūtinai vienas (nekal-
bant apie suaugusiuosius šalia) – juk jei šalyje yra namų mokymosi gali-
mybė ir tokių vaikų, nors ir nedaug, bet yra, jie paprastai mielai mokosi 
vieni su kitais, vieni pas kitus namuose, gamtoje ir kitose tam tinkamose 
vietose; toks vaikas yra laisvas rinktis, kiek laiko sėdėti prie jam sunkiai 
įveikiamo matematikos uždavinio (kol galiausiai jį įveiks). Toks vaikas 
nebijo paklausti tėčio, mamos, savo močiutės ar mokyklos mokytojos(-
o) (nuotolinio mokymo atveju), nes jis žino, kad jis gaus atsakymą. Ir jis 
nebijos iššūkių, žinodamas, kad gyvenime visuomet yra išeitis.

Ką tuo tarpu mes matome mokykloje? Ar dažnas vaikas kelia ranką ir 
klausia mokytojo(-os) to, kas jam neaišku? Kiek jų, baigę mokyklą iš viso 
nežino, ką toliau daryti, nes štai nebėra prieš tave stovinčio ir viską nuro-
dinėjančio mokytojo?

Galiausiai, kalbant apie bendraamžių bendravimą... Kiek vaikai mo-
kykloje realiai bendrauja? Pamokose, kuomet mokytojas tildo vos per-
skrodusį tylą vieno ar kito mokinio žodį? Tuomet, kai per pertraukas ko-
kia „kasta“ tyko aukos, idant galėtų ką pašiepti, pastumti, psichologiškai 
sužlugdyti? Tuomet, kai koks trylikmetis, nusivedęs už tvoros naivų aš-
tuonmetį siūlo jam pirkti kažkokią tabletę (reali šiųmetė situacija iš vie-
nos Vilniaus progimnazijos)?

Kanados mokslų daktaras Gordonas Neufeldas (http://neufeldins-
titute.org/about-us/dr-gordon-neufeld/) – ilgametis vystymosi psicho-
logas, tėvų konsultantas – teigia, kad vaikų socializacijai yra reikalinga 
aplinka, ugdanti tinkamus socialinius įgūdžius. Klaidinga būtų manyti, 
kad vien vaiko buvimas bendraamžių apsuptyje užtikrina tinkamą soci-
alinę jo raidą. Psichologai vis dažniau kalba apie tai, kad vaikams daug 
svarbesnis yra ryšys ir bendravimas su suaugusiais nei su bendraamžiais.

Kita labai svarbi G. Neufeldo teorija, kuri remiasi moksliniais atradi-
mais, – pagrindinė sveikos vaiko asmenybės vystymosi sąlyga yra tvirtas ir 
glaudus ryšys su už juos atsakingais suaugusiaisiais.

Pastebėta, kad paauglių žodynas tampa vis skurdesnis todėl, kad 
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vaikai yra labiau prisirišę vieni prie kitų nei prie suaugusiųjų, atsakingų 
už juos.

Daug daugiau naudos yra vaikui bendrauti su tuos pačius intere-
sus turinčiais žmonėmis (būreliuose, bibliotekose, muziejuose, kt.) nei su 
nuolat įtampą keliančiais klasiokais, esančiais toje pačioje klasės erdvėje.

Sąlyginai mažiau laiko praleisdamas prie standartizuotų užduočių, 
vaikas turi daugiau laiko domėtis jam patinkančia veikla ir taip natūraliai 
tampa apsuptas jį visokeriopai ugdančių įvairaus amžiaus žmonių.

kokia yra užsienio valstybių patirtis? kodėl tokios šalys, kaip vo-
kietija, nėra liberalios mokymosi namuose atžvilgiu – gal tas atsargu-
mas nėra be pagrindo?

 JAV, kurioje namų mokymas(is) gyvuoja ne vieną dešimtmetį, NHE-
RI (National Home Education Research Institute) daryti tyrimai rodo, kad 
individualiai besimokančių vaikų mokslo rezultatai yra 15-30 procentų 
aukštesni nei tradicinėse mokyklose besimokančių jų bendraamžių, ir tie 
rezultatai visiškai nepriklauso nuo tėvų išsilavinimo ar šeimos pajamų. 
Taip pat NHERI tyrimai atskleidė, kad savarankiško vaikų mokymosi re-
zultatai visiškai nepriklauso nuo to, kiek stipriai buvo kontroliuojamas 
jų mokymosi lygis. Praktika rodo, kad savarankiškai mokęsi vaikai turi 
žymiai didesnes galimybes dirbti gerą darbą.

 Savarankiškai besimokantys vaikai lenkia savo bendraamžius tiek 
socialine, tiek psichologine, tiek emocine raida, jie yra žymiai bendruo-
meniškesni, labiau savimi pasitikintys, motyvuoti, nebijantys reikšti savo 
nuomonės, atsakingi piliečiai.

 Nors JAV mokymas namuose įstatymiškai apibrėžiamas skirtingai 
kiekvienoje valstijoje, bendrai jis yra legalus. Valstijas galima skirstyti 
į tris grupes pagal kontrolės kiekį, kurį valstijos naudoja namuose mo-
kančių šeimų apskaitai ir kontrolei. Vienos valstijos mokymą namuose 
toleruoja, o kitos net skatina. Pavyzdžiui, Ilinojaus valstijoje (kur yra ir 
didžiausia JAV lietuvių bendruomenė Čikagoje) namuose mokančios 
šeimos ne tik, kad nėra kontroliuojamos, bet joms yra net suteikiamos 
mokesčių lengvatos, mat buvo nustatyta, kad viena namuose savo vai-
kus mokanti šeima per metus valstijai sutaupo apie 5000 USD. Namuose 
mokantys tėvai gali išsiimti mokytojų pažymėjimą, kuris jiems suteikia 
įvairias kitas lengvatas. Šeimos dažnai gali nemokamai ar už minimalias 
kainas lankytis muziejuose, zoologijos soduose ir pan.

 Kalbant apie Vokietiją, kur namų mokymas šiuo metu yra draudžia-
mas, svarbu paminėti, kad mokymą namuose uždraudė ne kas kitas, bet 
pats Adolfas Hitleris. Iki šių dienų tas draudimas taip ir neatšauktas. Vie-
nas pagrindinių motyvų, kuriuos mini Vokietijos pareigūnai, – bijoma, 
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kad nevienalytis vaikų švietimas sukurs taip vadinamas „paralelines” 
visuomenes, t.y. atsiras žmonių, kurie mąstys kitaip nei dauguma.

 Na, o su daugumos mąstymu nesutinka tokios šeimos, kurios, pa-
vyzdžiui, nenori, kad jų vaikams būtų dėstomos liūdnai pagarsėjusios 
„pornopamokos“ (https://www.lifesitenews.com/news/six-students-
sent-to-hospital-in-germany-after-fainting-during-sex-ed-lesso). Nesuti-
kus su daugumos mąstymu, esi priverstas periodiškai mokėti baudas ir 
net atlikti bausmes įkalinimo įstaigose. Vienintelė išeitis tėvams – emi-
gruoti į kitą šalį, kol vaikai dar nepradėjo lankyti mokyklos, kitu atveju 
Vokietija negailestingai persekioja šias šeimas po visą pasaulį.

Vienas iš nuskambėjusių pavyzdžių – Romeike šeimos drama 
(http://www.hslda.org/legal/cases/romeike.asp), kuriai 2010 m. JAV 
suteikė politinį prieglobstį, tačiau į valdžią atėjus demokratams (prezi-
dentas Barakas Obama), Vokietijos spaudimu buvo bandoma atimti Ro-
meike šeimai teisę į politinį prieglobstį. Vėliau sekė ilga ir sunki kova dėl 
šios šeimos JAV teismuose, į kurią įsijungė visa JAV mokančių namuose 
žmonių bendruomenė. 2014 m. JAV valdžia nusileido ir patvirtino, kad 
Romeike šeima nebus deportuota.

 Namų mokymas sėkmingai egzistuoja tiek Latvijoje, tiek Estijoje, 
tiek tokiose šalyse, kaip Kanada, Danija, Čekija, Austrija, Vengrija, Airi-
ja, Islandija, Didžioji Britanija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Ukraina, 
Šveicarija, Prancūzija ir kt.

 Dar vienas argumentas prieš mokymą namuose: ar ne geriau vai-
kui gauti žinių iš dviejų skirtingų šaltinių – mokyklos ir tėvų. abu 
šaltiniai gali pateikti informaciją skirtingai, dėstyti kitokiais metodais. 
tokia įvairovė padidina šansų, kad vaikas tikrai įsisavins dėstomą 
dalyką. ar negalėtų mokymosi namuose idėja likti dabar populiaria 
praktika – tėvai padeda vaikui įsisavinti mokymosi medžiagą?

 Tėvų indėlis vaikų mokymuisi be abejo yra svarbus, ypač pradi-
nėse klasėse. Daugelis mokytojų patvirtintų, kad matyti ryškus skirtu-
mas tarp vaikų, kuriems tėvai padeda ruošti pamokas ir kurie mokosi 
tėvų nepadedami. Deja, grupinis vaikų mokymas dažnai perpildytose 
klasėse neužtikrina kokybiško mokymosi, todėl tėvai turi prisidėti, kad 
neliktų mokymosi spragų. Nereta situacija, kai vaikai iš mokyklos par-
eina nesupratę naujos temos, todėl visas realusis mokymasis vyksta va-
kare ruošiant pamokas. Dabar vaikų mokymosi mokykloje krūviai yra 
dideli, todėl reikia rinktis efektyviausius mokymosi būdus. Kadangi vai-
ko dienotvarkę paprastai sudaro ne tik mokykla ir namų darbai, bet ir 
neformalusis ugdymas, bendravimas ir žaidimai su draugais, individu-
alus mokymas namuose padeda sutaupyti laiko, kurį vaikas gali skirti 
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savo pomėgiams ir neformaliajai veiklai, kurioje be streso ugdomi svar-
būs vaiko kaip augančios asmenybės gebėjimai ir kompetencijos. Nepa-
mirškime, kad sėkmingiausi pasaulio žmonės daug pasiekė ne todėl, kad 
daug laiko praleido mokykloje, bet todėl, kad rado sritį, kuria aistringai 
domėjosi ir tam skyrė daug savo laiko. Tėvų pareiga yra ne vien padėti 
vaikams ruošti namų darbus, bet ir suteikti jiems galimybes išbandyti 
save įvairioje veikloje, vykstančioje už mokyklos sienų.

 koks yra mokymosi namuose šalininkų kreipimosi į šMM liki-
mas? ar gavote atsakymą?

 Tai nebuvo pirmasis kreipimasis į ŠMM. Į šią instituciją dėl galimy-
bės vaikus mokyti vienokiu ar kitokiu būdu namuose buvo dukart kreip-
tasi jau 2013 m. Tačiau ministerija konkrečių atsakymų tąsyk nepateikė, 
apsiribojusi pažadu spręsti šį klausimą vėliau.

 Šįkart ŠMM pateiktame prašyme pageidavome, kad šiuo metu ga-
liojantis LR ŠMM ministro G. Steponavičiaus 2012 m. birželio 28 d. įsa-
kymas Nr. V-1049 būtų peržiūrėtas, atsižvelgiant į besikeičiančius visuo-
menės poreikius (didėjančias nuotolinio darbo galimybes, jaunų šeimų 
persikėlimą gyventi iš didmiesčio į atokesnes gyvenvietes, kur nėra pa-
kankamai gerų mokyklų ir pan.), turint galimybę rinktis kiekvienai šei-
mai tinkamą ugdymo(si) formą, kurią tiek užtikrina LR konstitucija, tiek 
numato Švietimo strategija, tiek garantuoja Švietimo įstatymas. Deja, mi-
nėtame 2012-ųjų metų ŠMM ministro įstatyme esantys apribojimai neuž-
tikrina galimybės šiandien rinktis tinkamiausią mokymosi formą tiems 
asmenims, kurie turi tam poreikių, todėl prašėme šiuos apribojimus dar 
kartą peržvelgti, suteikiant socialiai atsakingoms, tvarkingoms šeimoms 
pasinaudoti nuotolinio mokymosi, kaip vienos iš savarankiško mokymo-
si formų, galimybe.

 Nuotolinis mokymas Lietuvoje veikia (ir, reikia pažymėti, labai 
sėkmingai bei efektyviai) jau gerą dešimtmetį. Vilniaus Ozo gimnazi-
jos direktoriaus bei jo kolegų dėka jau yra sukurta galinga elektroninė 
duomenų bazė su maždaug 12 tūkst. pamokų ir įvairiausių testų, kurių 
dėka daugybė vaikų (turinčių į tai teisę) sėkmingai baigia mokslus ar 
jiems reikalingą jų dalį ir gauna valstybės pripažintus mokslo baigimo 
dokumentus, su kuriais sėkmingai gali toliau stoti į kolegijas, akademi-
jas, universitetus.

 Deja, galimybę rinktis tokį mokslą turi tik labai ribota visuomenės 
dalis. Tai – vaikai, negalintys lankyti mokyklos dėl tam tikrų sveikatos 
sutrikimų, emigravusių iš Lietuvos šeimų atžalos, įvairiose meistrišku-
mo ar mainų programose dalyvaujantys sportininkai, vaikų susilauku-
sios nepilnametės ar mokiniai, turintys savivaldybių administracijų vai-
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ko teisių apsaugos padalinių rekomendaciją. Tuo tarpu sąmoningi tėvai 
dėl kažkokių nesuprantamų priežasčių tokios galimybės neturi.

 Atsakymą į savo prašymą iš ŠMM kanceliarijos gavome ir šį kartą. Ir 
nors prašyme buvo išreikštas pageidavimas suteikti nuotolinio mokymo-
si galimybę socialiai atsakingoms šeimoms, Ministerija nieko į tai neatsa-
kė. Vietoj to teišdėstė egzistuojančių teisės aktų ištraukas, kurios mums 
ir taip žinomos. Nepaisant to, kad Valstybinėje 2013-2022 metų švietimo 
strategijoje prirašyta daug gražių idėjų ir tikslų (kurie su savarankišku 
mokymu(si) eina pakeliui), kyla klausimas, kaip jie tuos tikslus galvoja 
įgyvendinsią, jei vos vieno ministro įsakymo punkto pakeitimas reika-
lauja tiek daug pastangų..?

 Berods 2012-aisiais mokymosi namuose galimybė panaikinta dėl 
banalios priežasties – piktnaudžiavimo, kai mokyklos deklaruodavo, 
kad esama namuose mokomų vaikų, kurie tuo tarpu gyvendavo su tė-
vais užsienyje. koks, jūsų nuomone, būtų priešnuodis prieš tokį pikt-
naudžiavimą?

 Įdomu tai, kad galimybė mokyti vaikus namuose buvo panaikinta 
ne dėl tėvų, o dėl nesąžiningo mokyklų elgesio kaltės. Kam tuomet turėtų 
būti atimta teisė tęsti ugdymą – tėvams, ar mokykloms, jei jau apie tai 
kalbame? O kaip sukontroliuoti ugdymo įstaigų piknaudžiavimą – čia 
jau ne tėvai turėtų rūpintis, o pati ŠMM.

Bendraujant su ministerijos darbuotojais taip pat išgirdome ir bai-
minimosi dėl tam tikro socialinio sluoksnio šeimų piknaudžiavimo tokia 
sistema. Tokiu atveju socialinės rizikos šeimoms gali būti įdiegti atitinka-
mi saugikliai, apribojantys tokio mokslo galimybę. Juk atitinkamos insti-
tucijos turi visus reikalingus sąrašus, galinčius nesunkiai sukontroliuoti, 
kam tokia mokslo galimybė galėtų būti apribota.
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ko gaLĖtuMe pasiMokyti 
iš suoMiŲ švietiMo sisteMos?

Pagal http://fillingmymap.com/ parengė Dominyka Navickaitė.  
Bernardinai.lt  2015 11 20

Amerikietė matematikos mokytoja aplankė Suomiją ir buvo nustebinta to-
kių didelių švietimo sistemos skirtumų tarp Suomijos ir JAV. Šiame straipsnyje 
norime Jus supažindinti su labai unikalia suomių edukacine sistema ir paskatinti 
mąstyti apie mūsiškės sistemos spragas. 

Žinoma, čia daugiau matomas yra skirtumas tarp JAV ir Suomijos, 
bet labai daug kas tinka ir mūsų Lietuvos švietimui, kuriame  bando-
me paimti kuo daugiau, patiriame labai daug spaudimo, perdegimo ir 
gyvename nuolatinėje įtampoje, kuri ne visada vėliau mus apdovanoja 
saldžių vaisių ragavimu. Kviečiame dialogui.

Kai palikau savo septintokų pripildytą matematikos kabinetą, kad 
išvykčiau į Suomiją atlikti tyrimo ir pasisemti naujų žinių apie švietimą, 
tikėjausi kažko, kas man padės vaikus išmokyti greičiau, veiksmingiau, 
kas padės jiems įsiminti daugiau informacijos ir pasiekti geresnių rezul-
tatų.

Maniau, jog įgautos žinios pagelbės perduoti dar daugiau žinių per 
kiekvieną pamoką, skatins mokinius daugiau mąstyti, daugiau dirbti, 
daugiau gilintis, daugiau jėgų ir laiko skirti matematikai...daugiau, dau-
giau, daugiau. Tokią mantrą kartoja dauguma švietimo sistemų.

Mes, mokytojai, nuolat jaučiame spaudimą, atrodo, jog privalome 
vaikams padėti pasiekti aukštesnį lygį, išspausti iš jų viską, ką jie turi, 
tarsi jie būtų gerai prinokę apelsinai. Stengiamės pamokas pripildyti 
daugiau naujos informacijos, jas daryti smagesnes, įdomesnes, labiau ug-
dančias bei išnaudoti kiekvieną pamokos minutę turiningai. Šį fenome-
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ną suformavo daugybė veiksnių, pradedant mokinių tėvais, įvairiomis 
diagramomis ar statistika, administracija, valdžia, baigiant mūsų vaka-
rietiška visuomene, kuriai didžiausia vertybė yra karjeros aukštumos ir 
užimtumas, veiksmingumas. Jei po darbo dienos nesijaučiame pervargę, 
vadinasi, dirbame per mažai. Mes matuojame savo vertę užsidėtais pliu-
sais, ką reikia atlikti pagal sąrašus, smerkiame save, kai veikiame kažką 
nenaudingo (tai gali būti ilgas miegas, filmas ar pokalbis su draugu), nes 
mums atrodo, jog švaistome laiką. Mes mokome šios filosofijos ir kitus: 
dirbk, kol nebeatlaikys kojos. Ir stebime, kaip mūsų mokiniai tampa šios 
sistemos pervargę įkaitai, kokie esame ir patys.

Kai atvykau į Suomiją, neaptikau ten naujų, modernių, puikių me-
todų mokant matematikos. Čia nebuvo sudarytos net pažangesnių ir pras-
tesnių matematikų klasės – visi mokėsi kartu. O dauguma kylančių sunku-
mų (kaip kad mokiniai neprisimena matematinių taisyklių) buvo tokie pat.

Suomijoje matematikos pamokos vyksta pagal nustatytą formuluotę 
jau ne vieną amžių: mokytojas patikrina namų darbus, išaiškina naują 
dalyką ir užduoda naujas užduotis namuose atlikti.

Kai kurios pamokos buvo tikrai įdomios, ir aš turėjau galimybę ste-
bėti nuostabiai dirbančių mokytojų, bet iš tiesų JAV man teko regėti an-
trarūšių mokytojų, kurie vedė pamokas įdomiau ir geriau. Retai aptinku 
tokių, kurie dėtų tiek pastangų ir energijos į mokymą kaip mano mieste. 
Bet kur tikrasis skirtumas? Kodėl, nepaisant viso šito, Suomių atžalos pa-
siekia puikių rezultatų, o mūsiškiai – ne? 

Manau, kad skiriasi ne mokymo kokybė ar specialistų kompetenci-
ja. Tiek JAV, tiek Suomijoje galima rasti tokių pat gerų mokytojų (tą patį 
galime sakyti ir apie prastus). Skirtumas yra mažiau juntamas ir daugiau 
liečiantis pačią esmę. Suomiai vadovaujasi tuo, kad mažiau yra daugiau. 
Ši nacionalinė mantra yra įsišaknijusi į suomių mentalitetą ir švietimo 
sistemą.

Mažiau yra daugiau.
Jie tuo tiki, jie tuo gyvena ir vadovaujasi. Jų namai yra optimalaus 

dydžio, ne didesni, nei jiems reikėtų patogiai gyventi. Jie perka mažiau 
nereikalingo šlamšto ir rečiau pasiduoda masiškam vartotojiškumui. Jie 
gyvena gana paprastai ir kukliai. Jiems nereikia parduotuvėse rinktis iš 
poros šimtų skirtingų dribsnių rūšių, jiems pakanka dešimties. Moterys 
naudoja mažiau makiažo. Rečiau pamatysi vyrus, važinėjančius milžiniš-
kais, prabangiais automobiliais. Suomiai labiau linkę nusipirkti kokybiš-
kų ir brangesnių daiktų, kurie ilgai tarnaus, negu išleisti krūvą šlaman-
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čiųjų daugybei pigių prastos kokybės prekių. Mažiau yra daugiau. Jie 
tikrai tuo gyvena.

JAV situacija yra visiškai kitokia. Čia tikima, jog kuo daugiau – tuo 
geriau. Nuolat norime turėti dar daugiau, nepaisydami racionalių po-
reikių. Amerikiečius nuolat vilioja nauji, blizgantys dalykai, kuriems jie 
tiesiog negali atsispirti. Viską, kas sena, mes keičiame į nauja. Toks mąsty-
mas apima visas valstybės sritis, neaplenkiant ir švietimo. Mes net nepa-
jėgiame ilgai vadovautis viena metodika, kad sužinotume, ar ji veiksmin-
ga. Mums patinka nuolat viską kaitalioti, tobulinti, šlifuoti. Vis daugiau 
krauname į lėkštę, iš jos neišėmę senų likučių. Pradedame tikėti, kad 
daugiau yra atsakymas į visas kilusias problemas ar spragas mokyklose 
ir kitur. Viskas gali būti išsprendžiama, pailginant pamokų trukmę, jų 
skaičių padidinant, užduodant daugiau namų darbų, labiau spaudžiant, 
griežčiau vertinant, dažniau tikrinant žinias. Dėl viso to pervargsta mo-
kytojai, išsenka mokiniai, nuolat lydi frustracijos jausmas.

Tuo tarpu suomiai mano, kad mažiau yra daugiau. Tai pademons-
truoja puikų pavyzdį tiek mokytojams, tiek jų mokiniams.

1. Mažiau formalaus mokymo = daugiau galimybių
Suomijoje (kaip ir Lietuvoje) į mokyklą pradedama eiti sulaukus vi-

dutiniškai septynerių. Vaikams leidžiama subręsti, kol jie pajėgs mokytis 
mokyklinių disciplinų ir sutelkti dėmesį. Iki tol jie nėra uždaromi tarp 
keturių sienų, jiems leidžiama patiems tyrinėti pasaulį (ne taip kaip JAV). 
Ar jie neatsilieka? Ne!

Suomijoje privalomasis mokslas trunka tik devynerius metus. Sulau-
kęs maždaug šešiolikos, paauglys pats sprendžia, ką nori daryti toliau. Ir 
jis gali pasirinkti iš galimų kelių.

aukštesnės pakopos mokykla: 
papildomi treji metai padeda pasiruošti stojamiesiems egzaminams, 

gauti visą akademinį išsilavinimą ir suteikia galimybę toliau mokytis uni-
versitete. Dažniausiai mokiniai patys išsirenka, į kurią aukštesnės pakopos 
mokyklą nori eiti, spręsdami pagal jos pobūdį, į kokius dalykus, specialybes 
jos orientuojasi. Jie ten patenka, pateikdami prašymą, tam tikra prasme – 
įstodami. Pagal statistiką, šią galimybę pasirenka maždaug 40% jaunuolių.

profesinė mokykla:
joje taip pat mokomasi trejus metus. Ir mokiniai gauna galimybę pa-

baigus ją stoti į pasirinktą specialybę universitete, laikyti stojamuosius. 
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Profesinėje mokykloje jie ruošiami konkrečiam amatui, specialybei. Čia 
labiau orientuojamasi į praktines, o ne teorines žinias. Daugiau nei 60% 
procentų jaunuolių, pabaigę profesinę mokyklą, renkasi ne universitetą, 
bet politechninį koledžą arba iškart įsidarbina pagal įgytą kvalifikaciją.

Jums keista? Manote, kad kiekvienas turi išmanyti aukštąją matema-
tiką, organinę chemiją ar makroekonomiką? Ne, ne kiekvienas privalo 
mokytis universitete. Suomijoje suteikiamos puikios galimybės tiems, 
kuriuos traukia profesinės sritys. Tai idealus variantas norint tapti puikiu 
(bei neblogai uždirbančiu) elektriku ar santechniku. Kas jei mes nevers-
tume kiekvieno užgniaužti norų ar talentų ir atkentėti visa laiką, kol pa-
galiau jie pabaigs mokyklą? Jei vaiką labai traukia mašinos, jų varikliai, 
tepalai ir sukinėjimasis garaže, kodėl jam būtina sėdėti ir mokytis jam ne-
bereikalingų dalykų (nes pagrindinį, reikalingą, bendrąjį išsilavinimą jis 
jau įgijo per devynerius metus mokykloje), o ne puoselėti savo gebėjimus 
ir daryti tai, kas iš tiesų patinka? Taip dar būdamas labai jaunas, jis galėtų 
tapti puikiu mechaniku! O puikūs elektrikai, mechanikai, statybininkai 
ir pan. mums visiems yra labai reikalingi! Kodėl reikia sprausti juos į 
rėmus, smerkti jų išsilavinimą ar kreivai žiūrėti į profesinį išsilavinimą?

Darbo jėga:
Vos 5% pasirenka iškart po devynių klasių eiti dirbti.

2. Mažiau laiko mokykloje = Daugiau poilsio

Suomijoje pamokos negali prasidėti anksčiau nei 9 valandą ryto. 
Dažniausiai prasideda tarp 9:00 val. ir 9:45 val. 

Jie yra įsitikinę, jog jaunam organizmui būtina gerai išsimiegoti, o 
keltis ryte itin anksti yra žalinga tiek sveikatai, tiek pajėgumui vėliau 
susikaupti ar išmokti naujų dalykų.

Pamokos dažniausiai baigiasi tarp 14:00 val. ir 14:45 val.
Priklausomai nuo to, ar prasidėjo tą dieną ankstėliau ar vėliau. Suo-

mių mokinių tvarkaraščiai nuolat kinta, bet paprastai jie turi tris skirtin-
gas pamokas per dieną, kurios trunka po 75 minutes ir, žinoma, tarp kie-
kvienos pamokos yra pertraukos, per kurias galima pailsinti smegenis, 
pavalgyti.

Tokia sistema leidžia tiek mokytojams, tiek mokiniams atsipūsti ir 
būti geriau pasiruošusiems mokytis ar mokyti.
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3. Mažiau laiko mokymui = Daugiau laiko planavimui

Mokytojų darbo diena taip pat trunka trumpiau. Vidutiniškai mo-
kytojas Suomijoje per metus dėsto apie 600 valandų, o per dieną veda 
maždaug keturias ar tris pamokas.

Vidutinis JAV mokytojas per metus moko maždaug 1 080 valandų, o 
per dieną veda daugiau kaip 7 pamokas. 

Taip pat, jei tą dieną nėra pamokų ar pasitaiko langas, tiek mokyto-
jai, tiek mokiniai neprivalo būti mokykloje. 

Tai suteikia galimybę mokytojams geriau pasiruošti kiekvienai pa-
mokai, susiplanuoti laiką ir susikaupti.

4. Mažiau mokytojų = Daugiau darnos ir rūpesčio

Pirmuosius šešerius metus, praleistus mokykloje, dauguma turi tą 
patį tam tikro dalyko mokytoją. Per tuos metus jis gali įsigilinti į kie-
kvieną asmeniškai, suprasti, kaip padėti kiekvienam individualiai ir pri-
sitaikyti prie klasės, charakterių pobūdžio. Beje, Suomijoje klasę sudaro 
maždaug 15–20 vaikų.

Tokia sistema yra palanki ne tik pačiam vaikui, kuris būna apsupa-
mas tam tikro pastovumo, darnos ir rūpestingumo jam, kaip asmenybei, 
su savais poreikiais ar problemomis, bet ir mokytojui, kuris gali į moky-
mo planą pažvelgti holistiškiau ir nuodugniau, glaudžiau pritaikyti jį 
būtent savo auklėtiniams.

Mokytojai gali jaustis gana laisvai, nes jiems nebūtina laikytis tam 
tikrų planų, nurodančių, kiek reikia išmokti per metus. Jie neprivalo 
skubėti, jei atsilieka, ar sustabdyti procesą, jei išmoko per daug temų, 
nes kitais metais tuos pačius vaikus mokys tas pats mokytojas, tad jokių 
problemų dėl atsilikimo ar paskubėjimo nekils. Manau, kad būtent tai 
yra didelė dalis Suomių švietimo sistemos sėkmės.

5. Mažiau atrinktų kandidatų = Daugiau pasitikėjimo mokytojais

Taigi... vaikai mokosi šešerius metus pas tą patį mokytoją. Kas jei 
jie gauną prastą?

Suomiai labai atidžiai atlieka atrankas, tik tikrai geri specialistai, 
kurie moka dirbti su vaikais ir sugeba pateikti informaciją, gali dirbti 
mokytojais.
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Būti atrinktam dirbti būtent pradinių klasių mokytoju yra sunkiau-
sia, šioje srityje tvyro daugiausia konkurencijos, ir reikalavimai yra tikrai 
nemenki – reikia ne tik turėti puikų išsilavinimą, pasiekimų, bet ir turėti 
charizmą, iškalbą, būti kūrybingam ir atsidavusiam. Pretendentams rei-
kia laikyti specialius testus, eiti į rimtus darbo pokalbius, psichologinius 
tyrimus. Tik 10% procentų norinčiųjų pasiseka gauti būtent šį darbą.

Suomiai puikiai supranta, kad gebėjimas mokyti yra įgimtas, o ne 
įgytas dalykas. Dažniausiai tai dovana ir aistra, o ne išmoktų žinių pa-
naudojimas. Vieni tai turi, kiti – ne. Kai kurie Suomijos universitetai, 
kurie rengia mokytojus, turi specialias atrankas, per kurias atsižvelgia-
ma ne tik į akademinius pasiekimus, bet įstoti gali tik tie, kurie turi šį 
gebėjimą. Taip pat mokytoju gali dirbti tik turintis magistro laipsnį. 

Suomijoje mokytojais tikrai pasitikima. Mokinių tėvai yra užtikrin-
ti, kad atiduoda savo vaikus į geras rankas, jie retai eina skųstis į moky-
klą dėl prasto pažymio ar dar kokių nusiskundimų, tėvai mažai kišasi į 
mokyklinius reikalus tiesiogiai.  Aš, dirbdamas JAV, maždaug per dieną 
sulaukiu 5–6 laiškų iš mokinių tėvų. Suomių mokytojai atskleidė, kad 
jie gauna maždaug tiek per visą semestrą. 

Koks jausmas būtų gyventi visuomenėje, grįstoje pasitikėjimu ir 
pagarba?

6. Mažiau pamokų = Daugiau pertraukų

Kaip jau minėjau, suomių mokiniai per dieną turi 3–4 pamokas, o 
tarp jų maždaug 15–20 minučių pertraukas, per kurias jie gali išeiti pa-
sivaikščioti, įgauti energijos, pamankštinti raumenis, suvirškinti gautą 
informaciją ir atsipalaiduoti ar pasiruošti kitai pamokai.

Neurologai teigia, kad tai labai naudinga augančiam organizmui. 
Vaikams būtinos pertraukos tarp užsiėmimų, kai patiriamas didelis pro-
tinis krūvis. Taip pat fizinis aktyvumas labai svarbus. Išsėdėti šešias va-
landas ar daugiau be paliovos nėra sveika ne tik fiziškai, bet ir nusilpsta 
mūsų smegenys, nebegalime susikaupti, sutelkti dėmesio, įsiminti infor-
macijos.

Mokytojai taip pat turi šias pertraukas. JAV toks dalykas kaip mo-
kytojų kambarys neegzistuoja. O Suomijoje jis nuolat pilnas mokytojų, 
kurie arba ruošiasi kitai pamokai, arba geria kavą ir ilsisi, ar skaito knygą 
savo malonumui, šnekučiuojasi. Kiekvienos mokyklos mokytojų kamba-
rys atrodo skirtingai, bet daugumą sudaro stalai, kėdės, foteliai, kavos 
aparatai, virtuvė, sofa, užkandžių krepšiai su vaisiais bei sausainiais. Kai 
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kurios mokyklos turi net masažuojančias kėdes!
Kodėl tokio dalyko nėra JAV? Nes mes tam neturime laiko. Dėsto-

me kokias 6–7 pamokas iš eilės, beveik be sustojimo. Gauname maždaug 
penkias minutes nukakti ligi kito kabineto (jei reikia) ar atsakyti į elektro-
ninį tėvų laišką, nuvalyti lentą, atsakyti į mokinio klausimus, nukopijuoti 
medžiagą mokiniams, kol neprasideda kitas užsiėmimas. Kartais net ne-
spėjame nueiti į tualetą, jei nenorime vėluoti!

O jei jau turime laisvą minutę, iš mūsų tikimasi, jog prižiūrėsime tvar-
ką koridoriuose. Prabanga, kai galime atsisėsti pusvalandžiui su kavos 
puodeliu rankose ir pasišnekučiuoti su kolegomis, tėra rožinė svajonė.

7. Mažiau kontrolės = Daugiau mokymosi

Įsivaizduokite, kiek daug galėtumėte nuveikti su mokiniais, jei vis-
kas nebūtų daroma dėl valstybinių egzaminų. Įsivaizduokite, jei jūsų alga 
visai nepriklausytų nuo mokinių surinktų dešimtukų, balų skaičiaus... Ar 
įsivaizduojate, kiek kūrybiškumo ir smagumo, spalvingumo galėtų įgau-
ti užsiėmimai?

Žinoma, nereikia tirštinti spalvų – spaudimo yra absoliučiai visose 
švietimo sistemose, bet Suomijoje jo tikrai mažiau. Mokytojais pasitikima 
– jie jaučiasi laisviau, gali patys reguliuoti daugelį dalykų. Jie gali suteik-
ti savo mokiniams pačių įvairiausių žinių, ne tik teorinių, bet ir dalintis 
patirtimi, paruošti juos realiam pasauliui, laukiančiam po mokyklos. Jie 
dirba sistemingai ir kantriai pamažu juda tikslo link tol, kol jį pasiekia.

Mokyklos suteikia ir tokių buitiškų, ir paprastų žinių, kaip kad siu-
vimas, valymas, maisto gaminimas, medžio apdirbimas ir dar daugiau. Ir 
mokydamiesi tokių dalykų, jie tuo pačiu į pagalbą pasitelkia ir matematinių 
žinių bei išmoksta viską daryti sistemingai, laiptelis po laiptelio, išmoksta 
naudotis duotomis instrukcijomis.

8. Mažiau temų = Daugiau gylio

Man teko stebėti Suomijoje nuo penktos iki devintos klasės mokinius. 
Išnagrinėjau jų matematikos užduotis, mokymo programas ir suvokiau, 
kad tai, ką aš išdėstau per vienus metus – jie išmoksta per penkerius.

Kiekvienais metais medžiaga kartojasi, tik ji sunkėja, ir taip geriau 
pavyksta vaikams įsisąmoninti informaciją.
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Amerikietiškas kuo daugiau, tuo geriau yra paprasčiausiai neveiks-
mingas. Mes duodame kuo daugiau žinių, jaučiamės taip, tarsi nuolat 
padarome nepakankamai daug.

Suomiai ima mažesnį spektrą užduočių, temų, bet nagrinėja jas daug 
giliau ir atidžiau. Ir, tiesą sakant, tokiu būdu galiausiai įgauna daugiau 
žinių nei JAV mokiniai. 

Taip pat Suomijoje matematikos pamokos yra tik porą kartų per sa-
vaitę. Ar to tikrai pakanka, kaip jie pasiruošia testams? Taigi, čia nėra 
jokių nuolatinių testų. Nėra reikalo lėkti, skubėti. Mokiniai atidžiai išstu-
dijuoja kiekvieną temą, nejausdami spaudimo viską praryti kuo greičiau, 
kad galėtų atsiskaityti, ir tada savo smegenis užpildyti jau kita informaci-
ja vietoj šitos. Taip, dauguma mūsų serga informacine bulimija. Suomiai 
vykdo puikią prevencinę programą šiai opiai problemai. Testus jie rašo 
tik kas penkias savaites (vidutiniškai).

Vienas suomių mokytojas man sakė, kad vadovėlyje yra per daug 
medžiagos, kurią vaikai galėtų apdoroti per penkias savaites. O tai buvo 
medžiaga, kurią JAV mes išdėstytume per vieną savaitę! Kodėl mes spau-
džiame vaikus išmokti tiek daug ir šitaip greitai? Nieko keisto, kad jie labai 
stresuoja ir dažnai pasiduoda.

9. Mažiau namų darbų = Daugiau dalyvavimo veikloje

Pasak tyrimų, suomių mokiniams užduodama mažiausiai namų 
darbų, palyginti su kitomis valstybėmis visame pasaulyje. Per dieną 
jiems užtenka namų darbams skirti apie pusvalandį. Taip pat jie labai 
retai lankosi pas korepetitorius ar lanko papildomas pamokas privačiai.

Tai šokiruoja. Ypač kai sužinome, jog suomiai savo pasiekimais ne-
retai aplenkia net Azijos šalis, kuriose vaikai apkrauti galybe mokslo už-
duočių.

Suomijoje vaikai dažniausiai užduotis spėja pabaigti dar mokykloje, ir 
mokytojai jaučia, kad to pakanka. Jiems neprivaloma mokytis daugiau, nei 
pakankama, kad jie perprastų, kaip sistema veikia, ir išmoktų pagrindus.

Dažnai užduotys būna neterminuotos ir nevertinamos. 

Nepaisant to, mokiniai mokykloje stengiasi ir labai kruopščiai atlikti 
užduotis.

Labai įdomu, kai pamatai, kaip elgiasi mokiniai, kai jiems paskiria-
ma užduotis. Tie, kurie nesiklausė, iškart padeda šalin telefonus ir imasi 
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darbo. Net jei tai neprivaloma užduotis, jie vis tiek ją stengiasi atlikti. Ten 
galioja nerašytos taisyklės, kad mokytojas neduos jokių namų darbų, bet 
turi skirti visą savo dėmesį, kol esi mokykloje. Tokia sistema mane pri-
vertė susimąstyti apie tą didžiulį kiekį namų darbų, kurį užduodu savo 
mokiniams.

10. Mažiau mokinių = Daugiau dėmesio kiekvienam

Tai akivaizdus faktas.

Jei savo priežiūroje turėsi mažesnį skaičių mokinukų, galėsi daug 
daugiau dėmesio ir rūpesčio skirti kiekvienam individualiai. Bus daug 
lengviau kiekvienam sudaryti palankiausias sąlygas mokytis.

Suomių mokytojas per dieną turi 3–4 pamokas, kiekvieną klasę su-
daro iki 20 mokinių, tad per dieną mokytojas susiduria su 60–80 skirtingų 
asmenybių. Tuo tarpu aš susiduriu su dviem šimtais kas dieną, klasėje 
sėdi iki 35 vaikų, o per dieną tenka išdėstyti apie 6 pamokas.

11. Mažiau struktūros = Daugiau pasitikėjimo

Ne struktūra, o būtent pasitikėjimas yra svarbiausias šioje sistemoje. 
Užuot abejoję vieni kitais ir įtarinėję, kūrę krūvą apribojimų, taisyklių, 
patikrų – galėtume tiesiog pasitikėti, kaip būtent ir daro suomiai.

Visuomenė pasitiki mokyklomis, kurios samdo gerus mokytojus. 
Mokyklos pasitiki mokytojais, kurie gerai atlieka savo darbą. Mokinių 
tėvai pasitiki mokytojais ir tiki, jog šie dėl jų vaiko stengsis kaip išga-
lėdami. Mokytojai pasitiki mokiniais, kad šie mokysis ir įdės pastangų. 
Vaikai pasitiki mokytojais, kad šie suteikia jiems kažką tikrai vertingo ir 
reikalingo. Visuomenė pasitiki sistema ir gerbia edukaciją taip, kaip toji 
ir nusipelno.

Kas įdomiausia, Lietuvoje mokytojo atlyginimas yra truputį aukš-
tesnis nei vidutinis, o Suomijoje truputį mažesnis – bet pagarba, prestižas 
ir pašaukimas tam Suomijoje tai daro vieną iš geidžiamiausių profesijų.

Tai veikia ir tai nėra jau taip labai sudėtinga. Suomiams tiesiog pa-
vyko visa tai suvokti.

Mažiau = Daugiau.
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paMokoje DaLyvaus 
ir BūDaMi naMuose? 

Edita Gudavičė, 2015 11 04, Vakarų ekspresas

Modernėjančios technologijos suteikia vis daugiau galimybių moky-
klų bendruomenėms tobulinti mokymo procesą. Mokykloms siūloma ne-
mokamai įsidiegti programų paketą, kuris suteiktų galimybę mokiniams 
„neiškristi iš konteksto“ net ir tuo metu, kai jie negali ateiti į pamokas.

Vakar vykusio uostamiesčio mokyklų vadovų pasitarimo metu buvo 
pristatyta „Office 365“ versija, kurią bendrovė „Microsoft“ mokykloms 
siūlo įsidiegti nemokamai. Anot bendrovės atstovų, ji esą gali puikiai 
pasitarnauti organizuojant mokymą nuotoliniu būdu. Tiesiog mokinys 
būdamas namuose ir naudodamasis „Skype“ galėtų lygiai taip pat da-
lyvauti pamokoje, kaip ir kiti klasiokai. Žinoma, tokiu atveju mokytojas 
pamokos metu turėtų naudoti kompiuterinę įrangą.

„Iš tiesų tai skamba kaip kosmosas, bet reikia pasidžiaugti tokia pa-
žanga. Juolab kad visa tai mokykloms siūloma nemokamai“, - minėjo Sa-
vivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė.

Pasak naujovę mokyklų vadovams pristačiusių bendrovės atstovų, 
„Office 365“ paketą įdiegti labai paprasta - reikia tik kreiptis į Švietimo ir 
mokslo ministeriją, kad ji suteiktų nemokamą licenciją.

Bent jau direktorių pasitarime dalyvavę mokyklų atstovai rodė ne-
mažą susidomėjimą šia programa, tad gali būti, jog artimiausiu metu 
uostamiesčio mokyklose mokymas nuotoliniu būdu taps kasdienybe.
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Krikščionys tėvai,

Pastarieji laikai tinkamai 
pavadinti vaiko amžiumi, 
nes niekuomet anksčiau ne-
buvo skiriama tiek dėmesio 
auklėjimo klausimui, niekada 
nebuvo parašyta tiek veikalų, 
skirtų jaunimo ugdymui ir 
auklėjimui. Ir derėtų prileisti, 
kad daug padaryta, kad jau-
nimo moralė regimai kyla, kad galime guostis geresnės ateities viltimi. 
Tačiau blaiviai žvelgiantys į tą ateitį, šios dienos nesiryžta vadinti vaiko 
amžiumi, bet jau greičiau vaiko valdymo ir išlepimo amžiumi, tuo pačiu 
tvirtindami jaunimo moralės lygio smukimo faktą. Ne kartą vaikas yra 
tartum visagalis tironas namuose: nebe vaikas klauso tėvų, bet tėvai nu-
sileidžia vaikui, ne tėvai duoda nurodymus vaikui, bet vaikas – tėvams.

Vis prisimenama apie dabartinius vaikų poreikius, vis ieškoma ge-
riausių būdų sutvarkyti mokymo sistemą, vis išgalvojama užsiėmimų ir 
žaidimų, kad tik vaikas maloniai praleistų laiką, rūpinamasi suteikti vai-
kui reikalingus patogumus čia ir dabar, bet pamirštama, kad tas vaikelis 
skirtas ne tik tam, kad pasiektų vienokią ar kitokią padėtį čia, žemėje, 
bet ir aukštesniam, antprigimtiniam gyvenimui, kad jis skirtas pasiekti 
dangų.

Kiek maža dabar tokių šventų jaunuolių, kaip Stanislovas Kostka, 
kuris nuolat kartojo: „esu sukurtas aukštesniems dalykams“, kaip maža 
tėvų, kurie ugdytų savo vaikams tokius siekimus, kokius savo sūnui 
skiepijo etmonas Žolkievskis: „Pirma visa ko tvirtai ir ištikimai laikykis 
švento katalikų tikėjimo, nebijok už jį kraujo pralieti, gyvybės atiduoti. 
Prieš akis visuomet turėk Dievo baimę, ir tuomet apsčiai turėsi viso, kas 
gera ir malonu šiame ir aname pasaulyje“.

Netikėjimo dvasia, kuri visuomet ėjo į kovą su Dievu ir Jo Bažnyčia, 
ir dabar žengia pirmyn, dažnai gal pasislėpusi, bet ne mažiau pavojin-

paL. jurgis MatuLaitis. 
geriausia ugDyMo įstaiga 

visaDa Buvo ir pasiLiks šeiMa
2015 07 13 Propatria.lt (Originaliai publikuotas 1925 07 04)
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ga. Moralinė gangrena plečiasi, aplimdama vis didesnį ratą, užkrėsdama 
mūsų jaunimą ir tuo pačiu grasindama visai visuomenei ir mūsų ateičiai.

Į jus, krikščionys tėvai, kreipiuosi šv. apaštalo Pauliaus žodžiais: „au-
klėkite juos, drausmindami ir mokydami Viešpaties vardu“ (Ef 6,4). Jums 
tenka pirmutinė ir svarbiausia pareiga auklėti savo vaikus pagal Dievą. 
Dievo valia ir sutvarkymu esate tartum apaštalai ir pirmieji, įtakingiau-
sieji savo pačių vaikų ugdytojai. Šventasis Augustinas sako: „panašiai 
kaip aukščiausiems Ganytojams priklauso pareiga mokyti ir vadovauti 
Bažnyčioje, taip ir jūsų, tėvai, pareiga yra tą pat daryti savose šeimose“.

Ta pareiga su jumis dalinasi mokykla, dalinasi visi auklėtojai ir mo-
kytojai, kurie gerai supranta savo pašaukimo esmę, ir kurie su pasišven-
timu ir užsidegimu dirba su vaikais – ar kaimo gryčiose, ar pradinėse ir 
vidurinėse mokyklose. Tokios mokyklos, vedamos tikėjimo dvasia, yra 
neįkainojamas lobis vaikams, nes greta žinių suteikia ir pagrindą religi-
niam gyvenimui, gelbsti tūkstančius vaikų, kurie yra netekę tėvų arba 
negauna iš jų pakankamos globos.

Ir vis dėlto, nežiūrint į visa tai, svarbiausia ir geriausia ugdymo įs-
taiga visuomet buvo ir pasiliks šeima. Mokykla yra tik pagalba, kuri gali 
pasitarnauti, kai vaikas neturi tėvų, arba iš dalies tėvams pagelbėti. Tačiau 
niekas negali visiškai atleisti tėvų nuo pareigos ugdyti savo vaikus.

Labai nelengva yra toji pareiga nuolat prižiūrėti ir rūpintis vaikais. 
Pasitaiko sutikti tokių tėvų, kurie mano, kad yra visiškai išsilaisvinę nuo 
šios užduoties, jei tik savo vaikus pamaitina ir aprengia, o visą ugdymą 
suverčia ant mokyklos pečių.

Jokia mokykla nepajėgs gerai išugdyti vaikų, jei už mokyklos ribų 
tėvai dėl jų nebudės. Net jei visi mokytojai ir ugdytojai mokyklose degtų 
geriausiais troškimais, neturėtų nei pakankamai laiko, nei jėgų, kad pa-
darytų tikrai išliekančią įtaką dešimtims vaikų, su kuriais susitinka mo-
kykloje. Artimiausią santykį su vaikais turi tik tėvai ir artimiausi globėjai.

Taigi, nors ir pradėję leisti vaiką į mokyklą, tėvai ne tik neturi jaustis 
atsipalaidavę nuo rūpesčio jų ugdymu, bet dar labiau turi stengtis nepra-
rasti jiems savo įtakos ir nepalikti jų neapsaugotų nuo galimo papiktini-
mo iš bendraamžių ar juos supančio pasaulio pusės.

Tėvų, kaip ir vaikų santykis su mokykla, turi remtis pasitikėjimo, 
geranoriškumo ir dėkingumo nuostatomis. Tas, kas vadovauja jaunimui, 
kas iš abejingų, neretai palinkusių į tingėjimą, į blogį jaunuolių, sugeba 
visuomenei parengti naujų jėgų moralinei ir materialinei pažangai, kas 
sunkiu ir kruvinu darbu, o neretai ir sveikata apmoka vaikų ugdymą, 
užsitarnauja didelės pagarbos ir dėkingumo. Tačiau apie šitai ne visi pa-
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galvoja. Priešingai, vietoje dėkingumo neretai tenka susidurti su nepa-
sitikėjimu ir nepalankiu nusiteikimu mokyklos atžvilgiu. Tėvai šalinasi 
nuo mokyklos, lyg kokia Kinų siena atsitveria. Iš mokyklos tikisi tik gerų 
pažymių, visai neatsižvelgdami į vaikų elgesį. Kai vaikui nesiseka moks-
las, tėvai visą kaltę verčia mokytojams, stodami ginti savo vaiko.

Tokiu būdu, tėvai neretai pasielgia labai netaktiškai, leisdami sau, 
vaikams girdint, kritikuoti vieną ar kitą mokytoją, ypač jei yra reiklus 
ir lenkia prie mokslo. Argi tai padės vaikui labiau pasitikėti mokykla ir 
tikrai semtis iš jos naudos? Girdėdami namuose aštrią, dažnai nepagrįstą 
kritiką mokytojų atžvilgiu, skaitydamas ją laikraščiuose, kurie spausdina 
straipsnius, griaunančius mokytojų autoritetą, vaikai praranda mokyklai 
deramą pagarbą, o save įsivaizduoja kaip didvyrius, kovojančius už tiesą.

Ir tokioje nesveikoje nuotaikoje užauga nauja karta, kuriai patinka 
kritikuoti vyresniuosius, nepaisanti jokių autoritetų, trokštanti turėti ir 
vartoti, noriai pasiduodanti tingėjimui, bet nepaslanki kovoti su savimi, 
lengvai sukylanti prieš religiją, kurią supranta kaip pančius savo dvasiai 
ir pasikėsinimą į savo laisvę.

Žiūrėdami į tai su susirūpinimu klausiame kuo visa tai baigsis? Pa-
žanga visose srityse yra šių laikų pasaulio šūkis. Tačiau patirtis rodo, kad 
greta greitos pažangos visose srityse, greta daugybės visokiausių išradi-
mų, auga ir papročių sugedimas. To akivaizdoje tėvų ir auklėtojų pareiga 
yra giliau susimąstyti apie liūdną padėtį, pažinti esmines jos priežastis ir 
apmąstyti būdus priešintis blogiui.

Tačiau, kaip matome, kol kas ne tik nesistengiama užbėgti blogiui už 
akių, bet jis net priimamas ir dar daugiau prisidedama prie moralinio jau-
nimo smukimo.

Vienas romėnas poetas (Juvenalis) paklaustas tėvų, kokia jo nuo-
mone yra pagrindinė vaikų sugedimo priežastis, atsakė, kad svarbiausia 
priežastis visuomet glūdi tėvuose. To vyro atsakyme glūdi didelė tiesa. 
Užtenka vieno žvilgsnio, kad tuo įsitikintum. Daug yra tėvų, kuriems 
visiškai nerūpi, kad vaikai apleidžia ryto ir vakaro maldą, kad sekma-
dieniais ir švenčių dienomis neina į bažnyčią. Daug tėvų leidžia vaikams 
skaityti visa, kas tik jiems patinka, kurie religiniu abejingumu patys už-
krečia savo vaikus. Nemaža yra namų, kuriuose, pasak Šventojo Rašto, 
vienas stato, o kitas – griauna. Tėvas griauna tai, ką motina yra pastačiusi.

Dažnai atsitinka, kad tėvai vedasi savo vaikus į nemoralius teatro 
spektaklius ar renginius.

Mokykloje vaikas mokomas religijos, bet tik iš reikalo, eina į baž-
nyčią, nes neranda pavyzdžio, žvelgdamas į savo tėvus. Ir ko tada ste-
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bėtis, jei tėvui, liepiančiam eiti išpažinties, sūnus atsako taip: „ šį kartą 
paklausysiu, bet kai užaugsiu, tai niekada nepasninkausiu ir neisiu išpa-
žinties“. Juk jis nemato savo tėvų nei besimeldžiančių, nei suklumpančių 
prie klausyklos, o tik rodančių vienintelės nuostatos pavyzdį – naudotis 
gyvenimu ir vaikytis turtų ir patogumų.

Šeimose nebesutinkame griežtumo, ugdančio valią. Ugdymas yra 
glebus ir silpnas. Užuot išmokę vaikus valdyti save pačius, tėvai nusilei-
džia visokiems įgeidžiams. Netekę valios jėgos, gaudami daugiau blogų, 
nei gerų pavyzdžių, vaikai suglemba ir žūsta moraliai.

Kalbant apie mokyklą, reikia pripažinti, kad mokytojų darbas, nors 
tikrai nenuilstantis lavinimo prasme, dažnai yra nepakankamas ugdymo 
prasme: ne kiekvienas mokytojas nuoširdžiai, su tėvišku jautrumu arti-
nasi prie mokinio, stengdamasis užsitarnauti pasitikėjimą, ne kiekvienas 
vengia to, kas gali susilpninti vaiko tikėjimą, o pasitenkina tik pamokų 
išdėstymu ir mokyklinės drausmės išlaikymu.

Tolimesnė priežastis, dėl kurios jaunimas apleidžia moralines nuos-
tatas yra laiko dvasia. Religinis indiferentizmas, ta didžioji pastarųjų lai-
kų liga, dar sustiprintas pasaulinio karo, kuriame dalyvavo mūsų besi-
mokantis jaunimas.

Laiko dvasia nepridarytų tiek žalos, jei ne žmogiškos silpnybės, tarp 
kurių pati pavojingiausia yra geidulingumas. Ji griauna ir naikina visa, 
kas širdyje gražu, pakilu ir tyra. Protas apanka, nebemato nei Dievo, nei 
Jo įstatymų, jaunimas pamiršta maldą, ima ieškoti visokių priekaištų ti-
kėjimui, kad išsisuktų nuo jo reikalavimų ir greitai ima piktžodžiauti ir 
šaipytis iš to, ką visai neseniai gerbė ir ko bijojo.

Prie moralinio nuosmukio prisideda blogos draugijos, nešvankios 
knygos, reklamos parduotuvių vitrinose, prie kurių kasdien būriuojasi 
vaikų pulkeliai, teršdami savo širdis.

Jaunimas taip pat atsiliepia ir į paskalas ir skandalus, aprašomus 
spaudoje. Iš jų vaikai sužino apie tokius dalykus, apie kuriuos neturėtų 
žinoti. Kai nutinka, kad jaunimas nubaudžiamas disciplinarinėmis baus-
mėmis, nepasirūpinę gauti informacijos iš patikimo šaltinio, laikraščiai 
neretai stoja į jaunimo pusę. Kiek žalos iš to kyla, kaip tai griauna draus-
mę ir demoralizuoja jaunimą, neverta nei kalbėti.

O ką besakyti ir kaip peikti tuos tėvus, kurie prie savo vaikų apkalba 
ir šmeižia, ar kalba nepadoriai, manydami, kad vaikai jų ir nesupranta?

Mieli krikščionys tėvai,
Jau vien toks paviršutinis žvilgsnis į pavojus, gręsiančius jūsų vaikams, 

turėtų įtikinti, kad jų ugdymas reikalauja nuolatinių pastangų ir darbo.
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Vaiko ugdyme svarbiausia tai, kad jo įgimti geri polinkiai būtų sti-
prinami ir vystomi, o blogi – energingai tvardomi, kad būtų budima dėl 
vaiko vystymosi ir viso to, kas šiam vystymuisi gali turėti teigiamos ar 
neigiamos įtakos. Vis tik svarbiausias dalykas ugdyme nėra žemiškojo 
gyvenimo tikslai, bet galutinis žmogaus gyvenimo tikslas, tai yra amži-
nasis išganymas, kuriam visa palenkia mūsų Didysis Ugdytojas Jėzus 
Kristus, sakydamas: „ Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pa-
saulį, o pakenktų savo gyvybei?!“ (Mt 16, 26).

Mylėkite savo vaikus, bet tegu toji meilė būna išmintinga ir protinga. 
Protas ir širdis, apšviesti švento tikėjimo, tegu pamoko jus, kaip turėtu-
mėte ugdyti savo vaikus.

Stenkitės padaryti juos laimingus, bet tikra ir patvaria laime. Visų 
pirma darbuokitės dėl to, kad įdiegtumėte jiems katalikiškas ir pilietines 
dorybes, ir jūsų darbas nenueis niekais. Moralė, nesiremianti tikėjimo 
nuostatomis, nepripažįstanti Dievo akivaizdos ir amžino atlygio danguje 
ar pragare, yra bejėgė sutvardyti blogus polinkius.

Pagrindinis veikėjas ugdymo procese yra namų židinys. Priežodis 
sako, kad žodžiai praeina, o pavyzdys patraukia. Iš gero pavyzdžio, kurį 
vaikai mato savo tėvuose, jie geriausiai išmoksta kaip melstis ir mylėti 
Dievą, kaip vykdyti savo pareigas, kurias mums uždeda šventas tikėji-
mas ir mūsų pašaukimas, kaip turime dirbti, kaip pakelti nepasisekimus, 
kaip atsiduoti Dievo valiai, kaip turėti širdį, atvirą Dievui ir artimui, tai 
yra kaip gyventi, dirbti, mylėti ir kentėti krikščioniškai.

Ankstyvoje vaikystėje vaikai tartum tik per jus galvoja. Jei žiūri jūsų 
akimis, klauso jūsų ausimis, tiesiog per jus gyvena. Jie tiki tuo, kuo tikite 
jūs, myli tai, ką mylite jūs, nekenčia to, ko jūs nekenčiate.

Jei suklumpate maldai prieš šventą paveikslą – ir jūsų vaikas seks 
jumis. Jei matys, kad esate susitelkę ir maldoje, stengsis visu savo nusitei-
kimu jus sekti. Ir priešingai, jei matys, kad bažnyčioje esate abejingi, rodys 
lygiai tokį pat abejingumą.

Tėvai, kurie nori gerai išauklėti vaikus, visų pirma dėmesį turi kreipti 
ne į juos, bet į save pačius, sekdami šv. Pauliaus nurodymu: „Tiktai pats būk 
tikintiesiems pavyzdys“ (plg. 1Tim 4,12).

Viešpats Dievas gausiai laimina vaikus tų tėvų, kurie tą palaimą vai-
kams išmeldžia savo pačių gyvenimu, nes pasakyta: Esu „rodantis ištiki-
mą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano 
įsakymų“. O blogiems tėvams Dievas žada tokią bausmę: „Aš VIEŠPATS, 
tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vai-
kams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta“ (Iš 20, 4-5).
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Tad jei trokštate Dievo palaimos savo vaikams, jei norite, kad jie pri-
simintų apie jus ir po jūsų mirties, duokite jiems čia gerą pavyzdį, sten-
kitės atsikratyti savo žalingų įpročių, nes kitaip neturėsite geros įtakos ir 
neįvykdysite savo, kaip tėvų, pareigų. Jei tai prisiminsite, duos Dievas, 
kada nors ir apie jus jūsų vaikai pasakys tai, ką ne kartą esate girdėję iš 
garbingų ir sąžiningų žmonių: už visą savo religinį ugdymą esu skolin-
gas visų pirma savo tėvams, kurie buvo religingi žmonės.

Neleiskite sau nepagarbios mokytojų ir mokyklos kritikos vaikų aki-
vaizdoje. Siųsdami į mokyklą savo vaikus tuo pačiu dalinatės su ja tėvams 
derančiu autoritetu, o kritikuodami mokytojus vaikų akivaizdoje, griau-
nate ir savo pačių autoritetą. Taip pat neleiskite ir vaikams be deramos pa-
garbos kalbėti apie savo auklėtojus ir mokytojus, kurie su jumis dalinasi 
ugdymo darbu, ir, galbūt, daugiau nei jūs pašvenčia tam laiko ir pastangų.

Tegu jūsų vaikai vengia blogų draugijų, o ypač artimesnių santykių 
su tais, kurie gali duoti jiems blogą pavyzdį ar įskiepyti blogas nuostatas. 
Leiskite savo vaikams draugauti tik su tais bendraamžiais, kuriuos gerai 
pažįstate, ir saugokite nuo tų, kurie nenusipelno jūsų pasitikėjimo.

Visada, kai tik vaikas išeina iš namų, tėvai turi žinoti, kur eina, kokiu 
tikslu, kiek ilgai užtruks, o taip pat budėti, kad neliktų be priežiūros ir 
nežinia kokioje draugijoje.

Saugokitės, krikščionys tėvai, kad jūsų vaikai neskaitytų blogos spau-
dos ir knygų, nes tai yra pats baisiausias nuodas. Taip pat tegu visa tai, 
kas supa jūsų vaikus namų aplinkoje: paveikslai, suvenyrai, skulptūrėlės 
turi religinį pobūdį ar bent jau nežeidžia moralės. Vaiko gaunami įspūdžiai 
pasilieka visam gyvenimui. Krasinkis yra tinkamai tai išreiškęs: „Jaunystė 
yra skulptorius, kuriantis visą gyvenimą. Nors pati greitai praeina, jos kal-
to smūgis – išliekantis amžinai“.

Tegu jūsų vaikų protuose ir širdyse pasilieka tik tai, kas turi ten tikti 
amžinai ir nešti naudą sielai. Šalinkite iš jų charakterių tai, kas šiurkštu, 
kieta, užsispyrę. Mokykite, kad būtų klusnūs Dievo valiai, kuris ne kartą 
mūsų širdis gludina nelaimėmis, tokiu būdu ją stiprindamas ir tobulin-
damas. Tegu vaikai neišsigąsta liūdnų patirčių, bet mokosi drąsiai jas pa-
kelti. Tegu greta žemiško tikslo visuomet įsižiūri į antprigimtinį ir amžiną 
gyvenimo tikslą ir jo nepailsdami siekia. Tegu mokosi nuolankumo, kuris 
atiduoda Dievui tai, kas Dievo ir savo džiaugsmą atranda mylėdamas ir 
gerbdamas artimą. Tegu gerų apsisprendimų jėga slypi ne vaizduotėje ir 
jausmuose, bet prote ir valioje, apšviestuose tikėjimo ir malonės.

Taip formuodami vaikų charakterį, turėkite prieš akis geriausiojo 
ugdytojo – Viešpaties Kristaus – veidą.
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Kai pradėjau užsiminti 
aplinkiniams, kad domiuosi 
homeschooling’u ir kad no-
rėčiau mokyti vaiką namie – 
sulaukiau šeimos palaikymo 
(svarbiausia) ir pažįstamų 
ar net nepažįstamų kritikos 
(kam  iš vis reikia „nereikalin-
go” dalyko).

To dalyko reikia man ir 
mano šeimai. Noriu pasinau-
doti namų mokymo privalu-
mais . Jeigu atsiras bendramin-
čių – jėga! O jei ne – kam jums  

Atsiminkite, krikščionys tėvai, kad jūsų vaikų gyvenimas yra lobis, 
kurio tyko daug priešų, graži gėlė, kurią gali sunaikinti blogio amaras, 
tartum degiųjų medžiagų talpykla, kurią viena kibirkštis lengvai gali pa-
versti gaisru.

Tad budėkite! Mokykite savo vaikus maldos į Angelą Sargą ir jo 
pagalbos šaukitės, prisimindami, kad ir patys esate savo vaikų angelai 
sargai. Duodami krikščioniško gyvenimo pavyzdį įvykdysite savo kilnų 
uždavinį, o Aukščiausiasis Dievas laimins jūsų darbą.

Ir aš jus iš širdies laiminu.

+Jurgis, Vilniaus vyskupas

Publikuota: Bl. Jerzy Matulewicz, Listy Polskie, Lichen Stary, 2012, p. 
181-189. Iš lenkų kalbos išvertė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo Vargdienių seserų kongregacija.

naMŲ MokyMas: 
kas ieško pLiusŲ, jŲ ranDa!

2014 08 20, Namų mokymas (namumokykla.wordpress.com)
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gaišti laiką stengiantis įtikinti mane, kad tai beprasmiška. Juk aš visai neno-
riu, kad visa Lietuva imtų mokyti vaikus namie! Man smagu mokytis pačiai, 
mokyti savo vaiką, o naudingais dalykais noriu pasidalinti tik su vaikų lavi-
nimu ir/ar homeschooling’u besidominčiais žmonėmis.

Kalbantis apie vaikų lavinimą ir namų mokymą, mano pažįstamiems 
tėvams iškyla 2 pagrindiniai klausimai:

1. „Kam vaiką mokyti namie, jeigu galima/būtina leisti į darželį/ 
mokyklą?”

2 . „Aš juk ne pedagogas, ką man su tuo vaiku namie daryti?”

Manau, kad:

Tai yra asmeninis kiekvienos šeimos sprendimas. Lietuvoje šiuo 
metu net ir norėdami, jūs negalėsite sveiko vaiko mokyti tik namie, ne-
vedant jo į mokyklą. Kaip alternatyvą matau šiuos variantus: mokymasis 
eksternu, online vidurinė mokykla (pvz., Ozo), klasių peršokimas (pvz., 
tos pačios Austėjos Landsbergienės vyras iš 3 kl. nukeliavo į 5) ir pan. 
Bet tam būtina sąlyga yra vaiko sutikimas ir jo atitinkami sugebėjimai + 
poreikiai. Mano vaikui dar nėra trejų, todėl tik laikas parodys, ar mūsų 
norai sutaps su galimybėmis ir variantų pasiūla ateityje.

Yra toks angliškas terminas „part-time homeschooling” – mokyma-
sis namie ne visą darbo dieną (t.y. pusę etato). Mūsų šeimai tai idealus 
variantas, nes turime galimybę lankyti valstybinį darželį. Bet būna die-
nų, savaičių, atostogų, kai vaikas darželio nelanko ir tas dienas aš noriu 
sąmoningai išnaudoti tinkama ugdymo linkme. Atvirai kalbant, galbūt 
valstybinio darželio lankymas pavirs į part-time ir jeigu HS pasiteisins, po 
metų užleisime darželio vietą kitiems vaikams.

Maži vaikai mokosi tikrai daug, net neįvardijant to proceso kaip mo-
kymosi (vienos ar dvejų kalbų, jei šeima dvikalbė kaip mūsų; elgesio, 
vertybių, buitinių veiksmų), o sąmoningi tėvai per tą buitinį mokymąsi 
gali kurti mažus stebuklus, kurie vėliau išaugs į didelius. Dviračio neiš-
radinėju, tiesiog pasitelkiu fantaziją + pedagogines/psichologines žinias 
(pastarosios prieinamos šiais laikais visiems) ir stebėdama savo vaiką pa-
dedu jam augti. Stebiu, kuo jis domisi, ir pagal tai perteikiu gyvenimo 
pamokas, žinias ir įgūdžius. Banalu, bet širdis dainuoja, kai matau, kad 
sėklos sudygo.

Rekomenduoju paskaityti: “A university model school” (http://
thehumbledhomemaker.com/2014/08/what-is-a-university-model-
school.html) – straipsnis apie mokyklos tipą, kai lankoma kelias dienas 
per savaitę, o likusį laiką mokomasi namie.
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10.000 MyLiŲ keLionĖ
2014 08 19, Namų mokymas  (namumokykla.wordpress.com)

Prisipažinsiu: mane žiauriai 
veža mintis apie homeschooling‘ą 
(namų mokymą) ir unschooling‘ą 
(mokymąsi gyvenimiškų įgūdžių). 
Užuot tik skaičiusi apie juos, svajoju-
si ar net epizodiškai pabandžiusi, im-
siu ir pradėsiu daryti – įgyvendinti 
savo educo creativa fantazijas.

Mokymasis namie ne tik gali 
papildyti (užsienyje ir pakeisti) tra-
dicinį mokymąsi mokykloje,  jis lei-
džia tėvams neapkerpėti ir sukuria 
nuolatinio mokymosi – mokymosi 
visą gyvenimą – galimybes. Lietuvo-
je šiuo metu normaliems ir gabiems 
vaikams mokytis namie yra nelega-
lu, neįprasta ar netgi atsilikėliška, bet 
pasaulyje homescooling‘as yra labai 
paplitęs, leidžia vaikams pasiekti la-

bai gerų sąmoningo mokymosi rezutatų. Homeschooling’u  domisi mokyto-
jai ir net tie tėvai, kurių vaikai mokosi tradicinėje mokykloje.

Esu mama, žmona, mokytoja. Ne tik mokau kitus, bet ir pati dažnai 
mokausi ko nors naujo. Man labai svarbu, kaip ir ko mokosi mano vai-
kas. Galvoje kirba šimtai idėjų. Deja, su dviem rankom ir 24 h per parą 
ne viską įgyvendinu. Anyway, naujų mokslo metų proga metu sau ir 
savo šeimai iššūkį Educo Creativa.

The last but not the least: „… bet kuris žmogus, įdėjęs 10.000 valandų 
darbo, bet kurioje veikloje gali pasiekti pasaulinių rezutatų!” (Gladwell). 
So, why not?
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Kovo 4-ąją JAV Tėvynės saugumo departamentas netikėtai paskelbė 
garantuojantis „neribotai atidedamą veiksmų statusą“ vokiečių šeimai, 
reiškiantį, kad Vokietijoje už mokymą namuose persekiojami Romeike‘ės 
nebus deportuoti iš JAV.

Tai – kardinalus ir džiugus posūkis Romeike‘ų šeimos byloje, ku-
riai JAV iš pradžių nenorėjo suteikti politinio prieglobsčio, tad šiai grėsė 
deportacija atgal į Vokietiją, kur mokymas namuose – nusikaltimas, už 
kurį baudžiama. Ne vieni tėvai Vokietijoje, bandę ugdyti savo vaikus pa-
tys, patyrė valstybės terorą, įskaitant augančias baudas, vaikų atėmimą 
ir netgi įkalinimą.

Šis Tėvynės saugumo departamento sprendimas atrodo išties stulbi-
namas, turint omenyje tai, kad B. Obamos administracija įnirtingai prieši-
nosi 2010-ųjų teismo sprendimui suteikti prieglobstį Romeike‘ių šeimai.

Šeimos tėvas Uwe teigė esąs neapsakomai dėkingas savo rėmėjams 
ir JAV už parodytą svetingumą.

 „Mes labai džiaugiamės savo dabartiniu statusu, nors dar ne greitai 
įgysime JAV pilietybę. Tačiau vien tai, kad galėsime ramiai gyventi – di-
džiulė laimė“, – kalbėjo jis.

 „Dėkoju Dievui už jo laiminančią ranką ir mūsų šeimos apsaugą. Dė-
kojame JAV vyriausybei, kuri leido mums pasilikti ir ramiai toliau mokyti 
savo vaikus namuose – už tai, ko visada troškome“, – tęsė U. Romeike.

Mokymo namuose teisinės apsaugos asociacijos tarptautinių reikalų di-
rektorius Mike‘as Donnely pabrėžė, kad vienintelė priežastis Romeike‘ėms 
atvykti į JAV buvo Vokietijos represyvi politika namų mokymo atžvilgiu.

 „Vokietija toliau persekioja namuose mokančius tėvus, ir, manau, 
jog tai buvo viena priežasčių, kodėl Tėvynės saugumo departamentas 
suteikė šiai šeimai tokį statusą. Nes kaip gi drįstų mūsų šalis deportuoti 
tokią mylinčią, gražią šeimą, idant ši būtų sunaikinta nežmoniškų bau-
dų, baudžiamojo persekiojimo ir vaikų atėmimo? Šiandien Vokietija laiko 
įkalinusi dar vieną šeimą, kadangi ji bandė išvykti į Prancūziją, kad galė-
tų namuose mokyti savo vaikus. Tad kaip galime deportuoti Romeike‘s, 
jei taip elgiamasi?“– klausė M. Donnely.

 „Kai pralaimėjome šeštąjį posėdį, pasakiau Uwe‘i, kad jis grįš Vo-
kietijon tik „per mano lavoną“. Laimė, to neprireikė. Tai – drąsi šeima ir ji 
nusipelno pasilikti čia. Jie – tikrieji šių dienų piligrimai.“

vokieČiŲ šeiMa, persekiota už 
MokyMą naMuose, pasiLiks jav

Pagal Life Site News parengė J.Ž. 2014 03 06, Bernardinai.lt
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ant sofŲ naMuose
Rugilė Audenienė, 2014 02 09, Alfa.lt

tėvų noras mokyti vaikus namuose Lietuvoje kol kas nelegalus

Mokyklos suolą iškeisti į pamokas namuose – įprastas dalykas dau-
gelyje Europos šalių, Amerikoje, net Rusijoje ir kol kas nelegalus Lietuvo-
je. Vis daugiau tėvų norėtų savo vaikus mokyti patys siekdami geresnių 
rezultatų, kurdami saugesnę aplinką be patyčių, kvaišalų ir seksualizuo-
tos aplinkos, padėdami vaikui rasti jam labiausiai tinkantį mokymosi 
metodą. „Susidomėjimas namų mokymu auga tarp Nepriklausomybės 
laikotarpiu subrendusių šeimų, galinčių iššokti iš įprastų socialinių, eko-
nominių, psichologinių ir kitų dėžučių“, – pastebi namų mokymo šali-
ninkė Erika Juozaitienė.

užsienyje namų mokymas – be etikečių

Tėvai „dirba“ slaugėmis, kulinarais, psichologais, vairuotojais ir be 
specialių diplomų, jų turimų įgūdžių užtektų ir padėti vaikui mokytis 
pačiam, konsultuojant korepetitoriams, tariantis su mokytojais. Tokių 
pokyčių Lietuvos švietimo sistemoje norintys tėvai susirūpinę ne tik ge-
resniais atžalų pasiekimais, bet ir įvairesnėmis jų socialinėmis patirtimis, 
saugumu, susitelkimu į žinių kaupimą ir vertybių perėmimą, o ne į kovą 
už būvį ugdymo įstaigoje.

„Domėjausi ir norėjau dukras mokyti namuose, bet dabar tai nelega-
lu, – prisipažino du vaikus auginanti vilnietė Goda. – Kita vertus, vienam 
iš tėvų tektų atsisakyti karjeros ir būti tik su vaikais.“

Vienam iš tėvų „dirbti“ mokytoju savo vaikams arba visai šeimai su-
sikurti savo gyvenimo modelį. Mokymu namuose besidominti, bet darbo 
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su šia idėja suderinti kol kas negalinti Anglijoje gyvenanti Vaida tiki, kad 
namie mokyti vaikai užauga kūrybingesni, laisviau mąstantys, drąsesni. 
„Manau, atėjo laikas viską kvestionuoti ir patiems kurti savo gyvenimą. 
Nebūtinai gyvenimo modelis turi būti mokykla-universitetas-darbas-ve-
dybos-vaikai. Yra daug galimų ir gal geresnių kelių.

Kartą kelionėje po Azorų salas sutikau airių šeimą, keliaujančią maža 
jachta po pasaulį jau trejus metus. Jachtoje – tėvai ir keturi vaikai nuo 6 iki 
14 metų. Jie mokėsi keliaudami, ir niekada gyvenime nesu sutikusi tokių 
įdomių ir protingų vaikų“, – pasakojo lietuvė, pažįstanti ne vieną savo 
vaikus namuose mokančią šeimą.

Užsienyje iš mokyklos suolo persėsti ant sofos namuose įprasta, tokį 
būdą renkasi ne tik Vakarų, bet ir moksleivių rezultatais itin besirūpi-
nančios Rytų šalys. „Namų mokymas pasaulinėje praktikoje yra pasirin-
kimas be ypatingų etikečių. Statistiškai, aišku, jis netinka daugumai, tai 
tiesiog teisėtas būdas įgyvendinti prigimtines tėvų teises pasirinkti mo-
kymosi būdą vaikams. Iki 2012 metų birželio taip buvo ir Lietuvoje. Šiuo 
metu savarankiškas mokymas teliko galimybe išimtiniais atvejais esant 
specifinėms socialinėms ar sveikatos aplinkybėms.

Kiek teko susitikti su vaikus namuose pageidaujančiais ugdyti tė-
vais, priežastys įvairios – religiniai įsitikinimai, vaiko išskirtiniai gebėji-
mai, noras suteikti saugią augimui ir brendimui aplinką, patogus spren-
dimas daugiavaikėms šeimoms“, – sakė E. Juozaitienė, mananti, kad tokį 
pasirinkimą paprastai lemia ne tiek globalūs pokyčiai, kiek konkrečios 
šeimos aplinkybės.

tėvų gebėjimais ir tikima, ir abejojama

Dažniausiai mokyklą į namų mokymą iškeisti norintys tėvai sako, 
kad taip renkasi savo vaikui pritaikytą mokymosi procesą ir programą, 
siekia geresnių atžalos akademinių rezultatų – JAV, Kanadoje atlikti ty-
rimai rodo, kad vidutiniškai namuose besimokiusių vaikų akademiniai 
ir socialiniai gebėjimai geresni nei lankiusių įprastas mokyklas. Tėvai 
nori stiprinti tarpusavio santykius ir mano, kad tai geriau pavyksta ne-
skaidant vaiko gyvenimo į „mokyklinį“ ir „naminį“. Mokykloje kasdien 
nesilankantys vaikai turi progą įgyti įvairių socialinių patirčių su ben-
draamžiais ir suaugusiais, kai neprisirišama prie vienos konkrečios gru-
pės, mokosi saugesnėje aplinkoje, kur nėra fizinės ir psichinės prievartos, 
kvaišalų, seksualizuotos terpės, sklandžiau perima šeimos vertybes. To-
kias priežastis paprastai įvardijantys tėvai norėtų susigrąžinti Švietimo 
ir mokslo ministerijos leidimą savarankiškam mokymui – anksčiau toks 
egzistavo su griežtoka priežiūra ir mokykline programa, daugelis tėvų 
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juo buvo patenkinti.

Tiesa, ne visi namų mokymo klausimą svarstantys tėvai pasitiki savo 
žiniomis ir yra linkę atskirti savo kaip tėvų vaidmenį nuo pedagoginių 
gebėjimų. „Nesunkiai įsivaizduoju pradinuko lavinimą, bet vėliau – ne-
labai, – svarstė filologės išsilavinimą turinti kaunietė Vaida, pastebėjusi, 
kad daugeliui Lietuvos šeimų atsidėti vaikų mokymui namuose neįma-
noma dėl finansinių priežasčių. – Mėginu įsivaizduoti realią situaciją. Aš 
gera filologė, mano vyras – informatikas, nusimano ir matematikoje. O 
jeigu mūsų vaikas parodytų susidomėjimą cheminiais eksperimentais? 
Ekonomikos uždaviniais? Galų gale, menais? Ką mes jam duotume? Kiek 
žmonių yra tokie universalūs, kad pakeistų mokytojų kolektyvą?“

Mokytoju savo vaikams tampančių tėvų pasirengimo mokyti, žinių 
ir pedagoginio elgesio suvokimo niekas nevertina – tai, anot Vaidos, kelia 
abejonių, ar nepervertinami asmeniniai gebėjimai.

„Moksliniai tyrimai rodo, kad tėvų išsilavinimas ir socialinė padėtis 
beveik neturi įtakos vaikų akademiniams pasiekimams, daugelyje vals-
tybių tereikia paraiškos apie sprendimą mokyti namie. Tačiau savo gyve-
nime atliekame daugybę funkcijų, turime gebėjimų, kurie nepatvirtinti 
pažymomis.

Būdama mama, esu slaugė, gydytoja, psichologė, kulinarė, kondite-
rė, vairuotoja, namų valytoja, daržininkė, skalbėja ir panašiai. Kol kas nė 
vienai funkcijai atlikti valstybė neprašo diplomo. Kas atsitiko su galva, 
jei reikalaujama pažymų, rodos, įprastam gyvenimui – vaikų mokymui? 
Tėvų teisė auklėti vaikus pagal savo pasaulėžiūrą minima tarptautiniuo-
se žmogaus teisių dokumentuose, tai turėtų būti šeimos pasirinkimo da-
lykas. Kita vertus, nežinau, ar realybėje yra mokykla, kuri „kokybiškai 
išmoko“ visų dalykų?

Beje, vaikai daugeliu atvejų mokosi patys, yra veikiančių mokymosi 
sistemų, kuriose mokytojo net nelieka – tik konsultantas šaltinių paieš-
kai, klausimų uždavimui. Kodėl namuose besimokantys negalėtų pra-
leisti kelių kokybiškų valandų su korepetitoriais – dabar tai jau įprasta 
įvairiose mokyklose?“ – daugelį skeptiškų argumentų linkusi atremti E. 
Juozaitienė, pridūrusi, kad net demokratijos pavyzdžiu nelaikytinoje Ru-
sijoje skatinamas namų mokymas – kuriamos bendruomenės, kai kuriose 
federacijos dalyse sumokamas mokinio krepšelis.

Besimokantiems namuose sunkiau ar lengviau?

Namų mokymą Švietimo ir mokslo ministerija numato išimties tvar-
ka, o įprastai vaikai nuo septynerių metų turi lankyti bendrojo lavinimo 
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mokyklą ir įgyti bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijų. Disku-
tuodami su namų mokymo šalininkais, ministerijos atstovai yra sakę, 
kad savarankiškas mokymasis labai brangus, jam gali nepakakti valsty-
bės biudžeto lėšų, todėl jis skirtinas tik ypatingomis sąlygomis.

„Nelabai tikiu, kad pasaulyje yra bent vienas asmuo, kuris kokybiš-
kai išmokytų savo vaiką visų dalykų, pradedant piešimu, baigiant trigo-
nometrija ir algoritmais. Dabar švietimas tiek demokratiškas, kad galima 
rinktis mokytojus. Tačiau tam, kad vaikas pasiektų mokslo aukštumų, 
tėvai jo gyvenime turi vaidinti didesnį vaidmenį nei mokytojas. Moky-
tojas – tik specialistas, nurodantis, ką ir iš kur gauti, mokytis vaikas turi 
pats, o šeima – jam padėti, nes ji labiausiai žino, kas vaikui labiausiai 
tinka. Turi būti labai stiprus bendradarbiavimas tarp visų trijų šalių, to 
šiandien mokyklose dar pasigendama“, – įsitikinusi informacinių tech-
nologijų mokytoja dirbanti Lina.

Nedideliame miestelyje dirbanti mokytoja turi patirties su namų 
mokymu. Paprastai jį skiria direktorius, atsižvelgdamas į medikų reko-
mendacijas, dažniausiai jo reikia vaikams su emociniais sutrikimais, ne-
galintiems dirbti kolektyve, taip pat patyrusiems sunkių traumų. Dalis jų 
eina ir į mokyklą, dalyvauja klasės ir mokyklos gyvenime, bet mokytojai 
su jais dirba individualiai.

Dirbdama mokytoja Lina pastebėjo, kad po pusmečio namų moky-
mo vaikai sunkiau įsilieja į mokyklos bendruomenę, todėl stengiamasi 
jiems duoti individualias pamokas, bet skatinti palaikyti ryšius su moky-
klos bendruomene.

Pernelyg didelis individualizmas, mokymasis namuose ir dirbtinės 
saugios aplinkos sukūrimas gali sumenkinti vaiko socialinius įgūdžius.

Sumenkinti arba, atvirkščiai, padėti pasiekti savo tikslų. Su gabiais 
moksleiviais dirbantis Vilniaus universiteto Biotechnologijos instituto 
doktorantas, trijų tarptautinių olimpiadų vadovas Lietuvoje Paulius Lu-
kas Tamošiūnas pastebėjo, kad yra peršokančių klases, kai kuriuos da-
lykus eksternu atsiskaitančių ir ne vien mokyklos aplinkoje dirbančių 
moksleivių. Nuo to jų gabumai nenukenčia.

„Ne visada „naminukas“ pasmerktas izoliacijai, viskas priklauso 
nuo to, kokioje socialinėje aplinkoje jis auginamas. Aš pats esu pusiau 
„naminukas“, savarankiško mokymosi produktas. Turėjau ir vis dar tu-
riu tam tikrų baimių, bet visur būtinas balansas: neretai bandymas išgy-
venti socialinio karo būsenoje užmuša kūrybiškumą ir savęs atradimą 
paauglystėje“, – savo patirtimi pasidalijo P. L. Tamošiūnas.
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Mokyti namuose skatina ir požiūris į dailyraštį
Žvilgtelėjus į „Facebook“ grupės „Namų mokymas (Homeschoo-

ling)“ narių diskusijas, matyti, kad ieškoti alternatyvos mokyklai skatina 
tėvų noras gyventi neprisirišus prie konkrečios gyvenamosios ir darbo 
vietos, pernelyg nutolusios nuo namų mokyklos – kasdien į jas vežiojant 
vaikus,sugaištama daug laiko.

Mokymu namie tėvai apsaugotų savo atžalas nuo patyčių, nepro-
fesionalių mokytojų, seksualinio švietimo programų ugdymo įstaigose, 
diegtų savo moralinius ir religinius įsitikinimus, ne visuomet sutampan-
čius su „mokykline ideologija“. Kai kurie tokį alternatyvų mokymo būdą 
mato kaip išeitį tuomet, kai vaikas sugeba daugiau, nei reikalaujama – 
viena Anglijoje gyvenanti moteris prisipažino jį ėmusi svarstyti supratu-
si, kad išmokė vaiką rašyti dailyraščiu jungiant raides, o mokykloje to ne-
reikalaujama, raides galima rašyti atskirai, taigi viską daryti paprasčiau. 
Pasitaiko vaikų, kurie nespėja įsisavinti žinių per 45 pamokos minutes 
arba, atvirkščiai, nuobodžiauja, kol kiti pluša prie sąsiuvinių.

sėkmės istorija: mokymas namie suteikė motyvacijos

Iki draudimo mokyti namuose Lietuvoje ne viena šeima sėkmingai 
ugdė vaikus savo jėgomis. Pastebėjusi, kad jos pradinukė dukra nenoriai 
lanko mokyklą, produktyviau mokosi namuose, savoje aplinkoje jaučiasi 
laimingesnė, pasiekia geresnių rezultatų, namų mokymu susidomėju-
si mama Jurga Juodkazytė taip pat taikė šį metodą. Prie vadovėlių abi 
sėsdavo ne kasdien, rasdavo tinkamiausią mokymosi tempą, kai kurių 
dalykų mokydavosi per žaidimus. Vieną iš savaitės dienų dukra eidavo į 
mokyklą pabendrauti su klasės draugais, atsiskaityti mokytojams už sa-
vaitės veiklą.

Vesdama seminarą apie mokymąsi namuose, J. Juodkazytė pripaži-
no, kad taip ugdant vaikus suaugusiems tenka dar daugiau viskuo do-
mėtis, ieškoti būdų, kaip paaiškinti ne tik užduotis, bet ir išsilavinimo 
prasmę vaikui ūgtelėjus. „Tam, kad išgyventum, reikia mokėti kalbėti, 
virti valgyti, gal dar chemijos. Juk nepribėgsi prie žmogaus ir nesakysi, 
žinau, kada tas mūšis buvo“, – kartą pareiškė jai dukra, ir teko rasti tin-
kamų argumentų, pagrindžiančių mokymosi reikšmę.

Kurį laiką mokiusi dukrą namie, J. Juodkazytė pastebėjo, kad ji tapo 
labiau susikaupusi mokydamasi, drąsiau užduoda klausimus mokykloje, 
yra smalsesnė, turi daugiau motyvacijos. Vis dėlto mokyti pagal standar-
tines programas kartais būdavo nelengva, trūko dalijimosi žiniomis su 
specialistais, namuose mokančiais tėvais, būtų pravertę ir gilesnės vaiko 
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raidos, psichologijos žinios.
Tuo metu gilesnę namų mokymo patirtį turinčių šalių piliečiai „Face-

book“ sukurtoje grupėje „Free your kids“ diskutuoja ne tik apie metodi-
kas, pasiekimus ir asmenines patirtis. Norą mokyti savo vaikus patiems 
jie įvardija kaip tam tikrą mažiesiems piliečiams suteikiamą laisvę nebūti 
sistemos sraigteliais. „Žmonės nesijaučia galintys kontroliuoti savo gyve-
nimus. Kol jie yra vaikai, juos valdo tėvai. Jiems sakoma, ką, kada ir kaip 
daryti. Jie verčiami eiti į mokyklą, bažnyčią, jiems sakoma, kad privalu 
įstoti į universitetą arba taps nevykėliais. Jie gauna darbą ir yra priklau-
somi nuo darbdavio malonės.

Paskui jie susituokia, jų sutuoktiniai ima nurodinėti. Prisiima pa-
skolų namams ir automobiliams ir staiga tampa prasiskolinę. O kur dar 
studijų paskolos. Ir, žinoma, visos institucijos kontroliuoja jų gyvenimus 
grasindamos nubausti.

Žmonės nekontroliuoja savo gyvenimų, todėl ima valdyti savo vai-
kus, ypač, kol jie dar maži. Tai kontrolės iliuzija“, – rašo grupės įkūrėjai, 
peršantys mintį, kad kūrybiški, pozityvūs pokyčiai visuomenėje praside-
da, kai atsisakoma vaikų valdymo, jie mokomi būti pareigingi, atsakingi, 
bet tai daryti ne prievarta, o skatinant kūrybiškumą, motyvaciją ir smal-
sumą.

Mokosi nuotoliniu būdu

Vis daugiau emigrantų savo vaikams suteikia galimybę mokytis 
nuotoliniu būdu Lietuvos mokyklose, tai savotiškas tarpinis variantas 
tarp mokymo namuose ir mokykloje. Sostinės Ozo gimnazijoje maždaug 
pusantro šimto vaikų nuotoliniu būdu mokosi visų dalykų, pora šimtų – 
tik lietuvių kalbos ir šalies istorijos. Tie, kurie išvyksta ilgam, ketina įleisti 
šaknis kitoje šalyje, kaip Alfa.lt yra pasakojęs direktorius Albinas Dauba-
ras, apsiriboja mažiau mokomųjų dalykų. Iškart pulti į kitokios švietimo 
sistemos glėbį lietuviai neskuba: vyresniems mokiniams nėra paprasta 
prisitaikyti, be to, jų tėvai dažnai yra numatę užsienyje padirbėti laikinai.

Mokykloje nuotoliniu būdu mokosi įvairių socialinių sluoksnių 
žmonių vaikai: ir diplomatų, ir karininkų, ir sportininkų, modelių, darbi-
ninkų. Visų tėvų rūpestis, kad atžalos gautų lietuvišką išsilavinimą, pa-
našus. „Statistika išryškino didelį kontrastą – yra labai sąmoningų, moty-
vuotų mokinių, jie gerai išlaiko valstybinius egzaminus, bet yra ir tokių, 
kuriems iš pradžių viskas atrodo labai paprasta, nors mokslo nuotoliniu 
būdu krūvis ne mažesnis, todėl dalis mokinių iškrenta.

Dažnai tokį mokymosi būdą renkasi 9–10 klasių moksleiviai, bet dau-



55

giausia pas mus 11–12 klasių vaikų. Jų motyvacija ir sąmoningumas aukš-
tas: „nuotolinukai“ valstybinius egzaminus išlaiko gerai, netgi geriau nei 
įprastai besimokantys moksleiviai“, – pastebėjo A. Daubaras, kurio nuo-
mone, mokydamasis nuotoliniu būdu, vaikas priverstas būti labiau susi-
kaupęs, nesiblaškyti.

Drausmingumą paskatina ir tai, kad kiekvienos pamokos pabaigoje 
mokytojas įvertina mokinį, vėliau šiuos vertinimus gali matyti tėvai.

Įpratusiems, kad moksleivis turi savo suolą klasėje, akis į akį ben-
drauja su pedagogais, per pertraukas dūksta su klasės draugais korido-
riuose ar perka bandelę valgykloje, gali pasirodyti neįprasta, kai ryšys 
su mokyklos bendruomene palaikomas socialiniais tinklais ar pokalbių 
programomis. Vis dėlto nuotoliniu būdu besimokantys vaikai sėkmingai 
bendrauja naudodamiesi virtualiais tinklais, tik neturi fizinio kontakto 
su klasės draugais – o to, kaip pusiau juokais pastebėjo mokyklos direk-
torius, nė nereikia.

naMuose Dukrą Mokiusios Ma-
Mos verDiktas: MokykLoje – 

šiLtnaMio sąLygos
Marius Kantakevičius, Justina Bankauskaitė, Andrius Zalitis, 

Dovilė Kilinskaitė, Ieva Balčiūnaitė

2014 02 04, Delfi.lt

Lanksti, sugebanti prisiderinti prie visuomenės ir kiekvieno indivi-
dualių poreikių bei palaikanti mokymąsi visą gyvenimą – būtent tokią 
švietimo sistemą mato aktyvūs tėvai Lietuvoje, pasisakantys už namų 
mokymą, kaip vieną iš ugdymo alternatyvų mokykloms. Vis tik, šis mo-
kymosi būdas jau kurį laiką Lietuvoje yra uždraustas.

Taip yra, nepaisant to, kad poreikis visuomenėje egzistuoja, o apie 
tai karts nuo karto bando priminti aktyvūs tėvai, teikiantys prašymus 
Švietimo ir mokslo ministerijai – tokiu būdu siekiama grąžinti namų mo-
kymą į Lietuvos švietimo sistemą. 

Namų mokymo ugdymo modelis pasižymi tuo, kad vaikai su tėvų 
pagalba savarankiškai mokosi namuose. Toks mokymasis gali būti įvai-
rus – remiantis mokykline programa arba atmetant bet kokius išorinius 



56

nurodymus vaikui, kada suteikiant visas priemones ir sąlygas jam lei-
džiama domėtis įvairiomis sritimis ir kaupti savo žinias. Teisė tėvams pa-
sirinkti šį mokymo modelį savo atžalai yra užtikrinta tokiose valstybėse, 
kaip Lenkija, Didžioji Britanija, JAV, Kanada, Rusija. 

Lietuvoje taip pat kurį laiką ši teisė egzistavo, tačiau 2012 metais 
namų mokymo nuostatai buvo pakeisti, panaikinant galimybę tėvams 
mokyti savo vaikus namuose. Vis dėlto, kai kurie tėvai suspėjo pasinau-
doti galiojusia teise. Viena iš jų yra Jurga Juodkazytė, pasidalinusi savo 
namų mokymo patirtimi, kuri leidžia geriau suprasti šio ugdymo ypa-
tumus. 

Mokyklos trūkumai paskatino mokyti dukrą namuose 

Pašnekovė teigė, kad namų mokymą pasirinko dėl mokyklos trū-
kumų. Prievartos egzistavimas, vaikų suvienodinimas, visiems mokantis 
vienodu tempu ir neatsižvelgiant į skirtingus gebėjimus, kūrybiškumo 
ir laisvės trūkumas bei bausmės už klaidas mamą paskatino susimąstyti 
apie mokyklos alternatyvas. 

„Pamačiau, kad mano vaiką mokykla tiesiog morališkai ne žlugdo, 
o tiesiog „sodina“. Ji pradėjo mažiau domėtis viskuo, slopo jos žingei-
dumas“, - pasakojo J. Juodkazytė. Sužinojusi, kad yra galimybė vaikui 
mokytis savarankiškai namuose, ji suskubo ja pasinaudoti. Deja, toks 
ugdymas truko tik vienerius mokslo metus, kol buvo uždraustas Švieti-
mo ministerijos, todėl vėliau vėl teko leisti dukrą į mokyklą. 

Kol mokė savo dukrą namuose, J. Juodkazytė susilaukė daug nei-
giamų komentarų dėl vaiko uždarymo ir auginimo šiltnamio sąlygomis. 
Į tokius komentarus mama replikuoja versdama susimąstyti, ar pati mo-
kykla nekuria vaikams šiltnamio sąlygų: „Jeigu už tave viskas padaryta, 
paduota, padėta, tu esi priverstas mokytis, nes kitaip tau grasina, todėl 
man atrodo, kad mokykloje yra šiltnamio sąlygos. Ten vaikas nieko pats 
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nesprendžia – nei kada mokytis, nei ką mokytis, jis nesprendžia, kiek 
laiko jam mokytis. Čia kaip šiltnamyje – tave pastatė, pasodino, nuėmė, 
pakišo, atėmė, parašė pažymį, paleido, vėl privertė ateiti ir viskas. O 
kai reikia pačiam prisiversti, kai reikia pačiam atsakomybę prisiimti už 
savo veiksmus, kai reikia pačiam susirasti, ką mokytis, kaip mokytis, kur 
ieškoti informacijos, čia jau kaip tik ne šiltnamio sąlygos, bet ir įgūdžių 
formavimas, kurie gyvenime yra labai reikalingi. Mokykloj vaikai to ne-
gauna“. 

Pati J. Juodkazytės dukra, patyrusi namų mokymą ir vėliau vėl pra-
dėjusi eiti į mokyklą, teigė, kad mokykloje mokytis yra paprasčiau: „Ji 
sako, kad mokykloje yra lengviau, nes viską priverčia daryti, nereikia 
pačiam galvoti, kad reikia mokytis. Visi mokosi, visi daro, tai ir tu darai“. 

namų mokymas – ne tik sėdėjimas prie knygų 

J. Juodkazytei teko savo dukrą mokyti pagal programą, nes nuolat 
reikėdavo pildyti pratybas ir karts nuo karto apsilankyti mokykloje, kad 
galėtų atsiskaityti už įgytas žinias. Taigi, moteris neišvengė mokymosi 
apribojimų. Tačiau kiek galėdama mama stengėsi mokymąsi suderinti su 
praktika, kad jis būtų gyvesnis ir kad dukra galėtų mokytis iš gyvenimiš-
kų situacijų. 

„Pavyzdžiui, kai mes einame į parduotuvę, aš jai duodu skaičiuoti 
pinigus – mes taip mokomės matematikos. Arba klausdavau, kiek įpilti 
vandens į stiklinę – 30 proc., 50 proc., 60 proc.? Tokiu būdu ir mokosi 
vaikas. Nemokomi namuose vaikai irgi skaičiuoja pinigus, jie eina į par-
duotuvę, perka kažką, bet jiems neįvardinama, neužfiksuojama, kad tai 
yra matematika, kad jie išmoksta tam tikrą veiksmą, o aš stengdavausi 
užfiksuoti – žiūrėk, tu padalinai į tris dalis, čia dalyba, tu jau išmokai ma-
tematikos uždavinį. Kiek galėjau, aš stengiausi tuos uždavinius perkelti 
ir į praktiką. Pavyzdžiui, jeigu buvo užduotis pratybose pažymėti termo-
metro laipsnius, tai mes, jau padarę tas pratybas, imdavome termometrą, 
eidavome į lauką ir matuodavome temperatūrą“.

Taigi, namų mokymas pagal programą nėra vien tik sėdėjimas prie 
knygų. Pasitelkę kūrybiškumą, tėvai gali vaikams padėti mokytis įvai-
riose kasdienėse ar net buitinėse situacijose. Dažnai namų mokymas yra 
siejamas su vaiko uždarymu ir izoliavimu nuo visuomenės, ką bando pa-
neigti J. Juodkazytė: „Mokytis namuose, tai nereiškia uždaryti. Tai kaip 
tik atidaryti – tu išleidi vaiką iš narvo, kuris yra mokykloje, į gyvenimą. 
Su vaiku keliauji, važinėji, eini į muziejus, į teatrus. Tarkim, jeigu vaiką 
domina medicina, jis gali eiti į polikliniką mokslinę praktiką atlikinėti, 
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stebėti ar dar kažką jam įdomaus daryti. O kai mokykloje mokosi, jis ne-
turi laiko tokiems dalykams“. 

Prieštaraujantys namų mokymui nerimauja ir dėl vaiko socialinių įgū-
džių praradimo, nes mano, kad besimokydami namų sąlygomis jie daug 
mažiau laiko praleidžia su savo bendraamžiais. Tačiau J. Juodkazytės du-
kra per visus mokymosi namuose metus labai aktyviai lankė įvairius bū-
relius, todėl bendravimo su bendraamžiais problema nebuvo itin aktuali. 

kokio pasiruošimo namų mokymas pareikalauja iš tėvų? 

Pašnekovė sako, kad tėvų pasiruošimas vaikus mokyti namuose turi 
įtakos mokymosi kokybei ir žinių įsisavinimui. Anot J. Juodkazytės, jeigu 
vaikas mokomas pagal programą, tėvams neturėtų būti sudėtinga paaiš-
kinti jam nesuprantamus dalykus, nes vadovėlyje yra pateikiami apibrė-
žimai. 

„Suaugęs žmogus visai kitaip supranta apibrėžimus ir turi gebėji-
mų juos pritaikyti praktiškai, o tai ne visada pavyksta vaikams. Pakanka 
turėti šių įgūdžių – perskaityti ir suprasti. Reikia tai, ką perskaitai, kas 
suaugusiam žmogui yra visiškai normalus ir nesudėtingas dalykas, pa-
aiškinti savais žodžiais ir pritaikyti, į uždavinį perkelti tą teoriją“, - pasa-
koja mama. 

Siekiant vaiką sudominti ir mokymosi procesą paversti gyvesniu, 
reikalingas išankstinis tėvų pasiruošimas bei gebėjimas pažiūrėti į už-
duotis kūrybiškai. „Jeigu tu nori, kad tavo vaikas išmoktų daugiau, „gi-
liau“ ir įdomiau mokytųsi, pasiruošimo reikia kūrybinėms užduotims. 
Pavyzdžiui, kaip matematiką sujungti su lietuvių kalba ir su praktika, 
reikia žinoti, kaip muziejuje galima išmokti istorijos, gamtos mokslų. Tai 
jau yra sudėtingiau. Jeigu tu nori kokybiškai tą daryti, gali sugalvoti žai-
dimų. Pavyzdžiui, reikia išmokti daugybos lentelę - kai tu sėdi ir kali, yra 
viena mokymosi kokybė, o visai kita kokybė yra žaisti žaidimus, kurie 
skatina dauginti, atsiminti.“ 

trūksta tėvų tarpusavio bendradarbiavimo ir institucinio palaikymo 

Tėvai, namuose pasiryžę mokyti vaikus, anksčiau Lietuvoje susidū-
rė ne tik su neigiamu aplinkinių požiūriu. Pasak pašnekovės, namų mo-
kymo sistema Lietuvoje nebuvo taip gerai išvystyta, trūko tiek švietimo 
institucijų pagalbos, tiek bendradarbiavimo su bendraminčiais tėvais, 
todėl pasirinkdama tokį mokymo būdą J. Juodkazytė iš pat pradžių su 
nerimu ir baime žengė tokį žingsnį. 



59

Pašnekovė mano, kad tėvai drąsiau jaustųsi atsiradus galimybei kur 
nors kreiptis, kai susiduriama su tam tikrais sunkumais mokant vaiką 
namuose. „Idealiu atveju aš įsivaizduoju, kad mokyklos gauna krepšelį, 
o vaikai mokosi namuose. Jie gali burtis į grupes, klubus ir t.t., bet mo-
kyklų pareiga būtų padėti tais atvejais, kai vaikai patys nesusitvarko. Pa-
vyzdžiui, vyresnėse klasėse, ypač po pamokų mokytojas skiria laiką pa-
pildomam mokymuisi arba konsultacijai, o į tą konsultaciją galėtų ateiti 
ir namuose besimokantys vaikai. Taip pat jie galėtų vaikščioti į pamokas 
kaip laisvi klausytojai, atlikti užduotis, atsiskaityti. Antra vizija, kad jie 
išvis neatsiskaitinėtų, tiesiog jeigu nori, pasimokę namuose, galėtų laiky-
ti egzaminus. Baigiamąjį egzaminą jie galėtų laikyti nebūtinai dvyliktoje 
klasėje, jeigu jie išmoksta kursą greičiau, galėtų laikyti kad ir penkiolikos 
metų“, - svarsto J. Juodkazytė. 

Pašnekovė mano, kad jeigu namų mokymas būtų įteisintas Lietuvo-
je, tėvai patys pradėtų aktyviau burtis į grupes ir bendradarbiauti siekda-
mi kokybiškesnio vaikų mokymo ir įvairesnių metodų. 

tėvai ir moksleivių atstovai siekia namų mokymo grąžinimo 

Kiek yra tėvų, Lietuvoje palaikančių namų mokymo idėją, sunku 
pasakyti. Dar sunkiau yra suskaičiuoti, kiek iš jų ketina mokyti savo vai-
kus namuose, jeigu tai būtų įteisinta švietimo įstatymuose. Tačiau namų 
mokymo šalininkai teigia, kad net ir vieno tokio tėvo buvimas yra pakan-
kamas pagrindas inicijuoti įstatymų pakeitimus. Tai ir bandoma daryti, 
teikiant prašymus Švietimo ir mokslo ministerijai. 

„Mes prašome tiktai grąžinti prieš tai buvusią tvarką. Pirmą kartą 
prašymą pasirašė tik organizacijų atstovai. Nerinkome paprastų parašų 
iš žmonių. Iš Švietimo ir mokslo ministerijos sulaukėme atsakymo, kad 
tai yra svarbu, bet dabar neaktualu, kad šitas klausimas bus sprendžia-
mas vėliau. Tada mes rašėm pakartotinį prašymą, kad šis klausimas būtų 
sprendžiamas greičiau, nes yra žmonių, kuriems tai yra aktualu, ir tada 
jau rinkome parašus iš žmonių, kuriems tai yra įdomu, kurie palaiko šitą 
iniciatyvą. Mes surinkome apie 150 parašų“, – pasakojo J. Juodkazytė. Į šį 
prašymą tėvai dar negavo atsakymo. 

Moksleivius atstovaujantis Lietuvos moksleivių parlamentas taip 
pat palaiko namų mokymą, todėl pasirašė tėvų inicijuotą prašymą. Anot 
Švietimo ir mokslo komiteto atstovų, namų mokymas suteikia galimybę 
ugdyti unikalius vaiko gebėjimus ir formuotis jo asmenybei, tuo tarpu 
mokykloje vaikai yra ugdomi pagal vienodą programą neatsižvelgiant į 
skirtingus interesus ir gabumus. Moksleiviai yra įspraudžiamas į rėmus, 
žlugdomas besiformuojantis asmenybių kūrybiškumas. 
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Moksleivių parlamentas išreiškė mokykloms kritiką ir dėl to, kad 
moksleiviai ruošiami ne gyvenimui, o egzaminų išlaikymui. Tačiau JAV 
atlikti tyrimai parodė, kad ir šiuo atžvilgiu savarankiškai besimokan-
tys vaikai pasiekia daugiau – jie geriau išlaiko egzaminus, palyginus su 
tradicinių mokyklų mokiniais. Taip pat svarbu paminėti, kad tyrimai 
atskleidė, jog tokie vaikai yra socialiai aktyvesni, pasižymi sveiku soci-
aliniu, psichologiniu bei emociniu vystymusi ir tampa sėkmingi sulaukę 
pilnametystės. 

Šie ir kiti namų mokymo privalumai bei rezultatai - paskatos vals-
tybei kurti lankstesnę ir įvairesnę švietimo sistemą, kuri būtų labiau 
orientuota į individualius poreikius su galimybe gauti išsilavinimą tokiu 
būdu, kuris kiekvienam yra efektyviausias. 

Jeigu namų mokymas gali būti vienas iš tų būdų, jis, anot J. Juodka-
zytės, neturėtų būti draudžiamas: „Tėvų, kurių vaikai mokosi namuose 
arba kurie norėtų mokyti savo vaikus namuose, tikslas yra lygiai toks 
pat, kaip mokyklos, tai yra kad vaikas išmoktų, įgytų žinių, įgūdžių ir 
būtų pasiruošęs tolimesniam gyvenimui. Bet jie tiesiog mato kitokį kelią 
to tikslo link. Nėra taip, kad jie nori, jog jų vaikai nesimokytų“. 

jaCHtiniai vaikai
SkipperLTU – 2014 02 03

Prisipažinkite, gi ir jums kar-
tais šauna į galvą tokia erezija, kad 
va kaip būtų smagu laive aplink 
pasaulį, ir kur nors taip neskubant 
užstrigti joje anapus gaublio – Ra-
miojo vandenyno salose, kur egzo-
tiškos pusnuogės gražuolės kokosus 
ir bananus pirogomis atgabena, kur 
už dolerį pavalgai dienai, už dolerį 

prisisiurbi romo (ir už trečią dolerį pasigauni sifilį, aha).

Pasvajoti gali, bet jei turi šeimą, tai dažniausiai turi vaikų, ir tuomet 
svajones atidedi iki pensijos. Nes kaip su vaikais tokį kelią, ir tokį atstu-
mą – jiems gi į mokyklą reikia! Nes darželis – tai dar bala jo nematė, ypač 
kai Zuoko sostinėje ir taip su darželiais yra palaida bala, kurioje velniai 
naudą gaudo. Mokykla – kitas reikalas.
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Tačiau liberalų vėliavnešys Remigijus Šimašius dar prieš gerus me-
tus pradėjo temą apie privalomą vaikų mokslinimą (šita dalis neginčija-
ma) ir alternatyvą jam – mokymą namuose (angl. homeschooling) bei, 
kas mūsų erezijos atveju aktualu ir sprendžia dalį problemų – mokymą 
bei žinių patikrinimą nuotoliniu būdu (angl. on-line).

Prisipažinsiu, mano išankstinė nuostata dėl homskūlingo buvo nei-
giama. Gal esu nemažai prisiskaitęs kritiškų tokio metodo vertinimo, 
ypač, kas gal jus nustebintų, iš JAV šaltinių, kur šis švietimo būdas yra 
visiškai įteisintas. Pas mus iš principo toks švietimo būdas juk yra drau-
džiamas, tik kartais toleruojamos neformaliai išlygos (melo ekonomikoje 
ir čia galima apsimetinėti), tačiau pabandykite savo sveikam ir norma-
liam vaikui, bent jau pradinukui, išsireikalauti teisę neiti į mokyklą, o 
mokyti jį namuose patys – good luck with that.

Neigiama nuostata tiek čia (prie to, kad nipaložieno), tiek JAV su-
siformavusi dėl to, kad vaikai iš namudinio švietimo ateina paprastai 
mažiau praprusę ir sunkiai socialiai adaptuojasi prie kolektyvinės kon-
kuravimo sistemos (čia kažkodėl man suskamba Pink Floyd: Teacher, le-
ave this kids alone!) – bent jau taip teigia privalomo valstybinio švietimo 
ekspertai (iš dalies – ir privataus, bet tiems juk tik babkės terūpi, ane?).

Bet kai savo vaikų švietimu ir ugdymu pasidomiu praktiškai, tai nema-
nau, kad dabar tose mokyklose jis vykdomas efektyviai, nors vaikas ir eitų į 
geresnę valstybinę mokyklą. Kai kuriuos dalykus mes anuomet “prie ruso“ 
išmokdavę greičiau ir paprasčiau – dabar reikalavimai pažeminti.

Su šita pseudo-liberalia tautinės mokyklos idėjos irgi kliurkų prida-
ryta sočiai: vienam dalykui yra krūvos vadovėlių ir mokymo priemonių, 
dažnai tarpusavyje be jokio sąryšio ir nesusietų; mokymo planai tapo 
beletristika dėl pačios beletristikos žanru patys savyje; egzaminų reika-
lavimai keičiami kasmet, kad nebeaišku net be korepetitorių, kam derėtų 
pasiruošti; menkas mokytojų motyvavimas (tame tarpe – ir finansinis) ir 
atranka iš „jie niekur nepritapo, tai eis į pedagoškę“ imties bei su tuo for-
muojamos visuomenės atitinkamos nuostatos; dirbtinai ištęstas mokymo 
procesas, ir t.t. – visa tai seniai sukėlė korupciją švietime ir akivaizdžią 
eroziją teoriškai dailiame Lietuvos švietimo mūre, ir toliau, jei niekas ne-
sikeis, bus dar blogiau, jei manote, kad tik dabar jau yra blogai.

Todėl man suprantamas noras tėvų nebe atiduoti į „sistemą“ savo 
vaikų, nes tėvai nebeturi poreikio „kažkur palikti darbo dienai“ savo 
atžalas, „ai, tegul ta proga dar juos ir pamokslina“, kol jie patys darbo-
vietėse „aria“. Ir todėl iš tiesų būtų gerai turėti alternatyvą mokyti sava-
rankiškai (homeschooling) bei testuoti reguliariai žinias pagal bendrus 
Lietuvos švietimo reikalavimus (tame tarpe – ir on-line būdu, išskyrus 
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privalomuosius valstybinius egzaminus, kurie rengiami taip, kaip ren-
giami).

Gerai būtų turėti, net jei ir nekeliautum su laive ir vaikais kažkur 
anapus gaublio, bijodamas, kad tie liks neišsimokslinę durniukai. Bent 
jau ramus būtum dėl vieno: mokyklose tarpstančių patyčių šie nepatirs, 
o su kitų tautų bendraamžiais bendravimo tai niekas iš jų neatims – to-
kių jachtinių vaikų, kaip ir čiabuvių vaikų salose ar kitose pakrantėse, 
juk apstu. Ir jei toji sistema tikrai būtų veikianti jau Lietuvoje, ko gero, 
netektų skaityti tik apie kitataučių patirtis būtent tokiose kelionėse (iš 
esmės – tai jau gyvenimo būdas ši kelionė laive per gyvenimo ir pasaulio 
vandenynus).

Apie patirtį siūlau pasiskaityti angliškai čia (http://www.noonsite.
com/Members/val/R2011-01-04-1) arba vertimą rusiškai čia (http://
krugosvetka-spb.livejournal.com/106009.html)– kam kuri kalba paran-
kesnė.

Lenkų kalbą aš, tarp kitko, išmokau pats natūraliai homskūlinda-
masis save (mano šeimoje ir netgi giminėje niekas pašlechecku nekalba), 
kuomet žiūrėdavau vaikystėje pas močiutę Liudvinave lenkų televiziją 
(prie sovietų pas mus buvo Maskvos propagandinis ir Vilniaus propa-
gandinis kanalai, o visi vakarietiški filmai ir animacija buvo rodoma per 
Suvalkų TV retransliatorių – todėl man yra smerfai, o ne smurfai, nors 
pastarieji iš viso Sovdepijoje padarytiems tėvams yra atradimas ir nesu-
groja, išskyrus nupagaidy).

Paskaityti ir susidaryti savo nuomonę. Aš saviškę palaipsniui pakei-
čiau, ir dabar, ko gero, palaikysiu Remigijaus ir jo bendraminčių pastan-
gas ir siekius įteisinti šį mokymo būdą kaip legalų ir visiškai priimtiną 
alternatyvą dabar vyraujančiam privalomąjam švietimo būdui valstybi-
nėse (ir iš dalies – privačiose) mokyklose.

Aišku, ne visi tėvai turi tokį išsilavinimą, kad galėtų mokyti patys, 
bet iki tam tikro lygio, ir su pedagogų on-line pagalba bei tinkamais to-
kiam mokymo būdui pritaikytais vadovėliais – galima, kodėl ir ne? Ru-
siškoje nuorodoje abu tėvai turi ir vaikų psichologų ir pedagogų išsilavi-
nimus bei apsigynę šioje srityse disertacijas – tačiau ir jų atveju atsirado 
„geradarių“, kurie net ministrui rašė skundus, kad vaikai auga neprie-
žiūroje ir nemokslinami, nors patikrinus paaiškėjo, kad lenkia daugelio 
savo tautiečių bendraamžių labai jau vidutiniokiškus gabumus ir pasie-
kimus. Gerokai lenkia, tarp kitko.

Gali būti, kad kai sulauksiu, man ši alternatyva bus jau nebe aktuali.

O pabaigai duosiu dar vieną nuorodą iš ten pat (http://krugosvet-
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ka-spb.livejournal.com/103973.html) – čia va tokio vieno jachtinio vaiko 
prisiminimai apie tą laikotarpį, kuomet mokėsi namuose (tiksliau, laivė-
je – gi šioji buvo namai). Straipsnio vertimas rusiškai, tačiau galima gal 
būtų rasti ir originalą angliškai.

Ir kam raidžių daug ir galveles sopa (oi, kaip “gerai“ tas valstybinis 
privalomasis švietimas jus skaitymui parengė, vaje-vaje!), tai pažiūrėki-
te trumpą filmuką apie vieną tokią „jachtinę mergaitę“ – čia (angliškai) 
(http://vimeo.com/58765661#at=0).

Yra apie ką pagalvoti, tiesa? 

Džiugas paršonis. 
neLeisti vaikŲ į MokykLą 

negaLiMa, Bet gaL taip 
BūtŲ geriau?

2013 10 22, Valstietis.lt 

Šešerių metų vaikas neketina eiti į mokyklą. Tėvai nenori jo versti – 
atvirkščiai, jie mano, kad mokykla nėra geras būdas siekti išsilavinimo. 
Statistika ir švietimo sistemos analizė, tėvų nuojauta ir vaikų norai – vie-
noje pusėje, valstybės įstatymai – kitoje: Lietuvoje įstatymai draudžia 
vaikams nelankyti mokyklos. Jei kas išdrįstų taip daryti, jiems grėstų 
galbūt griežčiausia šiandien Lietuvos Respublikoje tebetaikoma bausmė – 
vaikas būtų atimtas iš tėvų.
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kalėjimas mažiesiems

Jei manysime, kad kalėjimas yra laisvės atėmimo bausmė, tuomet 
mokykla pagal pagrindinius požymius yra vaikų laisvės atėmimo vieta: 
negalima rinktis lankyti mokyklą ar ne (bent iki 16 metų), nustatytą laiką 
privalu fiziškai būti konkrečioje vietoje ir laikytis drausmės taisyklių bei 
disciplinos, kurių nei vaikui, nei jo tėvams nevalia keisti. Tėvai gali rink-
tis valstybinę ar privačią mokyklą, standartinę ar šiek tiek modifikuotą 
programą, tačiau vaikas negali mokytis laisvai – tada, kada nori, ir to, ko 
nori.

Pasaulio valstybių praktika labai marga: kai kuriose šalyse laisvas 
vaikų mokslas yra ne tik legalus, bet ir saugomas konstitucijos (pvz., Ita-
lijoje, Belgijoje, Airijoje), kitose vaikas gali mokytis namuose, tačiau turi 
būti prižiūrimas formalios mokymo institucijos (pradinės, pagrindinės 
ar vidurinės mokyklos). Lietuva priklauso radikaliausiųjų grupei, kurių 
įstatymai laisvą vaikų mokymąsi draudžia apskritai.

2000-aisiais švietimo ir mokslo ministro bei sveikatos apsaugos mi-
nistro pasirašyta moksleivių mokymo namuose tvarka numato specialią 
išimtį tiems vaikams, kurie dėl fizinės negalios negali lankyti mokyklos. 
Šis įsakymas reikalauja, kad rekomendaciją dėl mokymosi namuose pa-
teiktų gydytojų konsultacinė komisija arba savivaldybės švietimo sky-
rius. Mokslas namuose gali trukti ne ilgiau kaip vienus metus – tol, „kol 
savivaldybė švietimo įstaigoje pritaikys mokymo vietą“. Net jei vaikas 
mokosi namuose, jis mokomas pagal adaptuotą mokyklos programą, kai 
mokytojai atvyksta į namus ir veda pamokas. Kitaip tariant, jei nenu-
vyksti į mokyklą, mokykla atvyksta į tavo namus.

Iš Lietuvos kaimynių tik Latvija ir Baltarusija nesuteikia jokios gali-
mybės mokytis ne mokykloje. Savarankiškas mokymasis leidžiamas Es-
tijoje, Lenkijoje ir Rusijoje, tačiau vaikas paprastai negali rinktis, ką mo-
kytis. Artimiausios šalys, kuriose laisvas mokslas leidžiamas kaip tikra 
mokyklos alternatyva, yra Ukraina, Suomija ir Danija.

išlaisvinanti institucija

Žvelgiant į švietimo istoriją ir vaiko gyvenimo raidą per civilizacijos 
amžius, kiek nedora atrodytų mokyklą vadinti kalėjimu mažiesiems. Mat 
visuotinė privaloma mokykla išgelbėjo vaikus nuo vergystės ūkiuose, ka-
syklose ir fabrikuose.

Vos žmonija pradėjo sėslų gyvenimo būdą ir žemdirbystę, vaikai 
tapo pigia, iš esmės beteise darbo jėga, kuri vergovės ir baudžiavos lai-
kais turėjo tarnauti šeimai ar jos ponams. Vaikų darbo išnaudojimas ir jo 
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pardavimas agrarinėse ir ankstyvos industrializacijos visuomenėse truko 
kelis tūkstančius metų, tad nenuostabu, kad visuotinis privalomas vaikų 
švietimas mokyklose buvo ir yra laikomas vienu didžiausių humanizmo 
pasiekimų.

Šiuolaikinė mokykla atsirado veik kartu su moderniais kalėjimais ir 
kareivinėmis ir buvo bent iš dalies reformacijos judėjimo ir palaipsnės 
valstybės valdžios sekuliarizacijos pasekmė. Giminystė su kalėjimais ir 
kareivinėmis pasireiškė ne tik laisvės varžymu, muštru, disciplina, unifi-
kuota propaganda ar ugdymu šiose įstaigose, bet ir auklėjimo metodika. 
Vienas XIX a. Vokietijos mokyklos mokytojas žurnale kruopščiai žymėjo 
per karjerą nuveiktą pedagoginį darbą: „911 527 smūgiai rykšte, 124 010 
smūgių lazda, 20 989 sušėrimai liniuote, 136 715 smūgių ranka, 10 235 
smūgiai į veidą, 7 905 antausiai, 1 118 800 smūgių per galvą.“

Nepaisant prievartos, smurto, patyčių ir griežto režimo, ankstyvosios 
mokinių kartos turėjo iš mokyklų tikros naudos. Industrinei visuomenei ir 
beužsimezgančiam paslaugų sektoriui buvo reikalingi išsilavinę žmonės. 
Jaunoms nacionalinėms valstybėms (visuotinio švietimo plėtra veik suta-
po su nacionalinių valstybių kūrimu Europoje ir Amerikos žemynuose) 
buvo reikalingi „naujo raugo“ politikai, karininkai, gydytojai, teisininkai, 
pirkliai ir fabrikantai.

Visuotinė nacionalinė mokykla užtikrino mokiniams socialinio mo-
bilumo galimybę: žemdirbio ar darbininko vaikai galėjo rinktis kitą, ge-
resnį gyvenimą, jei tik jiems pavykdavo gauti išsilavinimą. Gal todėl tiek 
daug gražių žodžių apie mokyklas ir mokytojus yra pirmosios išsilavi-
nusios kartos raštuose (ankstyvieji tarpukario Lietuvos metai). Vėliau 
mokinių entuziazmas ėmė blėsti – sovietmečiu jį kurstė nebent užsakyti 
propagandiniai kūriniai. Ilgainiui žavėjimasis mokykla beveik išnyko, jei 
tik ji nebuvo naudojama kaip jaunystės, žinių ar augimo tarp bendraam-
žių metafora. Užpildytoje darbo rinkoje mokyklos, kaip geresnio ateities 
gyvenimo užtikrintojos, vaidmuo dingo.

Bergždžios pastangos

Nuo pat pradžios visuotinės mokyklos vaidmuo buvo apibrėžiamas 
ne tik kaip mokslo žinių sklaidos centro, bet ir kaip ideologinio ugdymo 
institucijos. Tas vaidmuo paveldėtas iš pačių ankstyvųjų sekmadieninių 
mokyklų, kurias organizavo bažnyčia. Mintis, kad jauną protą gali for-
muoti, kaip nori, kad prasminga „lankstyti medį, kol jaunas“, pasirodė 
labai gaji, nors niekas neturėjo tokios veiklos efektyvumo įrodymų: tiek 
Prancūzijos, tiek Rusijos revoliucijos dalyviai bažnyčios ar vienuolynų 
mokyklose buvo mokyti dievobaimingumo ir paklusnumo valdovui; Vo-
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kietijos nacių ar Rusijos komunistų „tobulai“ išauklėti patriotai praktiškai 
išnyko kitą dieną po santvarkos pasikeitimo; nepaisant penkiasdešimties 
metų doktrinos, sovietmečio Lietuvos mokyklose Sąjūdis tapo masiškes-
nis už bet kokią sovietinę organizaciją, o M. Burokevičiaus būrelis gausa 
tikrai negalėjo pasigirti.

Jei ideologinis ugdymas, kuriam buvusios valdžios skyrė daugiau 
pastangų ir resursų nei bet kuriai mokslo disciplinai iš mokyklos progra-
mos, pasirodė esąs toks netvarus, ar galime tvirtinti, kad kitas mokymas 
mokykloje veiksmingesnis?

Patikimų duomenų, norėdami palyginti, nerasime, nes net šalyse, 
kurios leidžia laisvą mokymąsi, taip mokosi vos vienas procentas (Da-
nijoje). Daugiausia patirties turi Jungtinės Amerikos Valstijos ir Pietų 
Afrikos Respublika. Jungtinėse Valstijose be mokyklos mokosi apie 2,5 
mln. vaikų, o seniausia „nemokanti“ Sadberio slėnio mokykla („Sudbury 
Valley“) Masačusetso valstijoje veikia nuo 1968 metų.

Per kelis pastaruosius dešimtmečius atlikti tyrimai rodo, kad skirtu-
mo tarp laisvo mokslo ir mokslo mokyklose nėra – nei galimybė tęsti stu-
dijas aukštosiose mokyklose, nei dirbti norimą darbą tarp nelankiusiųjų 
mokyklos nesumažėja.

Tiesa, laisvai besirenkantys mokymosi dalykus vaikai paprastai 
anksčiau ima domėtis būsima profesija, turi galimybę apie ją įgyti dau-
giau žinių ir geriau susipažinti su praktika bei perspektyva. Atotrūkis 
tarp vaiko svajonės ir suaugusiojo realybės („svajojau būti lakūnu – tapau 
tiekimo skyriaus vadybininku“) yra mažesnė, jei vaikas mokosi laisvai.

Sparčiai kintančioje modernioje visuomenėje ir jos itin dinamiškoje 
darbo rinkoje, net pasak pačių edukologų, kur kas svarbiau turėti ne pla-
tų standartizuotą pradinių žinių rinkinį, o stiprų žingeidumą, gebėjimą 
sparčiai adaptuotis, mąstyti nestandartiškai, kurti ir eksperimentuoti – 
dalykus, kurių mokykla nesugeba ir negali įdiegti vaikams.

Mokykla prieš ateitį

Mokymo mokykloje principas palaipsniui tampa nebesuderinamas 
su visuomenės ateities poreikiais. Kai šiuolaikinė mokykla buvo kuria-
ma, ji rėmėsi keletu klaidingų ir dabar jau atgyvenusių principų:

 švietimo sistema žino ateities kartos žinių poreikius,

 bendra mokymo sistema tinkama visiems vaikams,

 geriausiai žinios suvokiamos izoliuotoje nuo aplinkos vietoje,
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 mokymasis – tai klausymas, kas sakoma, ir vėlesnis išgirstos infor-
macijos pakartojimas,

 mokslo problemos turi vieną teisingą atsakymą, kurį tereikia išmokti,

 standartizuoti testai atspindi vaikų išsilavinimo sėkmę,

 įgytos mokykloje žinios yra pakankamos, kad vėliau žmogus galėtų 
rinktis bet kurią norimą specialybę.

Ne mažiau svarbus, tačiau ne visada deklaruojamas tikslas yra pa-
žaboti iniciatyvą, palaužti valią ir įpratinti jauną žmogų prie taip būsi-
moje karjeroje reikalingos pagarbos ir baimės vyresnybei, disciplinos ir 
paklusnumo. Prievarta prieš vaikus ir jų laisvės atėmimas laikytinas pa-
teisinama auka siekiant šių tikslų.

Tačiau kyla klausimas, ar toks mokyklos modelis (o jei drąsiau – ar 
mokyklos modelis apskritai) atitinka visuomenės poreikius. Ateities kon-
cepcijose, kurias šaliai siūlo politikai, švietimo organizacijos ir futurolo-
gai, kalbama apie žmogaus kūrybiškumą, išradingumą, gebėjimą lanks-
čiai reaguoti į kintančią aplinką. Pabrėžiamas mokymasis visą gyvenimą 
netiesiogiai pripažįstant, kad tas, kuris gaunamas formalių studijų metu, 
yra neadekvatus rytdienai. Mokykla, kaip slopinimo ir lygiavos sistema, 
jo tiesiog neatitinka. Ypač tokioje šalyje, kaip Lietuva, kurios pagrindinis 
ir gal vienintelis „auksinis“ resursas yra žmonės ir jų protai.

Lietuvos mokslo ir verslo institucijos ne kartą reiškė priekaištus mo-
kyklos (ir aukštosios) produktui. Dažniausiai minimas praktinių žinių 
stygius, individualios atsakomybės, išradingumo stoka, menkas atskiros 
srities išmanymas.

Jei mes didžiuojamės šalies biotechnologijų, medicinos ar fizikos 
prietaisų įmonėmis, turime atidžiau klausyti, ką apie reikalingas žinias ir 
iniciatyvą sako jų specialistai. Įmonės ar mokslo institucijos tikėtųsi, kad 
po dviejų dešimtmečių, praleistų įvairiose mokyklose (nuo darželinių 
parengiamųjų iki magistrantūros), ateinantis dirbti jaunas žmogus išties 
turėtų teisę vadintis specialistu, užuot buvęs „generalistu“ su šiek tiek 
didesniu kažkurios vienos srities pasenusių vadovėlinių žinių bagažu. 
Pažymiai ir diplomas yra nulis. Darbo interviu atsakymai į klausimus, 
kada pradėjai domėtis sritimi ir ką savo iniciatyva sužinojai, ką nuveikei, 
yra viskas.

Dalis dabartinės jaunosios kartos šią „neteisybę“ jau patyrė: moky-
kloje buvo žadėta viena, o atsidūrę darbo rinkoje jie suprato, kad pažadai 
buvo tušti. Per pastaruosius dvidešimt metų ne tik teko pakeliui išmokti 
„kapitalistinių specialybių“, bet netgi pakeisti požiūrį į fundamentaliųjų 
mokslų studijas, nes mūsų Visatos suvokimas šiandien labai tolimas nuo 
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kokios vienos universalios tiesos – kartais atrodo, kad dėsniai priklauso 
nuo kiekvieno naujo į Žemės orbitą iškelto teleskopo ar eksperimento da-
lelių greitintuve. O ką jau kalbėti apie socialinius mokslus? Mūsų žinios 
apie bendruomenes, istoriją, komunikacijos raidą, ekonomiką ir techno-
logijų įtaką visuomenei kinta sparčiau, nei įmanoma rašyti vadovėlius.

pirmeivių vargai

Šio rašinio įžangoje pateiktas pavyzdys nėra hipotetinis. Verslininko 
Giedriaus Cikanavičiaus šeima išties svarsto, kaip į mokyklą būtų galima 
neleisti šešiamečio sūnaus, o po kelerių metų – ir jo jaunesnės sesers. Į 
Laisvojo universiteto auditoriją susirinkę paklausyti Giedriaus pasako-
jimo apie „nemokyklinimą“ išgirdo nemažą dalį čia jau išdėstytų prie-
kaištų mokyklai, tačiau pagrindinės to nenoro priežastys kitos: pirma, 
mažylis puikiausiai mokosi be mokyklos, antra, mokykla yra prievartos 
sistema.

Vaikų žingeidumas yra įgimtas, tereikia neslopinti jo ir pasistengti, 
kad vaikas gautų žinių tada, kada geidžia. Aplinka ir patirtis yra žingei-
dumo katalizatorius, o ne vadovėlis. Daugumą dalykų vaikai išmoksta 
smalsaudami ir žaisdami. Harmoninga žaidimo ir pažinimo aplinka ska-
tina kūrybiškumą. Taip gautos žinios yra gilesnės ir turi aiškias sąsajas 
su aplinkiniu pasauliu (yra praktiškesnės). Laisvas vaikų mokymasis yra 
asinchroninis: dalykas, kuris sudomina, gali patraukti vaiko dėmesį il-
gam, o tas, kuris nedomina, gali būti atidėtas gerokai vėlesniam laikui. 
Mokykla tokio mokymosi nepripažįsta – ji dedasi žinanti, kelerių metų ir 
mėnesių vaikui dera pradėti domėtis biologija ir kada dera baigti domėtis 
geografija.

G. Cikanavičius žinojo norėsiąs vaiką lavinti laisvai dar prieš sukur-
damas šeimą. Sūnus nelankė darželio, tačiau galėjo klausinėti tėvų, ko 
tik panorėjęs – šeima taip suplanavo laiką, kad bent vienas iš tėvų visada 
galėtų būti namuose su vaikais. Vaikas daugelio dalykų išmoko, nes jam 
buvo smalsu. Kai kuriose srityse jo smalsumas pasiekė „užgintas“ gel-
mes – pasak Giedriaus, jo sūnus supranta biologijos (ypač mikrobiologi-
jos) pagrindus, reliatyvumo teoriją.

Giedriaus šeima būtų linkusi, kad sūnus ir toliau taip mokytųsi, ta-
čiau Lietuvoje tai draudžiama. Net privačios ar „alternatyvios“ moky-
klos iš esmės yra tokios pačios, kaip standartinės, – nebent užduoda ma-
žiau namų darbų, dažniau leidžia vaikams lipdyti ką iš molio, piešti ar 
naudoja lankstesnę pažangos vertinimo sistemą.

Labiausiai tėvus glumina tai, kad mokykla yra priverstinė. Aiškinti 
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vaikui, kad „taip reikia“ ir kad tu esi „dar per mažas suprasti“, iš esmės 
kertasi su vertybėmis, kurias jie stengiasi perduoti jaunajai kartai. Jei būsi 
atviras ir turėsi pripažinti, kad siųsti vaiką į mokyklą privertė valstybė, 
turėsi atsakyti ir į klausimą „tai kodėl mes iš čia neišvažiuojame?“.

alternatyvos svetur

Nepaisant deklaracijų įstatymuose ar net konstitucijose, retoje ša-
lyje leidžiamas laisvas vaikų mokymasis. Daugelyje šalių, leidžiančių 
vaikams mokytis namuose, iš esmės privalu namuose sukurti mokyklą: 
paisyti valstybinės mokymo programos, laikyti tuos pačius egzaminus ir 
pan. Studijuoti integralus dešimtmečiui draudžiama, kaip ir atidėti sa-
kinio skyrybos dalykus vėlesniam laikui – visi vaikai turi būti ugdomi 
pagal tą patį universalų modelį.

Kai kur leidžiama tam tikrų religinių ar tautinių bendruomenių na-
riams mokyti vaikus namuose, jei joms mokyklos programa atrodo ne-
tinkama arba apeigos trukdo suderinti studijas su mokyklos pamokomis. 
Joms nepriklausančioms šeimoms nejauku apsimesti „sektantais“, bet 
kartais kitos galimybės gauti teisę vaikus mokyti nepriklausomai nuo 
mokyklos tiesiog nėra.

Kitas dalykas, kad psichologai ir švietimo specialistai nelinkę pritar-
ti vaiko mokymuisi namuose kaip tikrai geram sprendimui. Tėvų įtaka 
tokiu atveju tampa neproporcingai didelė. Ilgainiui gali nukentėti vaiko 
socialiniai įgūdžiai, gebėjimai dirbti grupėje, dalytis darbus ir atsakomy-
bę, derinti interesus. Analizuodami vieną vaiką auginančias šeimas ir ly-
gindami jas su daugiavaikėmis, mokslininkai pastebi jose augusių vaikų 
egocentrizmą ir menkesnę bendruomeninę adaptaciją, kartais virstančią 
kone sociopatija. Mokykla sušvelnina „kambarinės gėlės“ efektą, tačiau 
gali būti, kad kaina, kurią tenka už tai sumokėti, pernelyg didelė.

nemokyklinės mokyklos

„Nemokyklinimas“ yra visiškas naujadaras lietuvių kalboje, bet ki-
tomis kalbomis toks žodis ir juo pavadintas reiškinys žinomas jau veik 
pusę amžiaus. Laisvojo mokslo mokyklų steigėjai stengiasi grįsti jas pri-
gimtinėmis žmogaus savybėmis ir pagarba žmogaus laisvei.

Stebėdami rinkėjų-medžiotojų gentis, kurios iki šiandien nesusidūrė 
su žemdirbyste ar jos nepriėmė, antropologai gali tirti vaikų, iki jie prara-
do laisvę, mokymosi sąlygas. Vaikai tokiose bendruomenėse mokosi žais-
dami ir imituodami suaugusiųjų užsiėmimus. Žaidimai vyksta mišraus 
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amžiaus grupėse, kur vyresnieji išmoksta atsižvelgti į skirtingus žaidimo 
dalyvių poreikius ir gebėjimus, o jaunesnieji stengiasi greičiau išmokti to, 
ką geba vyresni. Konfliktai paprastai sprendžiami ieškant kompromiso, 
nes, atsisakius žaisti bent vienam vaikui, dažnai sugriūva pats žaidimas.

Suaugusieji tokiose bendruomenėse (žiūrint iš „civilizuotos“ visuo-
menės perspektyvos), atrodytų, labai atsainiai žiūri į vaikų saugumą: 
mažiesiems nedraudžiama karstytis po medžius, žaisti su aštriais daik-
tais ir pan. Tačiau vis tiek rimtų traumų ir sužeidimų yra labai nedaug. 
Mat vaikai tiesiog bando savo įgūdžių ir baimės ribas, instinktyviai veng-
dami toli jas peržengti.

Antropologų atlikti mokymosi žaidžiant tyrimai patraukė ir švieti-
mo bendruomenės dėmesį. Žaidimo ir žinių kaupimo tyrinėjimas pra-
sidėjo beveik tuo pačiu metu, kaip ir modernios mokyklos modelio die-
gimas. Vokiečių filosofas Karlas Groosas XIX ir XX a. sandūroje parašė 
dvi knygas „Gyvūnų žaidimai“ ir „Žmogaus žaidimai“, kuriose bandė 
atskleisti žaidimo įtaką evoliucijai, kultūrai ir žinių komunikacijai.

K. Grooso ir jo pasekėjų tyrimai paklojo pamatus tikrosioms mo-
kyklos alternatyvoms – nemokyklinėms mokykloms, kurios nenaudoja 
jokios švietimo programos ir leidžia vaikams patiems apsispręsti, ko ir 
kada jie nori mokytis.

Bene žinomiausią iš jų 1968-aisiais Jungtinėse Valstijose įkūrė Ko-
lumbijos universiteto profesorius Danielis Greenbergas. Sadberio slėnio 
mokykla tebeveikia iki šiol ir turi apie 30 jos principais sekančių institu-
cijų įvairiose pasaulio šalyse (Europoje kartais vadinamų „demokratinė-
mis mokyklomis“).

Šių mokyklų organizacijos principas labai paprastas: nėra klasių, 
nėra pamokų, nėra pažymių, testų ir egzaminų. Vaikai gali patys rinktis, 
su kuo ir ką žaisti ar mokytis. Mokykla turi įvairių sričių specialistų ir 
gerą informacijos bazę bei įrangą, kad kiekvienas panorėjęs galėtų gauti 
atsakymus iš kompetentingo suaugusiojo. Tačiau suaugusieji raginami 
nesiimti iniciatyvos ir neteikti pamokymų neprašomi. „Demokratinių“ 
vardą tokios mokyklos gavo dėl praktikos visus mokyklos reikalus spręs-
ti visuotiniame susirinkime, kuriame lygų balsą turi kiekvienas dalyvis 
– ir kasmet perrenkamas administratorius, ir ką tik į mokyklą atvykęs 
ketverių metų vaikas.

Tokių mokyklų Lietuvoje nėra ir negali būti. Mūsų mokyklos privalo 
mokyti pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą programą. Ge-
riausiu atveju jos gali derėtis dėl to, kokius metodus naudos.
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per brangu neeksperimentuoti

Švietimo trūkumai – dažna visuomenės diskusijų tema. Gal todėl ir 
derinys „švietimo reforma“ yra veik nuolatinis mokyklos ir mokymo pa-
lydovas. Ar buvo bent vieni metai, kai kokia nors reforma nebuvo vykdo-
ma ikimokyklinio, bendrojo lavinimo ar aukštosiose mokyklose?

Net ir nuolat vykdant reformas, dėl kurių sumaištis ir netikrumas 
dėl ateities tik pagilino mokyklos bėdas, niekas iš esmės nesikeičia. Kaip 
neprisiminus H. Fordo siūlytos galimybės rinktis bet kokią automobilio 
spalvą, jei tik ji bus juoda?

Nė viena iš švietimo reformų nebandė pašalinti pagrindinių septy-
nių mokyklos ydų, kurias knygoje „Laisvė mokytis“ apibrėžė psicholo-
gas Peteris Gray’us:

 atimama vaikų laisvė rinktis, ką ir kaip mokytis,

 slopinama asmeninė atsakomybė ir apsisprendimas,

 slopinamas natūralus žingeidumas ir noras gauti žinių,

 vertinimo sistema skatina patyčias, melą, sukčiavimą ir cinizmą,

 trikdoma savitarpio pagalba ir skatinamas priekabiavimas,

 slopinamas kritinis mąstymas,

 siaurinamas geidžiamų įgūdžių ir žinių spektras.

Vykdomų švietimo reformų entuziastai ragina nenuleisti rankų ir to-
liau tobulinti dabartinę mokyklą. Noras tobulėti yra geras dalykas, tačiau 
kažin ar prieraišumą dabartiniam mokymui galima pateisinti žinant, kad 
reformos vykdomos beveik du šimtus metų, visuomenė jomis vis tiek 
nėra patenkinta, o vienintelis realus rezultatas, kurį pavyko pasiekti – tai 
fizinių bausmių vaikams panaikinimas...

Gali būti, kad švietimo sistemai Lietuvoje jau šiandien per brangu 
nebandyti visų galimų alternatyvų – net tų, kurios nenaudoja mokymo 
programos, pamokų formato ar kitų iš viršaus nuleistų ekspertinių po-
tvarkių. Ne vien dėl to, kad Giedriaus ir kitų panašiai mąstančių jaunų 
tėvų šeimos liktų Lietuvoje. Dėl to, kad mums ateityje praverstų vienas 
kitas einšteinas ar edisonas, džobsas ar geitsas.
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ną šeimą, kurią taip papiktino Londono mokyklos, kad dėl vaikų atgal 
į Lietuvą susiruošė. Tačiau nuo čionykštės švietimo sistemos nebūtina 
bėgti į Lietuvą, galima mokyti vaikus namuose.

Lietuvoje privalomas mokymas reiškia, kad vaikas privalo eiti į mo-
kyklą, išskyrus nebent tuos atvejus, kai negali jos lankyti dėl ligos. Tad 
nenuostabu, kad daugelis į Angliją persikėlusių tautiečių net neįsivaiz-
duoja, jog šioje šalyje vaiką mokyti namuose yra visiškai legalu – užtenka 
atitinkamoms institucijoms pranešti apie savo pasirinkimą. Profesionalius 
mokytojus samdyti irgi nėra privaloma - vaiką gali mokyti patys tėvai net 
jeigu jie neturi pedagoginio išsilavinimo. Reikalavimo, kad namuose mo-
komo vaiko lavinimas atitiktų mokyklinę programą, irgi nėra.

Ką dabar pagalvojot? Įtariu, tą patį, ką ir aš, kai pirmą kartą apie tai išgirdau 
– jog namuose vaiką mokinti ryžtasi nebent visažiniai profesoriai arba jokios at-
sakomybės nejaučiantys asocialai. Pasirodo – ne. Bet kad tą suprasčiau, prireikė 
susitikti su šeima, kurios vaikai mokomi namuose. Tokią šeimą sutikau visiš-
kai atsitiktinai talkos Holland parke metu. Jau metai kaip esu įsijungusi į parką 
tvarkyti padedančių savanorių būrį ir savaitgaliais kapodama gervuogynus, 
rinkdama sausuolius bei kuopdama uždumblijusius tvenkinius ne tik kaulus 
pajudinu, bet ir su naujais žmonėmis susipažįstu.

Prieš savaitę Holland parko talkininkų būrį papildė šeima – vyras su 
žmona ir keturi vaikai: du paaugliai berniukai, aštuonerių metų mergaitė 
ir vežimėlyje gulintis kūdikis.

Iki tol nė karto nepasitaikė, kad į talką ateitų visa šeima; kažkaip 
įprasta, kad šeimos kartu laiką leidžia pramogaudamos, o ne naudingą 
darbą dirbdamos. O ir pati šeima atrodė gana netipiška. Pagal aprangą 
akivaizdu, kad musulmonai – mama ir dukra su skaromis, berniukai su 
kepuraitėmis ir ilgais, žemę šluojančiais drabužiais. Bet visi baltaveidžiai, 

Kaip kasmet, taip ir šiemet, 
mokslo metų pradžia buvo pa-
lydėta gausybe virkavimų apie 
vietų stygių mokyklose, per-
kimštas klases ir nevaldomus 
mokinius. Angliška švietimo sis-
tema skundžiasi ir nemažai čia 
gyvenančių lietuvių. Žinau vie-

nepatinka MokykLa? 
Mokinkit vaikus naMuose!

Zita Čepaitė, 2013 10 03, Anglija.lt
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išskyrus tamsėlesnio gymio tėvą, kuris vienintelis vilkėjo europiečiams 
įprastą aprangą – džinsus ir striukę.

Niekada anksčiau iš arti su musulmonų šeima nesusidūrusi nau-
dojausi proga ją stebėti, ir per tą pusdienį sugriuvo visas tuzinas apie 
musulmonus susidarytų stereotipų, įskaitant stereotipą apie užguitas 
žmonas.

Bet labiausiai nustebino vaikai. Kai pamačiau gervuogynus kapo-
jančius paauglius berniukus, pamaniau – tėvai čia juos varu atvarė, ir 
tikėjausi jeigu ne atviro tėvų-vaikų konflikto, tokio įprasto šiuolaikinėse 
šeimose, tai bent jau paslėptos įtampos. 

Nieko panašaus. Vaikai ne tik darbavosi, kiek jiems leido jėgos, jie 
tuo pat metu tyrinėjo aplinką, jie gaudė varles ir tritonus, nešdavo tėvams 
ir kitiems talkininkams parodyti, jie stebėtinai laisvai, bet jokiu būdu ne 
familiariai bendravo su nepažįstamais suaugusiais, jie viskuo domėjosi, 
bet nebuvo įkyriai smalsūs. Apvilkus frakais nesunku būtų buvę juos pa-
laikyti prestižinės Etono berniukų mokyklos auklėtiniais.

Per arbatos pertraukėlę užkalbinau vaikų motiną ir pagyriau puikų au-
klėjimą. Ji pasakė, jog tai todėl, kad mokina vaikus namuose, neleidžia į mo-
kyklą, nes būtent ten jie prisigraibo visokių blogybių. “Aš noriu, kad vaikai 
nedraskytų akių nei man, nei kitiems, kad mylėtų žmones, tausotų aplinką. 
Kai kiti tėvai skundžiasi, kad jų vaikams viskas nuobodu, tai mūsiškiams 
viskas įdomu. Šįryt kai ruošėmės į talką, sakiau – nepatiks, nusibos, sakykit, 
eisim ką kita veikti. Bet jiems patiko.”

Toji skara apsigaubusi moteris – ir mama, ir vaikų mokytoja viename 
asmeny - nebuvo nei kokių nors mokslų profesorė, nei pedagogė. Vakarų 
Londone gimusi, čia vidurinę mokyklą baigusi ir ja nusivylusi moteris 
(neklausiau, bet man pasirodė, kad ji iš tų, savo valia islamą priėmusių 
anglių) nusprendė pati rūpintis vaikų lavinimu.

Nežinau, kiek mano tautiečių ryžtųsi prisiimti tokią naštą ir atsa-
komybę. Juk patogiau peikti valdžią ir kaltinti kitus, bet nieko pačiam 
nedaryti. 
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jurga juoDkaZytĖ. 
naMŲ MokyMas turĖtŲ Būti 
LaikoMas natūraLiu DaLyku – 

ne anoMaLija
Kristina Urbaitytė, 2013 05 06, Bernardinai.lt

„Žiūrėjau filmą apie vieną Japonijos mokytoją, dirbantį paprastoje 
mokykloje. Pastebėjęs, kad klasėje vyksta kažkas negero ir supratęs, jog 
čia kaltos patyčios, jis porą mėnesių „kankino“ vaikus per pietų pertrau-
kas: klausinėjo, ar išties kažkas negero klasėje vyksta, kur yra problema 
ir kaip ją reikėtų spręsti. Jis nepaleido vaikų tol, kol klausimas nebuvo 
išspręstas ir kol atmosfera klasėje vėl buvo gera“, – pasakojo mama Jurga 
Juodkazytė. Ji pridūrė, kad jei mūsų mokyklose dirbtų tokie mokytojai, 
tai mes gyventume gerokai laimingesnėje visuomenėje.

Ką daryti, jei atmosfera mokykloje kitokia, jei mokyklos ugdymo 
metodai, pamokų laikas, o kartais ir patys mokytojai bei darbo metodai 
neatitinka šeimoje palaikomų vertybių? Prieš kurį laiką vienas sprendi-
mo būdų dar galėjo būti mokymasis namuose, kuo ir spėjo pasinaudoti 
Jurgos Juodkazytės šeima: antros klasės kursą jos dukra baigė namuose. 
Šiuo metu mergaitė eina į mokyklą, mat mokymosi namuose galimybes 
Švietimo ir mokslo ministerija panaikino.

„Bernardinai.lt“ kalbėjosi su J. Juodkazyte apie mokymo namuose 
patirtis. Klausė, kokie mokymosi namuose teigiami ir neigiami aspektai 
išryškėjo, kaip galima pažvelgti į mokyklą naujai.
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kaip nutiko, kad savo dukrą pradėjote mokyti namuose?

Kai dukra pradėjo lankyti mokyklą, ji nenorėjo ten eiti, nors anksčiau 
lankytu darželiu buvo labai patenkinta. Ji pati sakė nenorinti į mokyklą, 
nuolat tai kartodavo. Aiškinausi, bandžiau išklausti, ar su mokytojais ne-
sutaria, ar draugų neranda, tačiau jokių apčiuopiamų priežasčių neapti-
kau. Pastebėjau tik tai, kad vaikas pradėjo akyse „vysti“.  

Galvojau, kad išeities iš šios padėties nėra, kad tvarka įstatymais nu-
matyta: vaikai turi eiti į mokyklą. Pirmą klasę ji lankė, o vėliau aš pradė-
jau su žmonėmis kalbėti, klausinėti, ar normalu, jog vaikas taip stipriai 
nenori eiti į mokyklą. Dauguma tėvų pasakojo susidūrę su ta pačia pro-
blema, tačiau nieko nedarantys, nes kaip ir nėra ką daryti. O kiti man 
papasakojo apie namų mokymą. Man buvo naujiena, kad ir Lietuvoje ga-
lima tai daryti. Pasidomėjau daugiau ir supratau, kad galima. Švietimo ir 
mokslo ministerija kaip tik buvo patvirtinusi mokymo namuose tvarką, 
kuri tuo metu dar galiojo.

Antroje klasėje pirmą mėnesį dar vedžiau dukrą į mokyklą, galvoda-
ma, kad ji bus ir draugų, ir mokytojų pasiilgusi, o nenoras ten eiti išnyks. 
Taip nenutiko, mokykloje nebuvo taip gerai, kad būtų priežastis vesti ten 
vaiką. Kalbant apie mokslą, pastebėjau, kad jos darbas namuose produk-
tyvesnis: kai darydavome pamokose nespėtas atlikti užduotis, ji jų pada-
rydavo daugiau ir suprasdavo viską greičiau. Pasidariau asmenines iš-
vadas, kad mano dukrai labiau tinka mokytis namuose, o ne mokykloje.

ar buvo sunku gauti leidimą mokyti namuose?

Mokyklos direktorė išleido gana lengvai, tačiau esu girdėjusi, kad 
kitiems žmonėms yra kilę sunkumų: nors tuo metu mokyti vaikus na-
muose buvo galima, direktoriai teigdavo priešingai.

Mes pasirašėme sutartį, kurios numeris buvo antras, jei teisingai pa-
menu. Tikriausiai kažkas toje mokykloje jau buvo pasiėmę savo vaiką 
mokyti namie, tai šis prašymas direktorei nebuvo naujiena. O kai kurie 
mokytojai taip pat žvelgė palankiai, nes kai dukra nueidavo atsiskaityti, 
tai jie sunkesnes vietas dar paaiškindavo.

Netrukus mokytoja susirgo, nebevaikščiodavo taip dažnai į moky-
klą, ją nuolat pavadavo kitos mokytojos, kurios buvo asmeniškai nusista-
čiusios prieš mokymą namuose, taigi esu gavusi ir klausimų, kuo moky-
kla bloga, kodėl ji mums nepatinka. Dalis mokytojų mūsų apsisprendimą 
priėmė kaip asmeninį įžeidimą, kad neva kažkokia mama užsigeidžia 
dirbti jų – profesionalių, dirbančių mokykloje ne vieną dešimtmetį, – dar-
bą.
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kokias asmenines priežastis galėtumėte įvardyti, kad mokytis na-
muose jai geriau?

Pagrindinė mūsų apsisprendimo priežastis buvo ta, kad dukra na-
muose išmokdavo daug geriau ir kokybiškiau nei mokykloje. Be to, mo-
kydavosi džiaugsmingiau. Kai kurių mūsų pamokų ji laukdavo, nors ti-
krai ne visi dalykai jai buvo labai malonūs. Mano nuomone, kiekvienas 
vaikas turi tam tikrus polinkių ir gebėjimų.

Mokykloje stiprinamos silpnesnės vaikų savybės. Jei, tarkime, nesi-
seka matematika, tai mokiniai spaudžiami stengtis išmoksti matematiką. 
O tie dalykai, kurie sekasi, pamirštami, lieka nepastebimi. Tai, kas sekasi, 
atrodo tampa savaime suprantamu dalyku, o tai, kas nesiseka, yra iškelia-
ma ir nuolat akcentuojama, netgi bausmių sistema pradeda veikti. Su tokiu 
požiūriu susidūrėme mes.

Šiuo metu dukra eina į mokyklą, į trečią klasę, ir turi gerą mokytoją. 
Ir nors mokytoja papasakoja apie tai, kaip klostosi gyvenimas mokykloje, 
tačiau aš apie dukrą žinau daug mažiau. Norėdamas pažinti savo vaiką ir 
padėti jam augti, turi praleisti su juo daug daugiau laiko nei tik tą menką 
dienos dalį po mokyklos, kai jis būna pavargęs, o jei dar būrelius lanko...

kaip planuodavote mokymosi laiką? kiek dukra dirbdavo sava-
rankiškai, o kiek – su jūsų pagalba?

Dirbdavome ne kasdien. Tokios sistemos, kad dirbame tam tikrą 
valandų skaičių, neturėjome. Jei būdavo geras oras, eidavome į lauką. 
Jei rasdavome kokį žaidimą, žaisdavome. Jei matydavau, kad neturi ką 
veikti, išsitraukiu knygą ir mokomės. Jei oras blogas, tai sėdi namie, pa-
darai daugiau. Tais metais ji lankė daug būrelių, daug ką derindavome 
su jais.

Didelę dalį laiko ji mokydavosi savarankiškai, atlikdavo užduotis. 
Jei užduočių nesuprasdavo, tai prašydavau jos man savais žodžiais pa-
aiškinti. Jei matydavau, kad ir aiškinantis nesupranta, galvodavau veiklą, 
per kurią būtų galima susiprasti. Tai kartais būdavo sudėtinga, mat kar-
tais tekdavo ilgai pagalvoti, ką veikti, kad būtų ir įdomu, ir temą atitiktų.

Nebuvo tai labai paprasta, nors antroje klasėje tikrai nedaug suaugu-
siam nežinomų dalykų. Jei ko pati nežinodavau, tai žiūrėdavome internete, 
skambindavome specialistams, konsultuodavomės.

kai buvo panaikinta mokymosi namuose galimybė, turėjote grą-
žinti mergaitę į mokyklą. kaip jai sekasi dabar?
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Nuo mokyklos ji nebuvo atitrūkusi. Eidavo ten kiekvieną savaitę, 
penktadienį, pabūti su klasės draugais. Be to, tą dieną pamokos buvo 
lengvesnio pobūdžio. Be to, ji atsiskaitydavo už savo savaitės veiklą. Vė-
liau ją pradėjome leisti į privačią mokyklą. Ta mokykla iš pradžių atrodė 
patraukli, nors ilgainiui irgi atkrito.

kokios yra mokymo namuose teigiamos pusės?

Mano dukra domėjosi, kodėl pamokos trunka būtent 45 minutes. 
Kas nusprendė, kad tiek laiko reikėtų mokytis? Jai patinka, kai pamo-
ka trunka porą valandų, nes ji dirba šiek tiek lėčiau, nori įsigilinti, taip 
pasiekia daug daugiau rezultatų, nei kas 45 minutes keisdama daly-
kus. Tikriausiai taip pat yra ir su programomis: kiekvieno vaiko raida 
yra individuali, taigi vienodai reikalauti iš visų yra neteisinga. Kaip 
ugdymo programas sudėlioti taip, kad jos būtų pritaikytos kiekvie-
nam – neturiu supratimo. Galbūt taikant alternatyvias metodikas? 
Aišku tai, kad namuose vaikui tinkamus mokymo metodus pritaikyti 
daug paprasčiau. 

Labai svarbu, jog šeimos nariai yra arčiau vienas kito, kad mato-
si dažniau, išlaiko tvirtą ryšį. Be to, namų aplinkoje vaikas gali būti 
savimi, jam nereikia prisitaikyti ar vaidinti to, kuo jis niekada nebu-
vo. Tai itin svarbu palaikyti tokias vaiko savybes kaip kūrybingumas, 
smalsumas. Tarkime, jei vaikas mokykloje pasidomi kuo nors, kas yra 
iš vyresnių klasių kurso, daugelis mokytojų pasako, kiek metų teks 
laukti, kol apie tai bus galima sužinoti. Kai sudėtingesni klausimai 
keliami namuose, iškart ieškome, domimės, ir vaikas gauna žinių ma-
lonumą. Svarbu, kad kitąkart jis nebijos klausti, sužinos, o galiausiai 
ir pats pradės ieškoti.

Kai dukra pradėjo eiti į trečią klasę mokykloje, tai buvo ryškiai maty-
ti. Gal jos akademinis žinių lygis ir nebuvo aukštesnis, tačiau ji nustebino 
mokytojus klausimais ir drąsa juos užduoti. Mokytojams buvo neįprasta, 
kad ji domisi, kad yra smalsi. Sakoma, kad namuose mokomi vaikai tik 
per kelerius mokymosi metus pasiveja mokykloje besimokančiuosius, il-
gainiui – pralenkia.

Kai kurių dalykų mokytojai sakė, kad, grįžusi į mokyklą, dukra la-
biau susikaupia, atidžiau skaito. Galiu kelti prielaidą, jog jos motyvacija 
gerokai didesnė, mat kai namuose pripranti mokytis, tai šiek tiek kitaip 
reaguoji ir į pamokas. Atitolsti nuo inertiško užduočių darymo, supranti, 
kodėl reikia skaityti ir kuo tai naudinga.
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galbūt galite pasakyti namų mokymo minusus?

Kai mokėmės namuose, reikėdavo atlikti visas užduotis, kurias vai-
kai atliko klasėje, taigi daug laiko variacijoms nelikdavo. Jei vieną dieną 
nepadarai, tai kitą dieną turi dvigubai padaryti, nes laukia atsiskaitymai. 
Reikėjo atlikti ir matematikos, ir lietuvių kalbos, ir kitas užduotis. Ir jei 
norisi į kurią temą pasigilinti, negali, nes laukia nepadaryti kitų dalykų 
pratybų puslapiai. Padariau išvadą, jog, mokant namuose, dalis moky-
klos tarsi persikeldavo į namus. Tada pradėjau galvoti, kad kokybiškam 
namų mokymui reikėtų suteikti daugiau laisvės, ir tėvams palikti dau-
giau atsakomybės. Manau, kad mokymo programa besimokantiems na-
muose turėtų būti individualesnė, galėtų būti suteikta daugiau pasirin-
kimų.

Pridurčiau, jog tėvams trūksta žinių apie vaiko raidą, psichologiją, 
galimybes, mokymo metodus, mat įdomesnes užduotis sukurti nėra len-
gva. Trūksta duomenų bazės ar tėvų bendravimo platformos, kur jie ga-
lėtų tarpusavyje dalintis patirtimi. Tarkime, kai anksčiau dukra ko nors 
klausdavo, pasistengdavau atsakyti, kol vienąkart man davė patarimą 
neatsakinėti į jos klausimą ir jos to paties paklausti. Kai ji pradėdavo aiš-
kinti, matydavau, kad ji įtemptai galvoja, o beaiškindama ir pati susipras-
davo. Tai – metodas, daug naudingesnis už tiesų atsakymą į klausimą.

Be to, mokančiųjų namuose bendruomenė buvo išsklidusi ir nebuvo 
susibūrusi, taigi nebuvo ugdomų panašiais principais grupės vaikų, su 
kuriais kartkartėmis galima susitikti ir dirbti kartu, atlikti užduotis. Tai 
– vienas mokyklos pliusų. Tačiau tai laikau pliusu tik dėl užduočių, mat 
bendravimo jai netrūko: dukra lankė aibę būrelių.

Stipri bendruomenė būtų naudinga ir perkant mokymuisi reikalin-
gus prietaisus, mat trūksta pagalbinių priemonių, tokių kaip, pavyzdžiui, 
mikroskopai. Kartu būtų galima samdyti aukšto lygio specialistus ar eiti 
pas universitetų dėstytojus. Pas mus dar nėra įsišaknijusi dalijimosi ži-
niomis kultūra, tai to draugiškumo ir priėmimo pritrūksta. Norėtųsi, kad 
vaikai galėtų pasisemti patirties ir užsidegimo iš specialistų, laisvai lan-
kytis paskaitose, orkestrų repeticijose ir kitur. Aišku, ir dabar tai galima 
suorganizuoti, tačiau tam reikia pernelyg daug pastangų.

Pridėkime ir visuomenės požiūrį į mokymąsi namuose. Netgi kai 
kurie suaugusieji sugeba vaikui priekaištauti, kad jis mokomas namuo-
se. Aišku, pastabų susilaukdavau ne tik aš, bet ir mano dukra. Kitas 
dalykas, žmonės, turintys neigiamą nuomonę, ieško klaidų, klausinėja, 
siekia atrasti argumentų savo neigiamai nuomonei patvirtinti. Tai de-
motyvuoja.
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kokie pagrindiniai mokyklos minusai?

Mokykloje, viena vertus, yra lengviau, nes ten tave priverčia moky-
tis, o namuose vaikas turi pats atrasti motyvacijos sėdėti prie knygų. Kita 
vertus, mokykloje daug sunkiau, mat kartais reikia daryti tai, ko nenori, 
ir taip, kaip nenori: lėtesnis vaikas ir greitesnis lygiai per tą patį laiką turi 
atlikti užduotis. Jei esi greitas ir atliksi užduotis sparčiau, mokytojai duos 
papildomų darbų, kas kažin ar džiugina. O jei esi lėtesnis, tai gal ir pras-
tesnis. Mat visai nesvarbu, jog užduotis atlikai teisingai, jeigu jų nespėjai 
atlikti nustatytu laiku.

Kitas dalykas tas, kad jų žinojimas standartizuojamas, ir jie tarsi „su-
vienodinami“. Silpnosios pusės spaudžiamos, o polinkiai – apleidžiami. 
Mano galva, tai lemia, jog daug dvyliktokų, baigę mokyklą, nežino, kur 
jie nori stoti, ką jie nori daryti gyvenime.

Neteisinga, kad mokykloje visiems keliami vienodi reikalavimai: 
kiekvienas mėnuo turi aprašymą, ką vaikas turi per tą mėnesį išmokti ir 
kokių gebėjimų įgyti. Argi visi gali išmokti per tą patį mėnesį tiek pat? 
Tai neįmanoma.

Psichologai sako: „Nelyginkite žmonių tarpusavyje, lyginkite tik 
save su ankstesniu savimi.“ Tačiau mokykloje yra norma lyginti vaikus 
vienus su kitais. Taigi viena yra skatinama, o kita – daroma. Lyginimas 
mokykloje skatina konkurenciją, o kas, jei žmogus puoselėja savo stiprią-
sias savybes? Tada jam nelieka poreikio konkuruoti, mat matematikas 
žino esąs matematikas, lituanistas žino esąs lituanistas. Kiekvienas jų yra 
individualus, taigi konkurencijai nebelieka motyvo. Manau, kad tokie 
žmonės yra sėkmingesni ir laimingesni, daugiau pasitiki savimi.

Mokykloje vertybės yra deklaruojamos, o, mano supratimu, jas rei-
kia perteikti per veiksmą ir darbus. Namuose, nori ar nenori, perteiki 
savo šeimos vertybes per viską, ką darai, o mokykloje sistema grįsta tik 
paliepimais. Aišku, pasitaiko ir išimčių: esu girdėjusi apie fizikos moky-
toją, kuri, aiškindama deimanto savybes, prilygino jį sielai: norint, kad 
siela spindėtų kaip deimantas, ji turi būti tokia pat švari ir be priemaišų 
kaip kristalas. Mano galva, tai buvo itin dvasinga prieiga, priėjimas prie 
pamokos temos.

Kokia viena didžiausių vertybių visuomenėje? Netgi nesiremiant ty-
rimais galima pasakyti, kad pirmoje vietoje yra pinigai. O kas, jei šeimoje 
skatinamos kitokios vertybės? Tokiu atveju tu nenori, kad vaikas būtų to-
kioje aplinkoje, kur vertybės prieštarauja šeimos vertybėms. Psichologai 
pabrėžia, jog tam tikru vaiko raidos etapu aplinkos vaidmuo vaiko vysty-
muisi turi didelę įtaką. Taigi, siekiant išvengti neigiamų pasekmių, vaiką 
reikia ugdyti ten, kur tas ugdymas nebūtų žalingas.
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Štai čia pradeda girdėtis skeptikų šūksniai: „Vaikas šiltnamio sąlygo-
mis auga!“ Nesutikčiau su tuo. Tėvai mato absoliučiai visą riziką ir nori, 
kad vaikas išaugtų laimingas, psichologiškai tvirtas, stiprus, tačiau neišle-
pęs. Čia pateikčiau pavyzdį iš daržo: sodinukus mes pirmiausia auginame 
namuose, o tik vėliau, jau matant, kad jie tvirti, galintys augti atšiaures-
nėmis oro sąlygomis, išnešame juos į lauką. Taip ir su vaikais: išleisti juos 
gyventi savarankiškai galima tik tada, kai jie sustiprėję.

Manau, jog žinias, kurių negauni mokykloje, gali įgyti kursuose, in-
ternete, knygose, tačiau psichologinės stiprybės taip paprastai neįgausi. 
O jei vaikas gniuždomas nuo vaikystės, tai jo atsistojimas į vėžes gali 
kainuoti ne tik daug pastangų, bet ir daug pinigų. Mano galva, apskritai 
viso ugdymo pagrindas turėtų būti psichologinis vaiko ugdymas ir la-
vinimas. Visa kita, jei vaikas psichologiškai stiprus ir sveikas, jis susiras 
pats.

Dar svarbu paminėti, kad mokykloje vaikai yra baudžiami už klai-
das, o aš esu įsitikinusi, jog iš klaidų mes geriausiai mokomės, tad už jas 
bausti nėra tikslinga. Kaip tik, reikėtų skatinti bandyti, klysti, mokytis ir 
taisytis.

ar mokydamas namuose savo vaikus tėvas ir motina neatiduoda 
per daug savęs? nesakau, kad 7 minutės, praleidžiamos su vaiku kas-
dien, yra gera praktika, tačiau tėtis ar mama turi atsisakyti darbo, gal-
būt tam tikrų pomėgių. ar mokymas namuose, žvelgiant iš tėvų kaip iš 
žmonių ir jų poreikių perspektyvos, neatima per daug?

Nemanau, kad tai yra auka. Tai – pareiga. Jei turi vaiką, turi ir parei-
gą juo rūpintis. Be to, niekas tavęs neverčia sėdėti kartu visą laiką, nors, 
savaime suprantama, kad dėmesio vaikams reikia daugiau. Kitas daly-
kas, aš esu senovinėmis vadinamų pažiūrų, taigi neturiu nuostatų prieš 
pasiskirstymą šeimoje, kai vyras dirba, o moteris prižiūri vaikus ar užsi-
ima visuomenine veikla.

Be to, mokymo namuose galimybės priklauso ir nuo darbo pobū-
džio. Daugelis žmonių dirba tik dėl to, kad turi paskolų, kitų finansinių 
įsipareigojimų, taigi jie praleidžia darbe beveik visą dieną, grįžta tik va-
kare. Norintys mokyti savo vaikus tėvai dažnai palaiko kitokį gyvenimo 
stilių ir pasirenka daugiau laisvės suteikiantį darbą. Jie gali daugiau ke-
liauti, pasiimti vaiką kartu. Tarkime, mes porą mėnesių gyvenome eko-
gyvenvietėje, dar kitą mėnesį – Ispanijoje, o dar vėliau – Rodo saloje, nes 
nesame pririšti prie vietos.
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jei būtų suteikta galimybė, ar grįžtumėte prie namų mokymo?

Yra savų pliusų ir mokykloje, ir mokant namie. Pridursiu, kad namų 
mokymo kaip absoliutaus gėrio neiškeliu. Aš esu už mokyklą, atitinkan-
čią tam tikrus reikalavimus. Kol kas tokios aptikti dar neteko. Dabar ne-
galėčiau pasakyti, koks būtų mūsų sprendimas. Manau, kad viskas pri-
klausytų nuo situacijos.

Priklauso ir nuo to, kokia būtų namų mokymo tvarka. Jei namų 
mokymu lygiai taip pat bus laikomas mokyklos perkėlimas į namus, tai 
mūsų netenkins. Tada jau reikia kelti klausimą: ar verta tuo užsiimti? Jei 
reikės nuolat atsiskaityti, ar nebus vaikų, su kuriais būtų galima mokytis 
kartu... Viskas priklauso nuo aplinkybių.

Apskritai mokykla ir mokslas vaikui yra skirti tam, kad jam būtų 
geriau. Žvelgiant į mokyklą kaip reiškinį, kyla mintis, kad ne žinioms ji 
skirta. Joje reikia įvaldyti mokslą mokytis, susiformuoti kaip asmenybei. 
O jei kam netinka, tai reikia ieškoti kitų būdų. Čia kaip ir susidūrus su 
žinių spraga darbe: galima eiti mokytis papildomai į kursus, skaityti, ieš-
koti, domėtis, rasti kitų būtų, kaip išspręsti problemą.

Jei tai pagrįsta tikslu, kad vaikas galėtų gyventi laimingai, tai to ir 
reikia siekti. Jei mokyklos veikimo principai neveda tikslo link, tai rei-
kia ieškoti kitų būdų, atitinkančių judėjimo kryptį. Neapsiriboju nė vie-
nu sprendimo būdu. Manau, kad, priklausomai nuo aplinkybių, vaiką 
galima leisti ir į atitinkamą mokyklą, siųsti mokytis į užsienį, ar mokyti 
namuose.

Mano nuomone, žmogus laimingesnis tada, kai jis randa savo vietą 
dėlionėje ir visiškai save realizuoja. O jei bando prisitaikyti, tapti toks, 
kokio reikia, jis tampa nelaimingas. Gal kas pasakytų, kad prisitaikymas 
yra gera savybė, jog lipti per galvas – taip pat gerai, apgaudinėti siekiant 
asmeninių tikslų – irgi. Tačiau mūsų šeimos vertybės kitokios, norime, 
kad dukra gyventų remdamasi jomis, o ne kažkieno iš šono primestomis, 
visuomenėje įsigalėjusiomis.

Nepaisant visų šių svarstymų, aš pasisakau už galimybę rinktis. To-
kia proga turėtų būti suteikta ir tėvams, ir vaikams. Be to, namų moky-
mas turėtų būti laikomas natūraliu dalyku, o ne anomalija.
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MokyMąsi naMuose
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Anksčiau vaikų mokymas namuose buvo įprasta praktika, tik vėliau, pra-
monės perversmui pasireiškus visa savo galia, gamykloms atvėrus plačiuosius 
vartus ir kviečiant potencialius darbuotojus, kilo klausimas: „o ką daryti su vai-
kais?“

Viena iš mokyklos radimosi interpretacijų pasakoja, kad fabrikams ir ga-
mykloms reikėjo darbuotojų, paklusniai vykdančių bei neklausiančių, ką reikia 
daryti, nekritikuojančių. Taigi mokykla tapo vieta, kur vaikai leidžia savo laiką, 
vieta, kurioje diegiamas „teisingo“ mąstymo  modelis, kurioje įskiepijamos vieša-
jai tvarkai bei santvarkai „patogios“ vertybės.

Tačiau randasi žmonių, bandančių grįžti prie mokyklos šaknų bei vaiko ug-
dytojo vaidmenį grąžinti šeimai. „Dabartinis mokymo namuose judėjimas ir ban-
dymas atsitolinti nuo vyraujančios unifikuotos mokymo sistemos verčia atsigręžti 
į praeitį ir viską įvertinti iš naujo: galbūt tai – ženklas besikeičiančios visuomenės, 
kuriai jau nebepakanka vykdytojų ir kurios nariai nori matyti savo vaikus kito-
kius“, - sakė Erika Juozaitienė – dviejų mergaičių mama, šiuo metu siekianti, jog 
Lietuvoje vaikus mokyti būtų įmanoma ir namuose.

Praėjusiais metais birželį šios galimybės mokyklomis nepatenkintiems tėvams 
buvo atimtos, pastebėjus, jog mokyklos kai kuriais atvejais sukčiauja ir į klasių 
sąrašus įtraukia ne tik namuose besimokančius vaikus, bet ir emigrantų vaikus, 
kurie neva mokosi namuose.

Ši koncepcija – probleminė, mat klausimų kyla ne tik dėl jos įgyvendinimo 
Lietuvoje, bet ir dėl pačios  koncepcijos. Yra daug šalininkų, o priešinkų – gal net 
daugiau, tačiau norėdami bent kiek prartėti prie tiesos, argumentais kalbėjomės 
su p. Erika. 

kokioms šeimoms, kokius vaikus auginančioms, šis mokymas ak-
tualus?

Vaikai ir tėvai yra tarsi nedaloma ląstelė, taigi sąmoningas tėvas vi-
sada žino, kada jo vaikui palankiau mokytis vienam, o kada eiti į darželį. 
Jis žino, kas nepadarys vaikui žalos.
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Nusprendusios vaikus mokyti namuose, šeimos gali turėti skirtin-
gus motyvus, kuriuos grubiai galima suskirstyti į subjektyvius ir objekty-
vius. Objektyvios priežastys susijusios su aplinka: tėvų kartais netenkina 
mokyklos aplinka, kuri nesaugi vaikui fizine, emocine ar vertybine pras-
mėmis. Subjektyvūs kriterijai yra susiję su pasaulėžiūra.  

kokios konkrečios priežastys lemia tokį tėvų sprendimą?    

Viena dažniausiai minimų priežasčių – programos bei mokymosi 
proceso pritaikymas konkrečiam vaikui. Tai yra dalykas, tiesiogiai pri-
klausantis nuo valstybės. Tarkime, gilesnes tradicijas turinčiose šalyse 
tėvai paprastai turi didelę laisvę rinktis, gali daryti įtaką ir programai, ir 
mokymosi procesui. O tokiose valstybėse kaip Rusija, vyrauja kontrolė: 
būtina pagal nekeičiamą programą periodiškai atsiskaitinėti. Ką daryti, 
kai programa netenkina?

Čia norėčiau paminėti ir visiškai radikalią namų mokymo (iš angl. 
homeschooling) kryptį, kai tėvai visai nemoko savo vaiko ir jam pačiam 
palieka atsakomybę išsemti domėjimosi sritis (iš. angl. k. unschooling). 
Teko skaityti blogą, kuriame aprašoma, kaip vaikui, susidomėjusiam 
kompiuteriniais žaidimais, tėvai leido be jokių ribų ir taisyklių išsemti 
žaidimų aruodą: jis visąlaik žaisdavo, eidavo miegoti, kada nori, pramo-
gų centre išbandė visus žaidimus. Galų gale po kelių savaičių vaikas išsi-
sėmė ir pradėjo domėtis kitais dalykais. Tai – pasitikėjimo vaiku ir vaiko 
gebėjimu rinktis grįstas mokymas, tačiau, pabrėžiu, yra itin radikalus. 
Europoje apie tokius konkrečius atvejus neteko girdėti. 

Namų mokymasis renkamasis ir dėl geresnių akademinių rezultatų. 
Tarkime, tuo užsiima gana daug Japonijos tėvų. Šiai rytų šalies kultūrai 
įprastas perfekcionizmas, taigi tėvai atsisako darbo tam, kad galėtų ug-
dyti vaikus namie. Jie sąžiningai ir atidžiai seka vaiko rezultatus, kurie 
dažnai būna įspūdingi. Teko skaityti, kad šie vaikai be problemų įstoja į 
Amerikos universitetus, yra labai gerai išauklėti.

Kitas argumentas – stiprių šeimos santykių išlaikymas. Rusijoje atlik-
tas tyrimas parodė, kad įprastinė mokykla blogina tėvų ir vaikų santykius. 
Gali būti, kad tai lemia ne tik subjektyvios priežastys, tokios kaip mažiau 
laiko, praleidžiamo su tėvais, broliais ar sesėmis, kitais šeimos nariais, bet 
ir objektyvios: mokyklos politika, ribojanti tėvų dalyvavimą auklėjimo 
procese. Be to, jei mokykloje vaikas auklėjamas kitaip nei namuose, natū-
ralu, jog kyla prieštarų ir konfliktų. 

Dar vienas argumentas – galimybė įgyti įvairių socialinių patirčių 
ir su vaikais, ir su suaugusiaisiais, nors namų mokymo priešininkai tai 
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įvardija kaip didžiausią minusą. Jie tikina, kad vaiką mokant namuose, 
nevystomi jo socialiniai gebėjimai. Aš tam prieštaraučiau: mokant vaiką 
mokykloje, jis 12 metų pririštas prie konkrečios socialinės grupės. Mo-
kant vaiką namuose, jam yra daugiau galimybių bendrauti su įvaires-
niais žmonėmis. Be to, įprasta, jog namuose mokomi vaikai lanko daug 
būrelių, taigi bendrauja su daug didesniu skaičiumi žmonių.  Netgi esu 
radusi svarstymų, kuriuose klausiama, kokie socialiniai įgūdžiai gali būti 
vaiko, kuris bendrauja tik su tokio pat amžiaus vaikais. Socialiniai įgū-
džiai vystomi bendraujant su daug ir įvairaus amžiaus žmonių. 

Tarp priežasčių galima paminėti ir saugesnės aplinkos vaikui kūri-
mą, apsaugant jį nuo fizinės ar psichinės prievartos, kvaišalų, taip pat už-
tikrinant šeimos vertybių bei pasaulėžiūros perteikimą, kas yra įtvirtinta 
Europos žmogaus teisių ir laisvių konvencijoje: tėvai turi teisę ugdyti 
savo vaikus, kaip jiems atrodo teisinga.

Be to, tai yra patogus ir natūralus sprendimas daugiavaikėms šei-
moms: turint daug vaikų, patogiau juos mokyti namuose, nei vežioti į 
mokyklą. Aišku, čia svarbus ir atstumo nuo pageidaujamos mokyklos 
klausimas: viena vaiką namuose mokiusi šeima pasakojo, kad norėtų 
leisti vaiką į Valdorfo mokyklą, tačiau jų rajone tokios galimybės nėra, 
o kadangi vartotojiška kultūra jiems nepriimtina, tai jie buvo nusprendę 
ugdyti vaikus namuose. Deja, dabar jiems ši galimybė atimta.

Kitas dalykas, gana paradoksalus, yra mokamas netradicinis moky-
masis. Tėvai, norintys vaiką leisti į alternatyvią mokyklą, kur puoselėja-
mos pagarbos žmogui, gamtai, pasauliui vertybės, turi mokėti didelius 
pinigus. Mano galva, ir tėvams, ir vaikams čia gali kilti vidinis konfliktas, 
juk norint uždirbti tuos didelius pinigus, patys tėvai turi gyventi ne pagal 
vaikams diegiamas vertybes.

Ir tikriausiai paskutinis aspektas, šiuo metu  itin aktualus JAV, yra 
mokyklų kaip stiprios kontrolės institucijų mada. JAV mokyklose die-
giamos vaikų sekimo sistemos su mikroschemomis, įranga, kas 15 se-
kundžių siunčianti duomenis į mokyklos kompiuterį apie vaikų buvimo 
vietą, kameros, sekančios vaikus. Taigi mokyklą dabar galima prilyginti 
kalėjimui... Lietuvoje tokių utopinių kontrolės mechanizmų kol kas nėra, 
nors yra tekę girdėti apie svarstymus, kad patekimas ar išėjimas iš moky-
klos turėtų būtų ribojamas.   

visi motyvai tarsi išdėsto mokymo namuose privalumus ir rodo 
klasikinės ugdymo sistemos trūkumus.

Gal nėra visai korektiška priešinti šiuos du reiškinius, nes lygindami 
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įsivaizduojame du kraštutinius atvejus – arba labai gerą namų mokymo 
patirtį ir labai prastą policinę – konvejerinę mokyklą, arba prastą namų 
mokymo modelį bei puikiai veikiančią, augančią mokyklą.

Bandant išvengti demagogijų, pagrindinis argumentas turėtų išlikti 
moksliniai tyrimai. JAV ir Kanadoje, kur namų mokymas turi gilias tra-
dicijas, imties ir istorijos tyrimams jau pakanka.  Atlikti vaikų pradinėse 
klasėse, taip pat jų, baigusių universitetus, testai, apėmę ir socialinius, 
emocinius gebėjimus, pasirengimą gyvenimui. Mokymosi rezultatų ver-
tinimai yra įspūdingi: JAV namuose mokyti vaikai nuo 15 iki 30 proc. 
gavo geresnius egzaminų testų rezultatus. Aukštosios mokyklos „me-
džioja“ tokius mokinius ne tik dėl rezultatų, bet ir dėl asmeninių savybių. 
Aukštosiose mokyklose tokių mokinių rezultatai taip pat geresni: jie turi 
daugiau žinių, geresnius socialinius gebėjimus, yra brandesni emociškai 
bei psichologiškai, gerai save vertina, yra orūs, saugo darnius šeimos 
santykius. 

Mokslinių tyrimų, pagrindžiančių namų mokymo priešininkų argu-
mentus, neteko aptikti. Aišku, reikėtų kelti klausimą, ar namų mokymas 
yra pats savaime gėris, ar įprastų mokyklų metodai yra netinkami. Gali 
būti, kad netinkamas mokymo būdo parinkimas ir sąlygoja atotrūkį, ver-
čia ieškoti alternatyvų sistemai. 

vienas pagrindinių priešininkų argumentų, berods, būtų vaikų  
prisitaikymas prie aplinkos. ar negali lemti atskirtis nuo mokyklos, 
kaip tam tikros visuomeninės praktikos stoka, neprisitaikymo prie vi-
suomenėje veikiančios sistemos ir jos keliamų reikalavimų?

Tai – pagrindinis namų mokymo priešininkų argumentas, ir, deja, 
radęs kelią ir į Europos žmogaus teisių teismų praktiką. Nepalankiai šia-
me kontekste skamba, tačiau byloje Konrad and Others v. Germany, no. 
35504/03, 2006 valstybei pripažinta teisė nustatyti namų mokymo teisi-
nio reglamentavimo ribas, atsižvelgiant į valstybės interesą stiprinti vi-
suomenės homogeniškumą.

Manyčiau, kad šiuo atveju reikėtų įvertinti ir Vokietijos situaciją. Joje 
yra gausių, prie vakarietiškos pasaulėžiūros nepritampančių, religinių 
bendruomenių, kurias Vokietija siekia sukontroliuoti. Vokietija yra viena 
iš nedaugelio valstybių Europoje, uždraudusi namų mokymą. Joje pripa-
žinta valstybės teisė kurti vientisą homogenišką visuomenę.

Čia reikėtų paminėti ir istorinį Vokietijos kontekstą, kuris irgi nėra 
labai palankus. Vokietija – seniausia visos mokyklų institucinės sistemos 
šalininkė: Prūsijoje pirmosios mokyklos įsteigtos 1717 metais. Hitlerinėje 
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Vokietijoje toks reikalavimas buvo natūralus, mat totalitarinei valstybei 
reikėjo auklėti paklusnius ir klausimų nekeliančius vykdytojus.     

Šiandien Vokietija yra bene aršiausia namų mokymo priešininkė, 
kur vaikas gali būti priverstinai paimamas iš tėvų, jeigu jie nusprendžia 
jį mokyti namie. Argumentas – vaiko ir visuomenės interesų gynimas. 
Teko skaityti apie atvejį, kai Vokietijoje gyvenusi bei namų mokymą no-
rėjusi praktikuoti šeima gavo pabėgelių statusą JAV dėl prasidėjusio per-
sekiojimo.

Bandant įvertinti prisitaikymo prie aplinkos argumentą be pertekli-
nių emocinių, politinių, moralinių spekuliacijų, paminėtini du  moksli-
niai tyrimai, kurių išvados džiugina vaikus namie mokančius tėvus, sie-
kiančius padėti augti socialiai bei brandžiai vaiko asmenybei.

Legalaus namų mokymo apsaugos asociacijos užsakytoje studijoje, 
atliktoje 2003  m. ir pavadintoje „Homeschooling Grows Up“, aiškintasi, 
kaip namuose mokyti vaikai gyveno užaugę. Visose gyvenimo srityse, 
pradedant įsidarbinimu, baigiant dalyvavimu bendruomenės gyvenime, 
balsavimu, namuose mokyti vaikai buvo daug aktyvesni ir daugiau įsi-
traukę į bendruomeninį gyvenimą nei mokyklas lankę vaikai. 

Naujoje longituidinėje studijoje, inicijuotoje Namų mokymo centro 
Kanadoje, pavadintoje „Fifteen Years Later: Home-Educated Canadian 
Adults” apklausti jau užaugę namuose mokyti vaikai. Iš jos matyti, kokie 
yra namuose besimokę vaikai ir jų bendraamžiai. Lyginant su likusiais 
kanadiečiais, namuose mokyti vaikai dažniau įsitraukdavo į socialinę 
veiklą, jų pajamų vidurkis buvo aukštesnis ir jiems rečiau prireikdavo 
socialinės paramos. Be to, jie dažniau apibūdindavo save kaip laimingus 
ir beveik visi tikino, kad mokymasis namuose juos parengė gyvenimui. 

norėtųsi iškelti ir tėvų laiko bei kompetencijos klausimus. įsi-
vaizduojant daugelį šeimų, ne tiek daug jų gali didžiąją laiko dalį skir-
ti vaiko mokymui. Be to, mokyti vaiką namuose apsiimantis tėtis ar 
mama, mano galva, užsikrauna didelę atsakomybę ant pečių: juk mo-
kymas namuose reikalauja ne tik lietuvių kalbos, istorijos, bet ir spe-
cifinių fizikos ar chemijos žinių. reikia labai stipriai pasitikėti savimi 
ir savo jėgomis.

Šiuo atveju tai labiau ne laiko, o tėvų dėmesio, prioritetų klausimas: 
vaikas gali mokytis tėvams atliekant įprastinius darbus: pavyzdžiui, su 
vyresnėle skaičiuojame šeimos narių rankas prie pietų stalo arba iškastas 
morkas, trupmenas galime išmokti valgant blyną ar picą.  



87

Kalbant apie vyresnių vaikų ugdymą, pridurčiau, jog yra alternaty-
vių mokyklų, kuriose nėra fizikos ar kitų specifinių žinių mokytojų. Tas 
žinias vaikai susirenka patys ir perteikia kitiems vaikams. Manau, kad 
sutelkus pakankamą kiekį namuose vaikus mokančių šeimų, šią proble-
mą būtų galima išspręsti. Kita vertus, pagrindinėse klasėse žinios yra 
gana paprastos, o, vaikui augant, tą informaciją jis gali susirasti pats, 
panašiai kaip tai daro suaugusieji, pritrūkę žinių ar ko nemokėdami.

Norėtųsi paminėti, kad  JAV atliktuose moksliniuose tyrimuose ne-
nustatyta ryšio tarp tėvų išsilavinimo bei vaikų mokslo rezultatų mo-
kantis namuose. Taigi tėvų kompetencijos klausimas nėra esminis.

Kalbant apie pradines mokyklas, turėčiau pastebėti, kad greta mo-
kykloje vykstančių pamokų, daugelis mano pažįstamų tėvų moko vai-
kus ir namuose, mat mokyklos programos pasunkėjusios ir mokytojai 
gana dažnai nusižengia taisyklei pradinukams neužduoti namų darbų. 
Viena pažįstama mama po tokios patirties nusprendė, kad jai būtų pa-
togiau ne vežioti vaiką į mokyklą ir pasiėmus jį ruošti namų darbus 
drauge, o iškart atsisėsti ir mokyti, nes vien kelionei prarandamos dvi 
– trys valandos. 

Lietuvoje mokymas namuose yra nepageidaujamas. ar yra teisinės 
prielaidos jį uždrausti? 

Konstitucijoje rašoma, kad mokslas yra privalomas, tačiau ji nenuro-
do, jog mokytis būtina mokykloje, taigi prielaidos ugdyti vaikus namie 
yra. Žemesnės galios Švietimo įstatymas vėlgi privalomumo mokytis 
mokykloje nenurodo. Nustatyta, kad valstybė gali imtis priemonių, kad 
kiekvienas vaikas Lietuvoje mokytųsi pagal programas.

Vienintelė kliūtis –  Švietimo ir mokslo ministerijos poįstatyminiai 
aktai. Praėjusių metų birželio pabaigoje jais buvo apribotos savarankiško 
mokymosi galimybės. Iki tol Lietuvoje galiojo savarankiško mokymosi 
tvarka, pagal ją ir buvo galima mokyti vaikus namuose. 

Tokia padėtis susiklostė dėl mokyklų piktnaudžiavimo mokinio krep-
šeliu: nesimokantys ir, tarkime, į užsienį su tėvais iškeliavę vaikai būdavo 
įtraukiami į mokinių sąrašus, taigi kai kurios mokyklos gaudavo mokinio 
krepšelį, nors vaikai jose ir nesimokė. Švietimo ir mokslo ministerija, bandy-
dama keisti padėtį, sugadino viską. 

kokių veiksmų planuojate imtis? o gal jau ėmėtės?

Rugsėjo mėnesį buvome susitikę su Švietimo ir mokslo ministerijos 
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pareigūnais. Iškėlėme problemą ir mums buvo pažadėta, kad problema 
bus išspręsta. Taigi dabar vaikams suteikta galimybė mokytis mokyklose 
nuotoliniu būdu. Vaikai yra likę namuose, tačiau yra susieti su, tarkime, 
viena Vilniaus mokykla.

Mes norėtume grąžinti senąją tvarką, kai sudarius sutartį su moky-
kla vaikas būtų mokomas namuose pagal sutartyje nustatytą tvarką, at-
siskaitant mokykloje. 

Sąmoningai apsisprendėme neteikti konkrečių pasiūlymų ministe-
rijai, nes tikime socialinio dialogo prasme ir rezultatais. Manau, kad tik 
diskusijos metu išsigrynins pagrindiniai klausimai ir rasime priimtiną 
sprendimą.  

Dar vienas aspektas – darbo grupės sudarymas.  Norėtume, kad tos 
šeimos, kurios mokė savo vaikus namuose iki mokymo namuose uždrau-
dimo, turėtų galimybę tai daryti ir toliau. Sieksime, kad jiems ši galimybė 
būtų grąžinta, o mokykloms būtų apribotos galimybės piktnaudžiauti 
mokinio krepšeliu. 

kaip leidžiate suprasti, jūs nesate vienintelė, kuriai šis klausimas 
aktualus. 

Kol kas žmonių, kuriems tai itin aktualu, nėra itin daug. Yra tik ke-
lios šeimos, kurios yra mokiusios savo vaikus namuose. Su jomis buvome 
surengę keletą susitikimų, dalijomės patirtimi, taip pat svarstėme mums 
aktualius teisinius klausimus, dėliojomės ateityje laukiančius darbus bei 
skirstėmės pareigas.

Pradėjome burti žmones socialiniame tinkle „Facebook“. Prie kuria-
mos grupės prisijungė apie penki šimtai žmonių, tačiau nežinau, ar kie-
kvienas joje esantis svarsto apie galimybę ugdyti vaikus namuose. Gali 
būti, kad kas nors šioje temoje patraukia dėmesį ar koks nors jos aspektas 
yra svarbus. Kol kas, kol nėra teisinių prielaidų bendrystei rastis, tol nega-
liu daryti apibendrinimų. 
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Mokyti vaiko naMuose 
Be riMtŲ priežasČiŲ – negaLiMa

Indrė Dauskordaitė, LRT televizijos naujienų tarnyba
2013 01 03, Bernardinai.lt

Prieš šešerius metus, Švietimo 
ir mokslo ministerijos leidimu, Lie-
tuvoje buvo patvirtinti savarankiško 
mokymosi namuose nuostatai. Tačiau 
pernai jie pakeisti, ir dabar tėvai sava-
rankiškai mokyti savo atžalų be rim-
tos priežasties nebegali.

Specialistų teigimu, norint įtei-
sinti lygiavertę alternatyvą valsty-
binei švietimo sistemai, pirmiausiai 
reikia tokio ugdymo sistemą sutvarkyti, praneša LRT televizijos naujienų 
laida „Panorama“.

Nedaugelis tėvų pasiryžta mokyti savo atžalas namuose. Tačiau tai 
gana populiaru angliškai kalbančiose šalyse, kur savarankiškas moky-
masis laikomas alternatyva valstybinei švietimo sistemai.

Jurga Juodkazytė savo mergaitę namuose suspėjo mokyti vienerius 
metus. Pagal savarankiško mokymo aprašą, savo atžalą  ji turėjo užregis-
truoti vienoje iš mokyklų. Taip pat mokykla įsipareigodavo periodiškai 
tikrinti savarankiškai besimokančio vaiko žinias.

 „Vienerius metus aš ją mokiau namie. Tuomet ji mokėsi antroje kla-
sėje, tad nebuvo labai sunku, kadangi pradinėse klasėse programa dar 
nėra labai sudėtinga“, – sakė moteris.

„Yra ir radikalesnė mokymo namuose kryptis, vadinamasis „uns-
chooling“. Tai visiškas nemokymas namie, kai tėvai vaikams leidžia pasi-
rinkti, ką jie nori tuo momentu veikti, kuo domėtis, leidžia savarankiškai 
rinktis ugdymo kryptis. Lietuvoje tai sunkiai įsivaizduojamas dalykas, 
bet pasaulyje, ypač Amerikoje, tai vyksta “, – teigė namų mokymo šali-
ninkė Erika Juozaitienė.

Nuo šių metų birželio mėnesio Lietuvoje tėvai savarankiškai mokyti 
savo atžalų be  rimtos priežasties nebegali. Namų mokymo šalininkai 
spėja, kad nauja tvarka įsigaliojo dėl tų šeimų, kurios nesąžiningai pasi-
naudojo savarankiško vaikų mokymo teise.
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„Aš kaip supratau, bet čia bus mano interpretacija, priežastys nebuvo 
susijusios su mokymo namuose pasekmėmis. Tai buvo daugiau susiję su 
mokyklomis, kurios į užsienį išvažiavusius vaikus prirašė kaip besimokan-
čius namuose ir tokiu būdu gavo mokinio krepšelį“, – teigė  J. Juodkazytė.

Savarankiškas namų mokymas vis dar galimas tiems vaikams, kurie 
turi rimtų sveikatos problemų. Tai reikia įrodyti mokykloms pateikiant 
gydytojo ar pedagoginės-psichologinės tarnybos rekomendacijas. Kitais 
atvejais jei vaikai nelanko mokyklos, tėvai gali būti baudžiami.

„Galima diskutuoti apie vaiko mokymą namie, kalbant apie žemes-
nes klases. Bet turėtume turėti labai aiškius kriterijus, kokiais atvejais ir 
kas turi teisę mokyti ir prisiimti atsakomybę už vaiko rezultatus. Be abe-
jo, šeima pasakys – mama ir tėtis, bet valstybė taip pat turi tam tikrus 
įsipareigojimus tam jaunam piliečiui“, – teigia buvęs švietimo ir mokslo 
viceministras Vaidas Bacys.

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai sako, kad savarankiškas 
mokymas Lietuvoje būtų galimas, jeigu būtų sutvarkyta tokio ugdymo 
sistema. Labiausiai nerimaujama dėl to, ar tėvams užtektų kvalifikaci-
jos ir žinių mokyti savo atžalas namuose. Taip pat neaišku, kas būtų su 
socialinių problemų turinčiomis šeimomis, kurios norėtų vaikus mokyti 
savarankiškai.

„Aš suprantu, kad kai kurie pasakys, kad ir mokyklos netobulos, 
ir ne visi mokytojai geri, bet bet kuriuo atveju, mokykla yra institucija, 
kuri turi tam tikras atsakomybes. Reikėtų situaciją paanalizuoti detaliau. 
Visiškai atmesti mokymo namuose, atimti šeimos teisės nereikėtų, bet 
reikėtų aptarti, kokie tie garantai. Ir kol nesusitarta dėl tų garantų, leisti 
mokyti namie būtų truputį neatsakinga“, –  kalbėjo V. Bacys.                           

Iš 350 tūkstančių visų Lietuvos mokyklinio amžiaus vaikų tik nedi-
delę dalį tėvai norėtų mokyti namuose. Tačiau neužtenka norėti, reikia ir 
galėti, nes vienam iš tėvų greičiausiai neliktų laiko dirbti. 

Savarankiško mokymosi skeptikai sako, kad vaikai turi mokytis mo-
kykloje, nes taip jie išmoksta gyventi visuomenėje. Namų mokymo ša-
lininkai atremia, kad mokykloje vaikai įgyja nemažai kompleksų, todėl 
savarankiškas mokymasis padeda labiau pasitikėti savimi.   
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MinDaugas raDušis. 
MokykLa naMuose – 
rakštis vaLstyBei?

2012 10 31, Bernardinai.lt

Mokymasis namuose, kai savo vaikus ugdo patys tėvai, nėra plačiai žino-
ma praktika Lietuvoje. Tačiau ji gana populiari angliškai kalbančiose šalyse, kur 
laikoma lygiaverte alternatyva valstybinei švietimo sistemai bei vertinama už 
savo privalumus (pvz., kai kurie JAV universitetai kryptingai ieško sau būsimų 
studentų „naminių mokinių“ tarpe).

Dar neseniai mūsų šalies įstatymai suteikdavo galimybę savo vaiką ugdyti 
namuose, tačiau pastaruoju metu ketinama tokią veiklą apriboti.

Prieš kelerius metus pageidaujančius pasinaudoti pirmine tėvų teise 
patiems mokyti savo vaikus Lietuvoje tikriausiai būtume suskaičiavę ant 
kelių rankų pirštų. Tačiau labiausiai pasišventusiems tą daryti buvo su-
daromos gana neblogos sąlygos.

Pagal savarankiško mokymosi tvarkos aprašą vaiką užtekdavo užregis-
truoti vienoje iš mokyklų. Iš jos pagal poreikį buvo galima gauti nemokamas 
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mokytojų konsultacijas, metodinę pagalbą bei mokinys galėjo pasirinktinai 
lankyti kai kurias pamokas. Be to, mokykla įsipareigodavo periodiškai pa-
tikrinti savarankiškai besimokančio vaiko žinias bei suteikdavo galimybę 
laikyti visus priklausančius egzaminus. Laisvu nuo pamokų laiku mokinys 
įsipareigodavo mokytis savarankiškai arba su tėvų pagalba.

Tačiau dėl skirtingų šalių įstatymuose ir praktikoje vartojamų sąvo-
kų neatitikimo ši alternatyva mums įprastai bendrojo lavinimo mokyklai 
Lietuvoje nebuvo plačiai žinoma ir taikoma gyvenime. Kai pirmą kartą 
išgirdau apie pasaulinį mokymo namuose judėjimą (geriau žinomą an-
glišku „homeschooling“ pavadinimu), buvau vos ne šventai įsitikinęs, 
kad mūsų šalyje tokia veikla yra nelegali. Mane ir kitus klaidino tai, kad 
Lietuvoje lygiai tokiu pat pavadinimu daug plačiau žinomas namų mo-
kymas yra skiriamas išimtinai gydytojų komisijos sprendimu tuomet, kai 
vaiko buvimas mokyklos aplinkoje gali neigiamai paveikti jo sveikatą. 
Šiuo atveju mokinį moko tie patys mokytojai, ateinantys pas jį į namus. 
Praktikoje taikomos ir kiek švelnesnės tokio mokymo formos, kai vaikas 
ateina į mokyklą jau po pietų ir ten individualiai dirba su mokytojais, o 
kartu su bendraklasiais praleidžia tik kelias pamokas.

Tačiau lietuviškuoju namų mokymu pernelyg piktnaudžiaujama 
sprendžiant emocijų ir elgesio problemas, kai mokinį tokiu būdu siekia-
ma izoliuoti nuo klasės, nes jis trukdo jos darbui. Vadinasi, „sunkaus“ 
vaiko mokymasis klasėje tampa didesne problema aplinkiniams nei jam 
pačiam (todėl gydytojai atsiduria nedėkingoje situacijoje, mėgindami 
pagrįsti šio ugdymo būdo reikalingumą emocijų ir elgesio problemų tu-
rinčiam mokiniui). Nors Švietimo įstatymuose numatyta galimybė kurti 
atskiras klases ar net specialias mokyklas elgesio ir emocijų problemų tu-
rintiems vaikams, praktikoje ji be labai retų išimčių nėra įgyvendinama.

Sunku spėti, kam konkrečiai Švietimo ir mokslo ministerijoje užkliu-
vo savarankiško mokymosi galimybėmis besinaudoję mokiniai ir jų tė-
vai. Šiuo metu užsimota tokią praktiką panaikinti ir palikti tik mokymosi 
nuotoliniu būdu alternatyvą, kuria naudojasi nemaža dalis emigrantų. 
Matyt, tokių vaikų vis daugėja, ir jie tampa didesne finansine našta vals-
tybei. Anot ministerijos klerkų apskaičiavimų, septynių vaikų ugdymas 
už mokyklos ribų kainuoja tiek pat, kiek visos klasės toje pačioje mo-
kykloje išlaikymas. Įskaitant ir „mokyklų tuštėjimo metą“ (perfrazuojant 
Jono Avyžiaus romano „Sodybų tuštėjimo metas“ pavadinimą), valdi-
ninkams atrodo daug paprasčiau visus potencialius mokinius suvadinti 
į mokyklas, taip iš dalies išsprendžiant ir mokyklų pastatų užimtumo, ir 
mokytojų nedarbo problemą. Kai, tarkime, kokios Didžiosios Britanijos 
švietimo ministras džiaugiasi, kad namuose mokomi vaikai kaip tik pa-
deda sutaupyti valstybės lėšas, nes jiems nereikia statyti naujų mokyklų 
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ir samdyti papildomų mokytojų. Dėl imigracijos į ūkanotąjį Albioną ant-
plūdžio (prie kurio prisideda ir mūsų tautiečiai), vietinė valdžia dar gali 
atidėlioti demografinių problemų sprendimą. Tačiau mums jau nepakan-
ka vien tik kosmetinių priemonių, kuo neabejotinai taptų reikalavimas 
trūks plyš visus mokyklinio amžiaus vaikus suvaryti į valstybines ben-
drojo lavinimo mokyklas (kad jos bent kelis ateinančius metus atrodytų 
pilnesnės bei visi mokytojai kurį laiką dar turėtų darbo).

LR Konstitucija garantuojamas visuotinis mokymas negali būti įgy-
vendinamas ignoruojant tėvų atsakomybę dalyvauti ugdant savo vaiką.

Pirmiausia visuomet yra vaikų su ypatingais poreikiais. Jų yra abie-
juose „lazdos galuose“, t. y. ir tarp labai silpnai besimokančiųjų, ir tarp 
pačių gabiausiųjų. Valstybinėje švietimo sistemoje specialieji poreikiai 
jau senokai priskiriami pirmajai grupei, o apie antrąją – gabiuosius vai-
kus – prabilta sąlygiškai dar neseniai. Mūsų šalyje įgyvendinant gebėji-
mų testų adaptacijos tyrimų programą susidurta su tuo, kad tiek moky-
tojams, tiek tėvams paprastai sunku įvertinti vaikų gabumo lygį, nes jis 
dažniausiai vertinamas pagal akademinius pasiekimus. O išties gabaus 
vaiko pažymiai gali būti labai vidutiniai ar net gerokai žemesni nei ben-
dras klasės vidurkis. Siekiant atsakyti į klausimą, kodėl vaikai neišnau-
doja savo potencialo, atsigręžiama ir į mokyklą, kur ugdymo programos 
orientuotos į daugumą. Vadinasi, jos priimtiniausios vidutinių gebėjimų 
vaikams.

Kitais gi atvejais būtų pravartesnis kuo labiau individualizuotas 
požiūris į mokymosi procesą. Šiuo metu susiduriantiems su mokymosi 
sunkumais vaikams numatytos galimybės pritaikyti ar net individuali-
zuoti bendrąsias programas. Tačiau jų pritaikymas praktikoje atsiremia į 
ribotas mokytojo darbo galimybes. Problema dar labiau paaštrės, kai pe-
dagogams bus nuleista komanda iš viršaus atsižvelgti ne tik į silpnuosius 
klasės mokinius, bet ir individualizuoti užduotis gabiesiems (ir visa tai 
turėtų vykti tos pačios pamokos metu!).

Antra, šeimos teisių deklaracija pabrėžia tėvų atsakomybę ugdyti 
vaikus pagal savo religinius ir dorinius įsitikinimus. Valstybinėje moky-
kloje vaikams gali būti peršamos šeimos įsitikinimams priešingą pasaulė-
žiūrą formuojančios programos (prisiminkite, su kokiais vargais stabdo-
mos abejotinos „Gender“ programos). Jau nekalbant apie tai, kad beveik 
visose mokyklose vyraujanti pasaulietinė dvasia kelia vaikui disonansą 
su šeimoje gaunamu religiniu ugdymu.

Trečia, mokykloje vaiko socializacijos procesas ne visuomet būna 
sklandus. Daugeliui suaugusiųjų buvę mokykliniai santykiai kelia vien 
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nemalonius prisiminimus. Čia ir bendraklasių patyčios, ir bendraamžių 
spaudimas „būti kaip visi“, ir mokytojų šališkumas. Problemas, susiju-
sias su tokiais santykiais, būtų galima vardyti ir toliau. Jų visuma kuria 
nepalankią atmosferą mokymuisi, trukdo vaikui atskleisti save kaip as-
menybę, realizuoti savo gabumus.

Ketvirta, valstybė siekia standartizuoti, optimizuoti ir per tai labiau 
kontroliuoti įvairius socialinius procesus. Neretai pasirenkamas ekono-
miškai pigiausias variantas, kuris gali netenkinti daugelio interesų (pvz., 
jau ne sykį išsakytos specialistų rekomendacijos mažinti mokinių skaičių 
klasėse, tačiau į jas neatsižvelgiama, o lėšos ir toliau „taupomos“ visų 
mokymo proceso dalyvių sveikatos sąskaita).

Penkta, susiduriame su pavojinga tendencija, kai valstybės pareigū-
nai ir įvairių sričių ekspertai ima pernelyg kištis į šeimos reikalus, prisi-
imdami atsakomybę ir teisę spręsti, kas jai konkrečioje situacijoje būtų 
geriau. Toks galios demonstravimas neatneša lauktos naudos. Tai ypač 
akivaizdu socialinės rizikos šeimų atveju, kai vietoj su savo pareigomis 
sunkiai susitvarkančių tėvų įgalinimo per socialinį darbą pasirenkamas 
niekur nevedantis šeimos kontroliavimo kelias. Iš tokio požiūrio gimsta 
vos ne kuriozinės situacijos, kai valstybė, lyg sutrikusi organizmo imu-
ninė sistema, pradeda persekioti sveikąsias visuomenės ląsteles. Taip at-
sitiko su keliomis Austrijoje gyvenančiomis bei vaikų mokymą namuose 
kultivuojančiomis Romos ir graikų apeigų katalikų šeimomis iš JAV, Di-
džiosios Britanijos ir Slovakijos. Austrijos švietimo sistemos pareigūnai 
pareikalavo vaikus leisti į mokyklą, o šeimoms nesutikus to padaryti ir 
pradėjus teisinę kovą už pirminę tėvų teisę patiems mokyti savo vaikus, 
ėmė bausti jas už kiekvieną praleistą mokyklinę dieną. Šiuo metu pinigi-
nės baudos siekia tūkstančius eurų, o vietinė valdžia grasina paimti vai-
kus iš šeimų, kurios neva skriaudžia savo atžalas, neužtikrindamos joms 
teisės lankyti mokyklą. Išsamiau susipažinti su šia istorija ir jos būsima 
atomazga galima apsilankius specialiai sukurtame interneto puslapyje 
(http://www.primaryeducators.net).

Galiausiai įdomus sutapimas, kad iniciatyva apriboti galimas alter-
natyvas mokymuisi bendrojo lavinimo mokyklose valdininkų galvose 
gimė būtent tuomet, kai Švietimo ir mokslo ministerijai vadovauja libera-
lų deleguotas ministras (atrodytų, kad liberalai kaip tik turėtų pasisakyti 
prieš bet kokių laisvių suvaržymą).

Tad būtų labai gaila, jei ir Lietuva prisijungtų prie tų valstybių, ku-
rios imasi persekioti tėvus, sąmoningai apsisprendusius pasinaudoti pir-
mine šeimos teise ugdyti savo vaikus.
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vaikŲ MokyMas naMuose.
Austėja Landsbergienė, 2009 10 24

Šiandien perskaičiau straipsnį 
Bernardinuose apie vaikų mokymą 
namuose. Turiu pasakyti, kad straips-
nyje gausu netikslių teiginių. Juos 
pastebėjau todėl, kad pati nemažai 
domėjausi vaikų mokymu namuose 
(būtent JAV) ir pažįstu bent tris šei-
mas, kurios savo vaikus apsisprendė 
ir mokė namuose. Taigi pati tą sistemą 
„čiupinėjau“ ir susidariau nuomonę 
ne iš kieno  nors pasakojimo, o pati 
visa tai pamačiusi.

Į smulkmenas nesileisiu, tačiau iš esmės noriu pasakyti, kad moky-
mą namuose pasirenka toli gražu ne tik katalikai. Ir ne tik dėl to, kad mo-
kyklose pateikiama evoliucijos teorija :D Be to, vadovėlius leidžia ne tik 
katalikiškos organizacijos. Žodžiu, tokį  mokymą pasirenka toli gražu ne 
vien tik tikintys. Ir nebūtinai dėl straipsnio autorės išvardintų priežasčių. 
Ką apie vaikų mokymą namuose manau aš, rašiau šiuose straipsniuose:

Noriu mokyti savo vaiką namuose. I dalis.

Noriu mokyti savo vaiką namuose. II dalis.

Tikiuosi, kad jie praplės akiratį ir paskatins diskusiją, nes apie tai 
pastaruoju metu labai daug galvojame: juk iš tiesų lietuvių kalbos ir kul-
tūros savo vaikus mokome namuose, ir jie, grįžę į Lietuvą, turės integruo-
tis į lietuvišką mokyklą. Ir tai - ne juokas.

Abu su vyru pastebime, kad savo vaikų mokymas - ne darbas mo-
kykloje. Be to, tie vadovėliai, kurie tinka darbui su klase, visai netinka 
individualiam darbui. Žodžiu, iš tiesų nėra lengva. Ir tai - tik lietuvių 
kalba. Ką reiktų daryti, jei norėtumėme vaiką mokyti namuose? Iš tiesų 
Lietuvoje gi gali vaikas mokytis namuose (yra atvejai, kai pas vaiką atei-
na pedagogai), tačiau ar gali jį mokyti tėvai? Manau, kad tai klausimas, 
vertas minčių...
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noriu Mokyti savo vaiką
 naMuose i DaLis

Austėja Landsbergienė, 2008 08 05, Alfa.lt

Pamenu, kai studijuodama JAV pirmą 
kartą išgirdau, kad tėvai savo vaikus gali mo-
kyti namuose. Pamaniau, kad šitaip nuspręsti 
gali tik kuoktelėję tėvai. Tačiau nuo tada pra-
ėjo dešimt metų. Ir šiandien jau galiu užduoti 
šį klausimą sau.

Ar imčiausi atsakomybės savo vaikus mo-
kyti namuose? Nors sakoma, kad kantrumas ir 
mokslas įveikia visas uolas, vis dėlto šiandien 
dar būčiau linkusi nerizikuoti. Antra vertus, 
tikiu mokykla. Ir galiausiai manau, kad vy-
resnėse klasėse tikrai pritrūktų kompetencijos. 
Ką jau kalbėti apie tai, kad Lietuvoje nėra tuo 
tikslu susibūrusių sąjungų, paramos grupių, 

tam skirtų vadovėlių, internetu dirbančių korepetitorių ir konferencijų 
tėvams, kurie pasiryžta šiam išbandymui... ir tai tik nedidelė dalis to, ką 
turi JAV gyvenantys tėvai ir neturime mes. Apie tai, ką mūsų sąlygomis 
reikštų tai, kad vienam iš tėvų tikriausiai reikėtų mesti darbą ir gyventi iš 
vieno atlyginimo, kalbos net nepradedu.

Ir vis dėlto mintys apie tokią galimybę apsuka ratą ir sugrįžta – ypač 
skaitant vis dažniau spaudoje pasirodančius straipsnius apie krizinių 
konvulsijų tampomą Lietuvos švietimo sistemą. Įdomu, kodėl mokyti 
vaikus namuose taip populiaru JAV, kur mokyklose dirba tikrai daug 
talentingų mokytojų ir yra puikių mokyklų? Dauguma apsisprendusių 
savo vaikus mokyti namuose tėvų teigia, kad juos paskatino noras prisi-
imti atsakomybę už savo vaikų išsilavinimą. Viena pažįstamų šeima tei-
gia, kad jų pasirinkimą lėmė tai, jog neįsivaizdavo kito būdo, kaip apsau-
goti vaikus nuo mokykloje norma tapusių patyčių, nuo ankstyvų lytinių 
santykių, nerimto požiūrio į mokslą. Ką jau kalbėti apie rūkalų, svaigalų 
ar net narkotikų spąstus!

Trumpai tariant, mokantis namuose namai tampa vieninteliu vai-
ko gyvenimo centru – jo gyvenimas nebėra skaidomas į tai, kas vyksta 
mokykloje, ir tai, kas vyksta namuose. Tėvai, kuriems svarbi visapusiška 
vaiko raida, tampa pagrindiniais mokytojais, prisiimančiais mentoriaus 



97

vaidmenį. Taigi kognityvaus, emocinio, psichinio ir fizinio vaiko vysty-
mosi paslapys tampa tik jų rūpestis. Jie patenkinti, nes pasirenka indivi-
dualią ugdymo programą – tokią, kuri labiausiai tinka jų vaikui, padeda 
atsiskleisti jo talentams. Anot jų, tai visiškai priešinga mokyklai, kurioje 
kiekvieno dalyko mokytojas dažniausiai mato tik savo dalyką, o ne vaiko 
išsilavinimą kaip galutinį tikslą, ir visai nesirūpina vaiko gebėjimais: jo 
mokymosi tempu, pomėgiais ir t. t. Įvairių asociacijų stebėjimais, namuo-
se besimokantis vaikas viską daro savo tempu ir taip, kaip jam įdomu, 
todėl yra didžiulė motyvacija mokytis.

Ir tai dar ne viskas. Bene svariausias šalininkų argumentas yra tas, 
kad namuose mokyti vaikai pasiekia daug aukštesnių rezultatų – kai 
kurie įstoja į prestižinius universitetus būdami 16-os ar net 15-os metų. 
Tai, kad vaikas baigia vidurinę 17-os, nestebina nieko. Mūsų pažįstamų 
dukra ją baigė 17-os, bet per mokslo metus ji kartu su tėvais ir viena ne-
mažai keliaudavo. Be to, kelias valandas per savaitę dirbo, kad galėtų įsi-
gyti mašiną ir t. t. Ugdymo programa yra sudaroma konkrečiam vaikui, 
todėl tikrai atsižvelgiama į tai, ką vaikas geba. Jei vaikas gabus, ugdymo 
programą išeina daug greičiau, nei jo bendraamžiai mokykloje. Jei jam 
nesiseka, dirba tol, kol supranta – juk skubėti su klase nereikia. Tėvai, 
mokantys savo vaikus namuose, turi kalendorius su daugybe nuorodų, 
kur ir į ką gali kreiptis vaikas, jei jam nesiseka, pavyzdžiui, matematika. 
Viskas atliekama internetu. Mokydamasis namuose vaikas pats gali nusi-
statyti darbo ir poilsio režimą, todėl viena pamoka gali trukti pusvalandį, 
o kita – pusantros valandos. Viskas priklauso nuo to, ar vaikas įsitraukęs, 
ar jam įdomu, ar jis supranta naują medžiagą.

Kai kurie mokymo namuose priešininkai mano, kad mokymas na-
muose – vaiko izoliacija, sustabdyta socializacija ir t. t. Tačiau nereikia pa-
miršti, kad vaikai susitinka su mokytojais (internetu ir gyvai), susitinka 
ir kartu keliauja su kitais namuose besimokančiais vaikais (yra sąjungos, 
tinklai, todėl tėvai gali gauti informaciją apie tame mieste gyvenančius 
tėvus, kurie irgi moko savo vaikus namuose): pavyzdžiui, kai mokosi 
apie jūros gyvūnus, drauge keliauja visai dienai į jūrų muziejų. Ir ten ne 
„prasimala“ su draugais, o iš tiesų tyrinėja tai, ką gali pasiūlyti muziejus. 
Tokie tėvai jungiasi ir organizuoja vaikams sporto dienas, savanoriško 
darbo praktiką ir t. t.

Mokymo namuose šalininkai teigia, kad toks mokymas (-is) suartina 
tėvus su vaikais ir vaikus tarpusavyje. Jų nuomone, didžiausios įtakos 
vaikams tada turi tėvai, o ne bendraamžiai. Be to, vaikai bendrauja su 
įvairaus amžiaus vaikais (per iškylas, įvairius užsiėmimus) bei jų tėvais 
ir išmoksta bendrauti su įvairiais žmonėmis – ne tik su bendraklasiais.
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Tėvai, patys mokantys savo vaikus, teigia, kad mokykloje didžiau-
sias dėmesys skiriamas vaiko intelektui, ir pamirštama lygiai toks pat 
svarbus – o kai kurių nuomone, ir svarbesnis – charakterio, moralės pojū-
čio ir vertybinis ugdymas. Jų manymu, mokyklose tai vyksta atmestinai, 
nenuosekliai, taip pateikiama, kad vaikus atgraso ir net kelia jiems juoką.

Be to, mokydami savo vaiką namuose tėvai nėra priklausomi nuo 
mokyklos kalendoriaus: jie gali atostogauti tada, kada nori, o ne tada, 
kada atostogauja visi. Juk svarbiausia, kad vaikas išmoktų, o ne kad „at-
sėdėtų“ mokykloje. Ir – svarbiausia – mokydamasis namuose, vaikas 
mokosi mąstyti ir elgtis savarankiškai, todėl jo neveikia „bandos menta-
litetas“, kuris yra dažnas tradicines mokyklas baigusių vaikų palydovas.

Taigi tokie būtų argumentai tų, kurie apsisprendžia savo vaikus mo-
kyti namuose. Įsigilinus tikrai neatrodo, kad jie neprotingi ir nepagrįsti. 
Priešingai. Tačiau kodėl aš vis dėlto tikiu mokykla ir profesionalais, kurie 
joje dirba? Kol kas. Vis dar. O jūs?

noriu Mokyti savo vaiką 
naMuose. ii DaLis
Austėja Landsbergienė, 2008 08 05, Alfa.lt

...nors turiu sveikus, lankyti mokyklą ga-
linčius vaikus. Keistas noras, ar ne? Vos prieš 
10 metų toks sprendimas buvo akibrokštas ir 
JAV. Jei kas ir pagalvodavo, dažniausiai nepa-
siryždavo tokiai „aferai“. Be to, būtų tekę susi-
durti ir su bendruomenės, ir su artimųjų pasi-
priešinimu: negi iš tiesų norite pasiimti vaiką 
iš mokyklos??? Nenuostabu, kad tokie tėvai 
buvo nurašomi kaip neatsakingi radikalai.

Net ir susidūrę su negatyviu draugų, gi-
minių ir kaimynų požiūriu kai kurie tėvai ne-
pasidavė. Bet tada jų dar laukė kova su švie-
timo sistemos pareigūnais, kurie metų metus 

nenorėjo pripažinti, kad vaiką galima gerai parengti gyvenimui ir uni-
versitetui namuose. Tokiomis sąlygomis pradėjo kurtis tėvų paramos 
grupės, kurių nariai tiesiog morališkai paremdavo vieni kitus, dalijosi 
patirtimi ir informacija.
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Nors jau praėjo ne vieni metai, vis dar susiduriama su neigiamu 
požiūriu į mokymą (-si) namuose. Dažniausiai negatyvumas – kaip tei-
gia mokymo namuose šalininkai – sklinda iš valstybinės švietimo siste-
mos atstovų, kuriems mieliausias ,,stovintis vanduo“. Betgi tą vandenį 
drumsčia sparčiai daugėjantis sėkmės istorijų skaičius. Jas vis dažniau 
atskleidžia žiniasklaida bei universitetai, pateikdami įstojusiųjų statisti-
ką. Vis daugiau universitetų ir koledžų atveria duris vidurinį mokslą na-
muose įgijusiems vaikams, o kai kurie iš jų tokiems vaikams netgi teikia 
stipendijas.

Žinoma, palyginti su tradicine švietimo sistema, mokymasis na-
muose vis dar sudaro nedidelį procentą. Tačiau, pavyzdžiui, Portlendo, 
Meino (Maine) valstijos namuose besimokančių vaikų tėvų asociacijos 
atstovai teigia, kad kasmet sulaukia vis daugiau tėvų skambučių, kurių 
pirmieji žodžiai būna: „Niekada nemaniau, kad apie tai galvosiu – ką jau 
kalbėti apie norą mokyti savo vaikus namuose, bet...“

Kaip jau minėta pirmoje straipsnio dalyje, kai kurie tėvai pasirenka 
mokyti savo vaikus namuose, nes jiems priimtinas toks gyvenimo būdas. 
Jiems patinka, kad vaikai bendrauja su labai įvairiais žmonėmis, patinka, 
kad vaikai nepatiria bendraamžių spaudimo. Tai, kad šie vaikai lengviau 
ir drąsiau bendrauja, teigia net su jais susiduriantys mokytojai.

Vaikai, kurie mokosi namuose, nepriklauso nuo draugų. Jų tėvai 
sako, kad tarsi akmuo nukrinta nuo krūtinės, kai nebereikia sukti gal-
vos dėl bendravimo su mokytojais, kurie nemėgsta vaiko, dėl daugybės 
namų darbų, kuriuos kartais tenka ruošti iki paryčių, o naudos... mažo-
ka. Savo gyvenimą prieš pradedant mokytis namuose ir vaikai, ir tėvai 
apibūdina kaip drauge gyvenančių žmonių, kurie skubomis valgo pus-
ryčius, niekada nesėda drauge prie vakarienės stalo ir nuolat dejuoja dėl 
namų darbų, sambūvį. Mokydamiesi savo tempu jie turi daugiau laiko 
kalbėtis ir klausyti; daugiau laiko nueiti į biblioteką, į muziejus ir kon-
certus; eiti pasivaikščioti, važinėtis dviračiu, skaityti ar... tiesiog mąstyti 
apie gyvenimo prasmę. Tokios šeimos gyvena pagal savo, o ne mokyklos 
poreikius.

Kai kurie tėvai apsisprendžia mokyti vaikus patys, nes jų atžalos 
mokykloje nepritapo: jie ne tokie paklusnūs kaip reikėtų, „hiperaktyvūs“ 
ir pan. Žodžiu, ,,kitokie“, kurie mokytojoms yra našta, nes jiems reikia 
skirti individualaus dėmesio.

Tėvai pavargsta kovoti su pedagogais, kurie nepaliauja kartoti, kad 
jie privalo „ką nors daryti“. Juk iš tiesų dažnai nėra tikrų problemų – tie-
siog vaikams reikia šiek tiek dėmesio, galbūt erdvės, galbūt tiesiog kito-
kio bendravimo. Tokių tėvų noras – padėti vaikams pritapti pasaulyje, 
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pasakyti jiems, kad jie „normalūs“, ir jokiu būdu nėra atstumtieji. Pame-
nu, kaip jaučiausi, kai mūsų ,,visur esančio“ sūnaus pedagogė užsiminė, 
kad jis „išmuša klasę“, nes visur kiša savo trigrašį. Ir kad galbūt jis taip 
elgiasi todėl, kad mes per daug leidžiame vaikui rinktis! Juk tokio am-
žiaus vaikas privalo klausyti... O kaip kritinis mąstymas? Noras viską pa-
tirti, išsiaiškinti? Nenuostabu, kad kai kuriuos tėvus tokie „pareiškimai“, 
švelniai tariant, nustebina.

Be to, mokyklos tampa vis „šiltesnės“: priima namuose mokomus 
vaikus dalyvauti užklasinės veiklos, leidžia lankyti kai kurias pamokas ir 
t. t. Žinoma, tai reikalauja didelio tėvų sąmoningumo. Kažin, ar Lietuvos 
tėvai galėtų prisiimti tokią atsakomybę (kai dažnas net neateina į tėvų 
susirinkimus)? Ar mes esame ir ar galėtume būti tokie savimi pasitikin-
tys tėvai, kad galėtume teigti, kad MES, o ne pedagogas galime GERIAU 
parengti vaiką gyvenimui ir universitetui?

Nors ne su viskuo sutinku, bet vis dėlto ne kartą pagalvojau, kad 
vien tai, jog tokia galimybė egzistuoja, ir vaikams, ir tėvams atveria dau-
giau galimybių ir durų. O tai niekada nėra blogai. Be to, tai tam tikra 
prasme priverčia pasitempti ir valstybines mokyklas – juk nesinori, kad 
vaikai, kuriuos moko tėvai, pasirodytų ne tik akademiškai, bet ir socialiai 
labiau subrendę gyvenimo iššūkiams? Tokia konkurencija nėra blogai. 
Nes juk viskas – dėl ateinančių kartų. Jeigu kada nors atsitiktų taip, kad 
tėvai, neapsikentę Lietuvos švietimo sistemą surakinusio sąstingio, apsi-
spręstų atsiimti vaikus iš mokyklos, pradėtų burtis į organizacijas ir prie-
šintis esančiai situacijai, galbūt pamažu išjudintų tai, kas dabar yra tapę 
,,stovinčiu vandeniu“? Bet kodėl man atrodo, kad dar daug to vandens 
turės nutekėti?
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gintarĖ MinkeviČienĖ. 
vaikŲ MokyMas naMuose: 

aLiaskos patirtis
2009 10 24, Bernardinai.lt

Selene, 23 metų mergina iš Aliaskos, augo gausioje šeimoje. Jos tėvai 
susilaukė aštuonių vaikų, ir visus juos nusprendė patys mokyti namuo-
se. Mergina sutiko išsamiau papasakoti apie tai, kodėl ir kam to reikėjo, 
kaip sekėsi ir su kokiais sunkumais susidūrė. Tikimės, kad tai ne tik bus 
idomu Bernardinai.lt skaitytojams, bet ir paskatins diskusijas apie moky-
mosi namuose privalumus ar trūkumus.

Aliaskoje daugiau vaikų mokosi namuose nei viešosiose mokyklose, 
nes valstija tokia didelė, kad dauguma žmonių gyvena atokiuose, nuto-
lusiuose kaimuose, kuriuose nėra mokytojų.

Tačiau Selene tėvai savo vaikus nusprendė mokyti namuose ne dėl 
šios priežasties. Kai vyriausias Selene brolis pirmus metus lankė moky-
klą, namo grįždavo nusivylęs, suirzęs. Tėvai suprato, kad mokykloje kaž-
kas negerai. Jie pamatė neigiamų viešosios mokymo sistemos ypatumų, 
kurie žaloja vaiką. „Ir jie norėjo mus nuo to apsaugoti, – pasakojo Selene, 
– mokykloje pernelyg pasaulietiškas lytinis auklėjimas, nėra pagarbos 
žmogui, žmogaus prigimčiai, tam, kaip Dievas mus sukūrė. Mokykloje 
žmonės nesimeldžia, neturi Biblijos. Į mokymo įstaigas neuždrausta at-
sinešti Biblijos, bet jei kam nors tai nepatiks, gali turėti daug bėdų. Mano 
tėvai norėjo mus mokyti su meile ir tikėjimu namuose.“

Taigi vidurinę mokyklą Selene baigė namuose. Ji, kaip ir visi namuo-
se besimokantys vaikai, mokėsi iš knygų, kurias namų mokymui rengia 
ir leidžia kelios katalikiškos JAV organizacijos, tokios kaip „Seton Home 
School“, „Catholic Heritage“, „Ignatius Press“. „Mano tėvai turėjo atsa-
kymus, mokytojo knygą, ir tai jiems padėdavo mus mokyti“, – pasakojo 
mergina.

Mokymosi namie grafikas nebuvo toks griežtas kaip viešojoje moky-
kloje, nors kai kurios šeimos, anot Selene, stengiasi mokyti vaikus griež-
tai sutartu laiku. „Mes mokydavomės tris keturias valandas ryte ir dvi 
po pietų. Dažniausiai pradėdavome aštuntą arba devintą valandą po to, 
kai pasimelsdavome, – teigė Selene. – Kai pradėjome eiti į ketvirtą kla-
sę, daugiau dirbome patys, ir jeigu turėdavome kokių nors klausimų, ko 
nors nesuprasdavome, eidavome pas mamą klausti. Namų darbai man 
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buvo naujas dalykas, kai įstojau į koledžą, nes mes viską padarydavome 
mokymosi metu. Jei padarydavai blogai, reikėdavo daryti iš naujo.“

Nors daugiausia vaikus mokydavo mama, nes ji pasiaukojo dėl jų ir 
liko namuose, laisvu laiku tėtis taip pat prisidėdavo prie vaikų mokymo. 
Jis mokė gamtos mokslų, astronomijos. „Tėtis su mumis darydavo įvai-
rius projektus, – pasakojo mergina, – pavyzdžiui, iš sodos mes darėme 
vulkanus, kai padarai kalną, į jį įpili sodos, ir ji sprogsta. Taip pat dary-
davome chemijos eksperimentus, kai supili skirtingų medžiagų į vieną 
vietą, cheminiai preparatai žėri, keičia spalvą. Tėtis mus nusivesdavo į 
mišką, kur mokėmės apie augalus, gamtą ir pan.“

Pirmi mokslo metai namuose dažniausiai prasideda su keletu len-
gvų užduočių (įdomu tai, kad šiuos pirmus metus amerikiečiai vadina 
vaikų darželiu), toliau laukia aštuoneri metai pagrindinės mokyklos ir 
ketveri metai vidurinės. Po to, kad baigtum vidurinę mokyklą, turi iš-
laikyti specialų egzaminą, kurį namuose besimokantys moksleiviai laiko 
kokioje nors viešoje įstaigoje. Selene jį išlaikė neblogai ir įstojo į koledžą 
mokytis filosofijos. Šiuo metu ji studijuoja teologijos magistrantūrą.

Paklausiau Selene, kaip ji susirasdavo draugų, jei visą laiką mokėsi 
namuose. „Dauguma mano draugų buvo taip pat namuose besimokan-
tys vaikai, – pasakojo Selene, – kiekvieną penktadienį po šv. Mišių šeimos 
susirinkdavo kartu, pavyzdžiui, kartais mes visi rengdavome poezijos 
valandėles, kai išmokdavome eilėraščių ir juos deklamuodavome vieni 
kitiems, kartą surengėme graikišką vakarėlį, kai visos šeimos kartu gami-
no graikišką maistą, kostiumus ir taip mokėsi apie Graikiją.“

Tačiau tėvai nėra profesionalūs mokytojai, todėl pasidomėjau, ar ji 
neturėjo kokių nors mokymosi spragų. „Manau, kad mano didžiausia 
spraga buvo geografija, – teigė Selene. – Bet kadangi aš buvau su savo 
tėvais, ir jie mylėjo mane taip stipriai, kad buvo su manimi namuose ir 
aukojosi, aš buvau laiminga ir gavau daug meilės. Taigi dabar, kai esu 
suaugusi ir turiu laisvo laiko, mokausi geografijos. Mokykloje tu gali mo-
kytis geografijos, bet nemėgti jos dėl blogos socialinės atmosferos, dėl 
mokymo stiliaus, kai tave vien ragina dirbti, užuot pasakę, jog čia kažkas 
įdomaus ir ypatingo. Taigi man geriau dabar mokytis ir domėtis geogra-
fija, nei mokytis viešoje mokykloje ir šio dalyko nemėgti.“

Selene pripažino, kad kartais nutinka taip, jog tėvai vaikus moko 
prastai, nenori jiems padėti. „Tačiau dažniausiai tai jau ne mokymo na-
muose problema, bet motinystės ir tėvystės problema“, – teigė ji.

Paklausiau, ar ji pati sutiktų savo vaikus mokyti namuose. „Aš taip 
ir darysiu, – atsakė ji. – Mokydamasi namuose su tėvais aš gavau daug 
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meilės ir pasitikėjimo savimi, todėl kad ir kur eičiau, kad ir ką daryčiau, 
man dabar lengva bendrauti su kitais žmonėmis, nes aš pasitikiu savi-
mi ir tai įgijau šeimoje“, – apie mokymo namuose privalumus pasakojo 
mergina.

Lietuvoje apie tokį vaikų mokymą namuose mažai kas žino, švieti-
mo sistema nėra pritaikyta tokiam mokymui taip kaip Aliaskoje, kur yra 
specialios namuose besimokančių vaikų valdymo programos. „Aliaskoje 
prieš penkiolika metų taip pat mažai kas žinojo apie mokymą namuose, 
– teigė Selene, – tačiau dabar tai yra gana populiaru.“

savarankiško MokyMo(si) 
forMos 

savivada grįstas mokymas(is) (ang. – self-directed learning) – tai to-
kia savarankiško mokymosi forma, kuomet besimokantys individai – su 
ar be kitų pagalbos – patys imasi iniciatyvos, nusistato savo mokymosi 
poreikius, suformuluoja mokymosi tikslus, organizuoja išteklius, renkasi 
tinkamas mokymosi strategijas bei patys vertina savo mokymosi procesą.

savarankiškas mokymasis, dar kitaip saviugda, savišvieta –  tai 
savarankiškas mokymasis, kuris remiasi asmens iš įvairių šaltinių gau-
namomis žiniomis ir jo praktine patirtimi. 

nuotolinis mokymasis (ang. – distance learning) – tai nuoseklus 
savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir moky-
toją, dėstytoją skiria atstumas ir / ar laikas, o bendravimas ir bendradar-
biavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunika-
cinėmis technologijomis.

namų mokymas – švietimo įstatyme kaip sąvoka nėra apibrėžtas, 
bet dažniausiai suprantamas kaip mokymas, skiriamas besimokančią-
jam, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės nėra galimybių lankytis mo-
kymo įstaigoje. Toks besimokantysis namuose yra lankomas švietimo 
darbuotojų, taip sudarant jam sąlygas mokytis pagal bendrojo lavinimo 
programą. 

Terminas „namų mokymas“ dažnai vartojamas ir kalbant apie sava-
rankišką mokymąsi šeimoje, todėl bandydami išvengti painiavos, šiuos 
du terminus esame linkę palaipsniui atskirti.
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ugdymas(is) / mokymas(is) šeimoje (ang. – home education, ho-
meschooling, rus. – семейное образование) – savarankiško neinstitu-
cinio mokymosi forma, kuomet vaikas yra ugdomas šeimos aplinkoje, 
pasitelkiant įvairias mokymosi priemones, leidžiant jam savu tempu, 
pagal savo poreikius ugdytis – kelti klausimus ir ieškoti atsakymų į juos. 
Ugdymas(is) šeimoje apima šias mokymosi formas:

struktūrizuotas mokymas:

Skolastinis mokymąsis (t.y. šiuolaikinė mokykla perkelta į 
namus) kuomet mokymuisi naudojamos valstybinės ugdymo pro-
gramos (daugiau apie šį metodą – http://mokykla.org/88/skolas-
tinis-mokymo-metodas).

Klasikinis ugdymąsis šeimoje (pagal Susan Wise Bauer) – 
kuomet mokymasis yra pagrįstas kontekstiniu ugdymu. Tai mo-
kymasis, kuomet pirma protas yra aprūpinamas faktais ir vaiz-
dais, tuomet suteikiami loginiai įrankiai, leidžiantys tuos faktus 
perdėlioti kitaip ir galiausiai pateikti išvadas. (Šis mokymosi 
modelis JAV sėkmingai naudojamas taip pat ir mokyklose. Kai 
kurios šį modelį naudojančios JAV mokyklos patenka į geriausių 
šalies mokyklų sąrašą. )

Šarlotės Meison (Charlotte Mason) ugdymo šeimoje mode-
lis, kurio remiantis ugdyti reikia ne tik protą, bet visą asmenybę. 
Trumpai tariant, ugdymo dėmenys yra aplinka, disciplina ir gy-
venimas. (Šis mokymosi modelis JAV sėkmingai naudojamas taip 
pat ir mokyklose)

  nestruktūrizuotas mokymas:

Nemokyklinis ugdymas / švietimas (ang. unschooling) – 
kuomet besimokančiajam namuose leidžiama remtis asmens 
prigimtiniu smalsumu ir gebėjimu mokytis, paliekant laisvę jam 
rinktis ką, kaip ir kada mokytis. Nestruktūrizuotu šis mokymo 
metodas kai kur vadinamas todėl, kad nėra aiškios mokymo 
struktūros, programos.


