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!iame "urnale jau ne kart# ra$%me apie mokyklas: kokios jos yra, kokios jos gal%t& b'ti. Nagrin%jome skirtingas alter-
natyvas, pristat%me naujoves, bet dar n% karto nekvestionavome pa(ios mokyklos poreikio. Niekada neklaus%me, ar 
mokykla apskritai yra b'tina ir reikalinga? Tuo tarpu pasaulyje spar(iai ple(iasi ratas "moni&, kurie atsisako leisti savo 
vaikus ) mokyklas. Jie leid"ia jiems mokytis NAMUOSE! *sivaizduoju, kad pirma mintis, i$girdus apie tokius t%vus: „jie 
i$prot%j+“ arba „radikalai“, nes pati dar visai neseniai m#s(iau pana$iai. Bet staiga pati laikinai atsiradau tarp t& „i$pro-
t%jusi&j&“ ir tur%jau )sigilinti ) $i# ugdymo krypt). 

Simona 9$,7.87Ö

AKIBROK!TAS

ano !e!iametis s"nus Oskaras lanko, tiksliau, dar 
visai neseniai lank# parengiam$j$ klas% vienoje i! 
pla&iausiai pasaulyje i!girt' mokykl' „Green scho-
ol“, Balyje. (i novatori!ka mokykla buvo pristatyta 

garsiojoje konferencijoje TED, apra!yta laikra!tyje „New York Ti-
mes“, ne kart$ rodyta per BBC, CNN ir kitus pla&iausiai )i"rimus pa-
saulinius televizijos kanalus, kur buvo giriama u) ekologi!kum$ ir 
holistin* po)i"r* * ugdym$. (ioje mokykloje mokiniai augina ry)ius 
ir ekologi!kas dar)oves, mokosi dailiuose, i! bambuk' sur%stuose 
pastatuose, apsupti nat"ralios gamtos. Fiziniam lavinimui vaikai 
da)nai !oka ar kaunasi mokyklos purvo arenoje. Atrodyt', rojus 
vaikams: ko daugiau nor#ti j' t#vams. Ir daugeliui vaik' i! ties' 
tai yra ne*tik#tina atgaiva nuo slegian&i' tradicini' mokykl'. Vos 
atvyk% apsidairyti po mokykl$ jie nori &ia pasilikti, o prad#j% j$ lan-
kyti net po pamok' da)nai pasilieka )aisti mokyklos teritorijoje iki 
pat tamsos. Ta&iau mano Oskaras po dvej' met' s#kmingos mo-
kinio karjeros !ioje mokykloje, !iemet parei!k#, kad jam mokykla 
nebepatinka, ir jis nori mokytis namie, kaip ir keletas jo draug'. 
Tiesa, jis ir dabar mielai lankosi mokyklos bibliotekoje ar )aidim' 
aik!tel#je, bet atsisako dalyvauti pamokose. „Ma)i vaikai turi b"ti 

su mama“, – parei!k# jis paklaustas, kod#l nebenori eiti * mokykl$. 
Kaip gin&ytis su tokiu teiginiu? 

Be abejo, u) nenoro eiti * mokykl$ sl#p#si daugiau, nei noras 
b"ti namuose su mama (nors tai yra suprantamas ir da)nai lengva-
b"di!kai nuvertinamas vaiko noras). Keletas tarpusavyje nesusiju-
si' veiksni' grei&iausiai nul#m# vaiko nor$ b"ti pa)*stamoje, emo-
ci!kai saugioje aplinkoje, !alia t#v'. Per vasaros atostogas netik#tai 
autoavarijoje )uvo Oskaro teta. Na!lai&iais liko du ma)ame&iai Os-
karo pusbroliai. Kiek v#liau, netik#tai i!irus m"s' draug' !eimai, 
mokykl$ paliko ir i! !alies i!vyko Oskaro artimiausia klas#s draug# 
bei kaimyn#, kuri buvo jam kaip sesuo. O ir mokykloje jaunos, ma-
)ai patyrusios Oskaro mokytojos, tik atvykusios * nauj$ darboviet% 
ir svetim$ !al*, jaut#si neu)tikrintai, ir vaikai pasteb#jo j' nervingu-
m$. Be to, Oskaras buvo vienas i! vyriausi'j' savo klas#je. Jam ten 
pasidar# nuobodu. 

Taigi, prasid#jus mokslo metams, prasid#jo Oskaro kasryti-
niai pilvo skausmai, keliantis i! lovos, gumos tempimas rengiantis, 
valgant pusry&ius ir einant * automobil*, a!aros pasiliekant moky-
kloje – net b#gimas i! pamok'. Po keleto kolektyvini' bandym' 
pakeisti jo po)i"r*, situacija i!liko tokia pati, ir a! #miau abejoti, ar 

protinga toliau versti vaik$, kuris taip nem#gsta mokyklos, jog 
besimokydamas paruo!iamoje klas#je jau b#ga i! pamok', j$ lan-
kyti? Jokiu b"du nenor#jau, kad mano vaikas tokiame ankstyva-
me am)iuje *gyt' neigiam$ po)i"r* * mokym$si. 

PASIRINKIMAS

+inoma, buvau nusivylusi ir !okiruota, kad Oskaras nebepri-
tampa svajoni' mokykloje, d#l kurios mes nusikraust#me gyventi 
net * tolim$j$ Indonezij$. Ir )inau, kad daugumos t#v' reakcija * 
tok* vaiko elges* b"t' „neleisti vaikui i!sidirbin#ti“. Beveik visiems 
t#vams anks&iau ar v#liau tenka susidurti su pana!iomis proble-
momis, ta&iau, nematydami geresni' alternatyv', mes grie)tai 
nubr#)iame ribas ir priver&iame vaikus pakl"sti m"s' valiai. Po 
kurio laiko, kaip kariamas !uo prie kartuvi', vaikas pripranta ir 
prisitaiko prie mokyklos bei i!moksta svarbi$ gyvenimo pamok$, 
kad ne visada galima daryti tai, k$ nori (arba kad svarbius gyveni-
mo klausimus u) j* nusprend)ia kiti). 

 O kas jei alternatyvos egzistuoja? Gyvendama Balyje ir dirb-
dama konsultacinio / autorinio pob"d)io darb$, turiu pakanka-
mai laisvo laiko ir galimybi' mokyti j* namuose. Ta&iau, ar turiu 
pakankamai kantryb#s, sugeb#jim' ir reikaling' )ini'? Intuicija !* 
kart$ paskatino pasinaudoti galimybe paklausyti savo vaiko, ir a! 
leidau jam kur* laik$ mokytis namuose, slapta tik#damasi, kad jam 
tai greitai nusibos, ir jis pats pasipra!ys * mokykl$. Bet, vos paban-
d)iusi, apsid)iaugiau galimybe praleisti daugiau laiko su savo vai-
ku ir su savoti!ku entuziazmu prisi#miau daugiau atsakomyb#s u) 
jo i!silavinim$. 

CHAOSO TRAMDYMAS

Kai Oskaras su)inojo, kad kur* laik$ mokysis namuose, i! 
karto dingo jo pilvo skausmai ir irzlumas, o rytinis skubinimo 
ritualas beregint transformavosi * l#tus ir turiningus mudviej' 
pokalbius prie pusry&i' stalo. Ta&iau prasid#jo mano naktiniai 
u)sis#d#jimai internete, skaitant apie mokym$ namuose, ra-
myb#s neduodantis bla!kymasis ir abejon#s, koki$ program$ ir 
kod#l pasirinkti. Nors mano vyras yra pedagogas, ir a! nema)ai 
)inau apie jo darbo speci,k$, tik prad#jusi pati mokyti savo vai-
k$ supratau ir *vertinau, kiek )ini', pastang', *g"d)i' ir laiko rei-
kia investuoti * tai, kad suplanuotum vien$ *domi$ ir veiksming$ 
pamok$, jau nekalbant apie viso semestro ar met' program$ 
(dar vienas patvirtinimas, kad 
i! ties' k$ nors suprantame ir 
i!mokstame tik tuomet, kai tai 
patiriame savo kailiu). 

Pirmiausia chaoti!kai rin-
kausi pamokas i! interneto. 
Nors radau neapsakom$ gau-
syb% puikios med)iagos (&ia 
!uo ir buvo pakastas), tos paie!kos u)#m# prakti!kai vis$ mano 
laik$. (iais laikais internete gali rasti daugyb% *vairiausi' jau 
paruo!t' program' ar pamok', u)sisakyti vadov#li' ar u)sire-
gistruoti * paramos grupes, bet kaip pasirinkti i! tokios gausos? 
Galiausiai, viena savo vaikus namuose mokanti draug# perleido 
man vienos JAV nuotolin#s mokyklos, pagr*stos Valdorfo peda-
gogika, program$, kurioje ra!tingumo, aritmetikos ir gamtos 
moksl' pradmenys pateikiami k"rybi!kai, remiantis pasakomis, 
menine i!rai!ka ir )aidimais. (i knyga tapo netvirtu mano „nam' 
mokyklos“ rams&iu. Netvirtu, nes netrukus paai!k#jo, kad min#-
toji programa buvo taip glaud)iai susieta su !iauriniame pasau-
lio pusrutulyje vyraujan&ia sezonine gamtos kaita, kurios n#ra 
tropiniame Balyje, kad didel# dalis med)iagos mums buvo ne-

pritaikoma. Be to, greitai pasteb#jau, kad Oskaras jau buvo *si-
savin%s daugel* programoje numatyt' dalyk'. Taigi v#lgi teko 
improvizuoti. 

Optimisti!kai sudaryt$ ir kelet$ kart' modi,kuot$ mokymo-
si tvarkara!t* taip pat teko galiausiai mesti lauk, kai paai!k#jo, kad 
net labai stengiantis mums nepavyko juo sekti. Nenukrypdama 
* detales, pamin#siu tik tai, kad galiausiai mes su Oskaru i!rutu-
liojome individuali$ mokymosi rutin$, kai po pusry&i' abu sus#-
dame, u)degame )vak% ir bent por$ valand' (kartais ir kokias 5) 
skaitome, pie!iame, lipdome, )aid)iame kortomis ar !achmatais, 
ra!ome knyg$, siuvame marionetes ar *ra!in#jame dainas. Kar-
tais mokom#s pagal mano i! anksto paruo!t$ plan$ ar knygoje 
pateikt$ pamokos eig$, o kartais pamoka netik#tai nukrypsta 
neplanuota linkme, ie!kant atsakym' * spontani!kai pamokos 
metu ar buityje i!kilusius klausimus bei naujus susidom#jimo 
objektus. (tai po vieno savaitgalio, kurio metu kartu u)lipome 
* vulkano vir!"n%, Oskaras vis$ savait% pie!# vien vulkanus, mes 
nulipd#me vulkano model* su pomidor' pada)o, acto ir sodos 
„lava“, nu,lmavome tos lavos i!siver)im$, interneto kanale „You-
tube“ per)i"r#jome vaizdo siu)etus apie aktyviuosius vulkanus 
ir i!siai!kinome, kad gyvename ant vadinamojo ugnies )iedo, 
pasi)ymin&io )em#s dreb#jim' ir ugnikalni' i!siver)im' gausa. 

NEPROGRAMIN"S PAMOKOS

Ma)i vaikai nat"raliai, be jokios paskatos stengiasi suvokti 
juos supant* pasaul*, ir jiems tai puikiai sekasi. Jie, kaip ir moksli-
ninkai, atranda ir sukuria )inias per patirt*. Vaikai stebi, ie!ko, pa-
tys u)duoda sau klausimus ir randa ar suformuluoja atsakymus. 
Ir jei mes j' nestabdome ir duodame jiems laiko, kuo toliau tuo 
jiems tai sekasi vis geriau ir geriau. I!band)iusi *vairi' metod' ir 
pamok', pasteb#jau, kad Oskaras lengviausiai ir efektyviausiai 
*sisavina tai, k$ pats nori su)inoti. Jei tai, ko a! noriu j* i!mokyti, 
jam ne*domu, tai mes galime praleisti daug laiko bardamiesi ir 
der#damiesi, bet a! taip nieko ir nepasieksiu. 

Tai suvokusi, nebesistengiu i!mokyti jo dalyk', kurie jam 
ne*dom"s ar dar n#ra aktual"s, arba jis dar n#ra pasireng%s juos 
suprasti. Papras&iausiai palieku juos atei&iai. Bet jei j* supa)indi-
nu su nauju dalyku, da)niausiai jis pats u) ka)ko u)sikabina ir ima 
toliau dom#tis, o a! padedu jam rasti informacijos. Ir taip mo-
kydamiesi, be dideli' pastang' ir per trump$ laik$, i!mokome 

visk$, ko reikalaujama Oskaro 
mokyklos klas#s programoje 
ir dar labai daug to, ko progra-
moje nereikalaujama. Ir net 
pasibaigus m"s' kasdieniam 
pasis#d#jimui prie )vak#s, jis 
neina )i"r#ti televizoriaus (mes 
jo neturime), bet savaranki!kai 

k$ nors konstruoja, kala vinis * lent$, stebi skruzd#les ir drugelius 
kieme, laipioja medyje, varto knygas, apsilanko !alia vykstan&io-
se statybose, padeda gaminti valg* ar )aid)ia su vietiniais vaikais. 
Ir kasdien, kartas nuo karto, kai savo aplinkoje atranda k$ nors 
naujo ir *domaus, jis d)iaugsmingai atb#ga su manimi pasidalyti 
savo nauju atradimu ar u)duoti klausimo.

!VIETIMO TIKSLAI

Prad#jusi mokyti Oskar$ namuose, #miau rim&iau gilintis * 
formaliojo !vietimo i!takas, tikslus ir metodus, apie kuriuos anks-
&iau ma)ai m$s&iau. Kaip atsitiko, kad mokykla tapo nat"raliu 
m"s' gyvenimo etapu? Juk dar prie! !imtmet* dauguma vaik' 
paprastai mok#si namuose, kur per#m# t#v' ir bendruomen#s pa-
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tirt*, o dabar formalusis !vietimas i!sivyst# * galing$ pasaulin#s vi-
suomen#s formavimo aparat$. (iuo metu apie 1.5 milijardo vaik' 
ir jaunuoli', arba daugiau nei 20 proc. vis' pasaulyje gyvenan&i' 
)moni', mokosi !vietimo *staigose: dar)eliuose, mokyklose ir 
universitetuose. Did)ioji dauguma j' mokosi centralizuotai val-
domose masinio !vietimo institucijose, kurios formavosi Ap!vie-
tos epochoje, kai buvo tikima, kad )mogaus protas yra paj#gus 
i!spr%sti visas pasaulio problemas. Tad mokslo bei )ini' sklaida 
buvo suvokiama kaip priemon# *veikti socialin#ms ir politin#ms 
negandoms bei u)tikrinti )monijos pa)ang$, o tuo pa&iu ir laim%. 
Kitaip tariant, !vietimo sistemos kyla i! id#jos, kad, norint sukur-
ti pilieti!k$ visuomen% ir geresnius )mones, reikia kovoti prie! 
tamsum$, ap!viesti, peraukl#ti )mones, ugdyti apsi!vietusias 
asmenybes. Ta&iau, kuriantis nacionalin#ms valstyb#ms, !vieti-
mas buvo pajungtas prakti!kesniems tikslams: visuotinei kon-
trolei bei lojalumo ugdymui, o !vietimo sistemos, anot )ymaus 
!vietimo sistem' kritiko, I. Il-
licho, tapo monopolistin#mis 
„teising' pilie&i'“ gamybos 
*mon#mis, pasisavinan&iomis 
teis% ne tik * mokym$, bet ir * 
aukl#jim$, „teising' taisykli'” 
ir elgesio norm' diegim$.

Privalomojo visuotinio 
!vietimo *diegimas rei!k#, kad 
valstyb# per#m# i! t#v' atsa-
komyb% u) vaik' ugdym$. Valstyb# #m#si spr%sti, kaip kovoti 
prie! )moni' tamsum$, koks turi b"ti „geras“ pilietis, k$ jis turi 
)inoti ir mok#ti. (vietimas tapo pareiga. Centralizuotai valdomos 
mokyklos pad#jo valstyb#ms formuoti nacionalin* identitet$ 
bei pilieti!kumo samprat$ ir paruo!ti pilie&ius atlikti socialinius 
vaidmenis, reikalingus valstyb#s vidinei ir i!orinei galiai didinti. 
Pasitelkusios valstybines !vietimo sistemas vyriausyb#s formavo 
disciplinuotus darbininkus ir i!tikimus karius, k"r# ir !lovino tau-
tin% kult"r$ ir kalb$, populiarino istorinius tautos kilm#s mitus, 
supa)indino su tradicijomis ir *statymais bei i!ai!kino, kokios yra 
individ' pareigos valstyb#je. 

PILIETI!KA VISUOMEN"? GERESNI #MON"S?

Masinio !vietimo *galintas materialusis progresas neatpa)*s-
tamai pakeit# m"s' gyvenim$ ir aplinkin* pasaul*. +mon#s gyvena 
ilgiau, yra apsupti prabangos produkt' ir technologijos naujovi', 
jie i!silaipino m#nulyje, padedant internetui, gali betarpi!kai ben-
drauti su giminai&iais, gyvenan&iais kitame pasaulio kra!te. 

Technologija tobul#ja, ir BVP kyla, bet ar galime t$ pat* pasa-
kyti apie visuomen#s gerov%? Nors per pastar$j* pus% am)iaus tur-
to vis gaus#jo, ta&iau, remiantis visuomen#s apklausomis, )mon#s 
nesijau&ia laimingesni. Kita vertus, mokslo ir ekonomikos augimu 
paremtas materialinis progresas atsietas nuo moralinio progreso 
gali b"ti ne tik naudingas, bet ir netgi labai pavojingas. Gyvename 
pasaulyje, kur m"s' i!silavinusios visuomen#s sukurta industrin# 
ekonomika nuodija or$, vanden*, dirv$, naikina gyv"nij$ ir augali-
j$, kei&ia planetos klimat$, kelia gr#sm% pa&ios )monijos i!likimui. 
Suk"r#me, naudojame ir pl#tojame technologijas, kurios turi gali$ 

mus sunaikinti. Skurdas ir karai 
toliau drasko pasaul*, o turtin-
g'j' bei betur&i' dar niekada 
)monijos istorijoje neskyr# to-
kia did)iul# praraja. (ios negan-
dos nebuvo sukurtos tamsuo-
li'. Prie!ingai, kaip sako garsus 
amerikie&i' poetas Gary Sny-
deris, )mon#s, kontroliuojantys 

bei valdantys pasaul* griaunan&ias investicijas ir *statym' leidyb$, 
yra „nepriekai!tingai i!puosel#ti, puikiai i!lavinti geriausiuose uni-
versitetuose, u)dirbantys ne)moni!kas pinig' sumas, valgantys 
rinktin* maist$ ir skaitantys mading$ literat"r$.“

Kitaip tariant, !vietimas gali b"ti pavojingas dalykas. Daugu-
ma pasibais#tin' dalyk', kurie egzistuoja dabartiniame pasaulyje, 
yra tiesioginiai susij% su !vietimu, kuris akcentuoja technologin* 
progres$ ir )mogaus dominavim$ prie! gamt$, skiria per daug d#-
mesio s#kmei ir karjerai, atskiria jausmus nuo intelekto, praktik$ 
nuo teorijos bei paleid)ia * pasaul* protus, kurie nesuvokia savo 
pa&i' nemok!i!kumo. 

Vienas did)iausi' formalaus !vietimo pavoj' yra tai, kad jis 
skatina vaikus ruo!tis karjerai ir s#kmei, o ne ie!koti savo pa!au-
kimo. Orientuojamasi * *g"d)i' ir akademini' )ini' perdavim$, o 
ne sav%s pa)inim$. Karjera yra b"das u)sidirbti bei i!laikyti savo 
gyvenimo b"d$, u)sitikrinti materialin% gerov%. Tuo tarpu pa!au-
kimas padeda i!pildyti asmens savirai!kos siek*, jis suteikia )mo-
gui auk!tesn* tiksl$ nei materialini' poreiki' tenkinimas. I! pa-
!aukimo beveik visada galima susikurti karjer$, daug sud#tingiau 
karjeroje rasti pa!aukim$. Karjera be pa!aukimo *traukia )mones 
* slogias ir beprasmi!kas lenktynes, kur siekiama s#km#s ir pripa-
)inimo, ta&iau !ios ambicijos yra savitiksl#s ir tu!&ios, atsietos nuo 
bet kokio auk!tesnio tikslo. 

Negana to, * akademines disciplinas i!skaidytas !vietimas 
sukuria klaiding$ *sivaizdavim$, jog pasaulis yra sudarytas i! atski-
r', tarpusavyje nesusijusi' fragment'. Mokiniai u)auga manyda-
mi, kad ekonomika neturi nieko bendra su ,zika, o politika neturi 
nieko bendra su ekologija. Tuo tarpu pasaulis yra visuma, kuri gali 
b"ti i!skaidyta tik trumpam ir tik teori!kai. (ios tiesos pamir!ta-
ma i!mokyti vaikus, ir jie u)auga nematydami ry!io tarp i!mokt' 
dalyk', nepaj#gdami m$styti pla&iai ir suvokti visumos, pasteb#ti 
pasikartojim', sistemi!kumo, ry!i', gilesni' !akn'. Tod#l !iandie-
niniai ekonomikos modelio k"r#jai neturi )alio supratimo apie 
gamt$, kuri$ j' sprendimai radikaliai kei&ia ir nuo kurios i!likimo 
priklauso ir pa&ios ekonomikos egzistavimas. Kitaip tariant, !vieti-
mo sistemos ugdo technokratus. 

Dar blogiau, toks !vietimas u)mu!a )ingeidum$ ir mok#jim$ 
d)iaugtis pasauliu. Nuo noro mokytis atgraso nuobodi mokykl' 
rutina, vertinimas pa)ymiais, daugyb# beprasmi!k' taisykli', mo-
kymasis nykiose patalpose ir jausm' slopinimas. Mokyklos i!pl#-
!ia vaik$ i! realaus ap&iuopiamo pasaulio, atima i! vaik' verting$ 
laik$ ir u)pildo j* abstrakcijomis. (ioje dirbtin#je aplinkoje, sugru-
puoti pagal am)i', atskirti nuo suaugusi'j' bendruomen#s ir 
gyvenimo *vairov#s, vaikai tampa abejingi suaugusi'j' pasauliui, 
)iaur"s vieni kitiems, bijantys artumo, materialistai, priklausomi ir 
pasyv"s. Ar tokio i!silavinimo mes norime savo vaikams? 

ALTERNATYVOS

A! noriu savo vaikui tokio i!silavinimo, kuris leist' jam b"ti 
savimi ir mokytis i! savo klaid', o ne b"ti pa!ieptam u) jas, i!-
silavinimo, kuris b"t' pagr*stas !iltais ir artimais santykiais su 

vaiko mokytojais, draugais, bendruomene ir j* supan&ia aplinka. 
Noriu i!silavinimo, kuris gerbia vaik$ ir prisitaiko prie jo polinki' 
ir galimybi', o ne *spraud)ia j* * r#mus. Noriu jam tokio ugdymo, 
kuriame jis noriai dalyvaut'. Bet kokios mano teis#s ir galimyb#s 
rinktis? Atrodyt', jei gyven&iau Lietuvoje, toki$ teis% tur#&iau tu-
r#ti: Europos S$jungos (ES) pagrindini' teisi' chartija skelbia, kad 
t#vai turi teis% u)tikrinti savo vaik' !vietim$ ir mokym$ pagal savo 
religinius, ,loso,nius ir pedagoginius *sitikinimus. Bet kokios gali-
myb#s !i$ teis% *gyvendinti praktikoje?

Ugdym$ monopolizavusios masinio privalomo !vietimo sis-
temos, pasiglem)damos visas ugdymui skirtas l#!as bei intelektu-
alinius i!teklius, visame pasaulyje pristabd# alternatyv' augim$. 
Ta&iau nepaisant to, nuo pat centralizuot' sistem' *k"rimo buvo 
nema)ai )moni', kurie prie!inosi gamykliniam mokykl' modeliui. 
Kaip alternatyva valstybiniam !vietimui k"r#si alternatyviosiomis 
pedagogikomis paremtos mokyklos, kurios orientavosi * )mog', 
ta&iau jos pasaulyje keli$ skyn#si sunkiai, tur#jo kovoti su vyriau-
syb#mis d#l teis#s egzistuoti ir i!liko prieinamos tik nedidelei da-
lelei laiming'j', da)niausiai elitiniams visuomen#s sluoksniams 
(alternatyviosos pedagogikos yra pla&iau pristatytos 3 ir 6 Green’o 
numeriuose). 

Lietuvoje !iuo metu yra keletas pagal netradicines pedagogi-
nes sistemas veikian&i' mokykl', ta&iau ir joms n#ra suteikiama vi-
si!ka laisv#. (vietimo ir mokslo ministerija leid)ia joms remtis savo 
metodika ir kurti savit$ aplink$, ta&iau reikalauja, kad toki' mo-
kykl' mokiniai b"t' i!mokyti to, ko reikalauja (vietimo ir mokslo 
ministro patvirtintos pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios 
programos bei b"t' paruo!ti i!laikyti egzaminus. Ta&iau, nepai-
sant apribojim', tokios mokyklos sugeba sukurti humani!kesn% 
ugdymo alternatyv$ ir tod#l nebepaj#gia priimti vis' norin&i'j' 
jas lankyti.

T"VAI$MOKYTOJAI$DISIDENTAI

(alia tradicini' ir alternatyvi' mokykl' visuomet tyliai egzis-
tavo ir seniausia ugdymo forma – mokymas namuose. Daug kur 
tai nebuvo ir dabar n#ra lengvas pasirinkimas. Daugelis Europos 
valstybi' ir dabar stipriai riboja, o kai kur ir draud)ia toki$ ugdymo 
praktik$, nepaisydamos gausyb#s *rodym', kad nam' aplinkoje 
i!lavinti vaikai u)auga talentingi ir puik"s pilie&iai. Grie)&iausiai 
!iuo at)vilgiu yra nusiteikusios (vedija ir Vokietija. Pasaulyje pla&iai 

Lietuvos patirtis
Pirmosios formalios vaik' mokyklos Lietuvoje atsirado Lietuvoje *vedus krik!&ionyb%. Jos buvo steigiamos prie vienuolyn' ir para-

pij', kad mokyt' parapijie&ius tikybos ties' bei paruo!t' dvasininkus. V#liau, XVI am)iuje, kai Lietuvoje, plintant Renesanso id#joms ir 
reformacijai, visuomen#s !vietimas tapo svarbiu ginklu kovose d#l *takos tarp katalik' ir protestant', gerokai padaug#jo katalik' ir pro-
testant' parapini' mokykl'. Ta&iau galiausiai 1773 metais !vietimo kontrol# per#jo i! ba)ny&ios * valstyb#s rankas. Popie)iui Klemensui 
XIV panaikinus J#zuit' ordin$, kuris iki tol vald# daugum$ mokykl', jungtin#je Lenkijos ir Lietuvos Respublikoje atsakomyb# u) !vietim$ 
perduota Edukacinei komisijai, m"s' (vietimo ir mokslo ministerijos pirmtakei. 

Edukacin# Komisija suformulavo parapini' mokykl' ugdymo tikslus: !viesti liaud*, mokyti j$ tikybos, jos luomo pareig', darb' ir 
pramon#s. Vidurin#se mokyklose, kur mok#si daugiausia bajor' luomo atsovai, buvo siekiama ugdyti valstybei i!tikim$ kart$, kuri savo 
interesus tapatint' su valstyb#s interesais. Tuo metu bendra valstyb# buvo rimtame pavojuje, tad valstybinio !vietimo paskirtis buvo 
u)tikrinti valstyb#s i!saugojim$, pakei&iant bajor' luomo mentalitet$, t. y. formuojant nauj$ vienos tautos, pagr*stos etniniu, kalbiniu 
bei kult"riniu bendrumu, samprat$ ir *skiepijant gyventojams pilietin#s pareigos jausm$. Taigi, Lietuvos mokyklose lotyn' kalb$ pakeit# 
lenk' kalba, ir Lietuvos auk!tuomen#, skatinama identi,kuotis su lenk' bajorija, imta aukl#ti lenki!ko patriotizmo dvasia. Dar v#liau 
carin# Rusija naudojo centralizuot$ !vietimo sistem$ kaip rusinimo *rank*, o nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje ji virto lietuvi!ko 
tautinio patrioti!kumo k"r#ja ir kataliki!kumo puosel#toja. O sovietme&iu !vietimo sistema s#kmingai tarnavo kaip komunist' partijos 
propagandos „ma!inos“ dalis.

O !tai dabar, nepriklausomoje Lietuvoje, nei vienai ideologijai nepaj#giant u)imti ilgalaiki' pozicij', m"s' !vietimo sistema, kaip 
ir politika, be ai!kios krypties tryp&ioja vietoje, pilna vidini' prie!taravim' ir lengvai veikiama i!orini' veiksni'. Bandoma aklai kopijuoti 
vakarieti!kas !vietimo sistemas, nukreiptas * BVP didinim$, ir ekonomini' interes' tenkinim$. (vietimas susiaur#ja iki beprasmi!ko pa)y-
mi' ir kitoki' bal' vaikymosi, kuris skatina mus vis giliau veltis * beprasmi!kas pasaulines var)ybas. 
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U!si"mimimai namuose Balyje: tapyba ir ka#iuko prie!i$ra.
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nuskamb#jo atvejis, kai (vedijos policininkai 2009-aisias prievar-
ta i! l#ktuvo i!sived# septynmet* Domenic Johansson, kai !is su 
t#vais ruo!#si keliauti * Indij$. Prie)astis – vaikas buvo mokomas 
namuose. Berniukas buvo valstyb#s perduotas globoti svetimai 
!eimai ir iki !iol negr$)intas t#vams, kurie teismuose vis dar bando 
apginti savo teises. O 2010-aisiais savo vaikus namuose mokiusiai 
Vokietijos pilie&i' !eimai buvo suteiktas politinis prieglobstis JAV 
d#l j' persekiojimo Vokietijoje. Romeike !eima pab#go i! Vokieti-
jos * JAV po to, kai u) savo vaik' mokym$ namuose buvo nubausta 
10 t"kst. eur' bauda, ir j' vaikai 
policijos pareig"n' buvo prie-
varta lydimi * mokykl$. JAV imi-
gracijos teis#jas, suteikdamas 
jiems politin* prieglobst*, tok* 
!eim' persekiojim$ pavadino 
„)mogaus teisi' pa)eidimu.“ 
Bet, net nepaisant toki' grie)t' 
sankcij', manoma, kad Vokieti-
joje nelegaliai namuose savo vaikus vis dar moko apie 400–1000 
!eim'. Kiti, vengdami nuobaud' ar bijodami prarasti teis% auginti 
savo vaikus, kraustosi * Anglij$, Pranc"zij$ ar kitas Europos !alis, 
kur ugdymas namuose yra leid)iamas.  

Lietuvoje ugdymo namuose teisinis statusas n#ra ai!kiai api-
br#)tas. Remiantis LR (vietimo *statymu, „t#vai (glob#jai, r"pintojai) 
privalo 6–7 met' sulaukus* vaik$, jei jis yra pakankamai subrend%s, 
leisti * mokykl$, u)tikrinti punktual' ir reguliar' mokyklos lanky-
m$.“ Visi vaikai privalo mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdy-
mo programas iki 16 met'. Tiesa, sunkiai sergantys vaikai gali b"ti 
ugdomi namuose, juos moko * namus ateinantys mokyklos moky-
tojai. Sveikiems vaikams galima rinktis „savaranki!ko mokymosi“ 
(mokymosi eksternu) alternatyv$, kuomet, leidus mokyklos peda-
gog' tarybai, vaikas mokosi namuose pagal mokytoj' parengtas 
u)duotis, o * mokykl$ ateina tik atsiskaityti. Ta&iau laisvai kurti ar 
rinktis programas erdv#s beveik nepaliekama. (vietimo *statyme 
numatyta, kad „savi!vietos“ (nuolatinio savaranki!ko mokymosi, 

kuris remiasi asmens i! *vairi' !altini' gaunamomis )iniomis ir jo 
praktine patirtimi) b"du asmens *gyta kompetencija vyriausyb#s 
arba jos *galiotos institucijos nustatyta tvarka gali b"ti pripa)*sta-
ma kaip formaliojo !vietimo programos ar kvali,kacijos dalis“, bet, 
pana!u, kad savi!vieta tapatinama su popamokine veikla, o ne trak-
tuojama kaip alternatyva valstybiniam formaliajam ugdymui. Taigi 
akivaizdu, kad pasirinkusieji savaranki!kai ugdyti vaikus namuose 
susidurt' su rimtomis biurokratin#mis kli"timis. Dar neteko gird#ti, 
kad kas nors Lietuvoje dabar mokyt' vaikus namuose, tad tokiems 

dr$suoliams tekt' prad#ti nuo 
nulio. Lietuvoje n#ra namuose 
besimokan&i' !eim' grupi', 
paramos organizacij', specialiai 
parengt' vadov#li' ar internetu 
konsultuojan&i' mokytoj', ku-
rie gerokai palengvina u)sienyje 
namuose besimokan&i' !eim' 
darb$. Ironi!ka, kad tokia situa-

cija susiklost# Lietuvoje, kur ilgai egzistavo grupinio vaik' mokymo 
namuose tradicija. XIX am)iuje, mokant vaikus slaptose nam' mo-
kykl#l#se, buvo i!saugotas lietuvi!kas ra!tas ir perduota kult"ra. 

Daugyb# pavyzd)i' rodo, kad namuose mokomi vaikai gali 
pasiekti *sp"ding' rezultat'. Prie! tris de!imtme&ius garsus ven-
gr' edukologas Laszlo Polgaras su )mona Klara nepab"go kov' su 
komunistin#s Vengrijos biurokratais ir neleido savo trij' dukter' * 
mokykl$, bet mok# jas namuose, ypating$ d#mes* skirdami !ach-
matams, kuriais visos mergait#s viena po kitos susidom#jo nuo 
ankstyvo am)iaus. Dukterys po 5–6 valandas per dien$ praleisdavo 
prie !achmat' lentos, mokydavo viena kit$ ir analizuodavo !achma-
t' u)davinius. Rezultatas: visos trys mergait#s tapo tarptautin#mis 
didmeistr#mis. Jauniausioji, Judit Polgar, b"dama 15 met', tapo 
jauniausia !achmat' didmeistre pasaulyje ir yra stipriausia !ach-
matinink# moteris per vis$ istorij$. Ji prasiskyn# keli$ !iame vyr' 
dominuojamame sporte, lygiomis teis#mis kovodama su jais ir at-
sisakydama dalyvauti atskiruose moter' !achmat' &empionatuose. 

Ji pateko tarp 10 geriausi' pasaulio !achmatinink'. +inoma, toks 
intensyvus ugdymas ir kovingumas ne visiems priimtinas, ta&iau !is 
pavyzdys demonstruoja, k$ galima pasiekti, kai sukuriamos salygos 
ir duodama laiko atsiskleisti vaik' talentui.

Ugdymas namuose spar&iai plinta angli!kai kalban&iose 
!alyse, JAV, Kanadoje Anglijoje, Australijoje. Vien JAV !iuo metu 
namuose ugdoma apie 2 milijonus vaik' (apie 4 proc. vis' moky-
klinio am)iaus vaik'), ir toki' vaik' skai&ius !ioje !alyje per metus 
padid#ja 8 proc. Tai grei&iausiai augantis !vietimo sektorius JAV.

U# IR PRIE!

Ta&iau mokymas namuose n#ra lengvas pasirinkimas. I! tie-
s' turb"t daug lengviau nusimesti nuo sav%s na!t$ ir si'sti vaik$ * 
mokykl$. Vaiko ugdymas namuose atima daug pastang' ir laiko, 
taip pat i! daugelio pareikalauja profesinio bei ,nansinio pasiau-
kojimo. Be to, ne visiems ir ne visada lengva praleisti tiek daug lai-
ko su savo at)alomis, nesvarbu, kad ir kaip juos myl#tume. Kartais 
beproti!kai reikia pertrauk#l#s. T$ galiu pasakyti i! patirties. 

Ta&iau, kita vertus, toks ugdymas turi daug privalum'. Bene 
akivaizd)iausias i! j' – !eimos i!laisvinimas nuo mokyklinio kalen-
doriaus ir dienotvark#s. Gali atostogauti kada norisi, o vakarien#s 
netemdo nam' darbai. Mokymasis namuose pagal individual' 
tvarkara!t* palieka vaikui ir !eimai daugiau laisvo laiko bendrauti, 
pom#giams, kelion#ms, koncertams, knygoms ir kitiems gyveni-
mo malonumams. Kiekvien$ dien$ galite laisvai nuspr%sti, kaip ir 
su kuo j$ norite praleisti. 

Pasirinkus ugdym$ namuose papras&iau vaikui sudaryti gali-
mybes mokytis pagal jam tinkam$ program$ ir mokymosi temp$, 
kuris pasirenkamas, atsi)velgiant * jo polinkius ir geb#jimus. O kas 
geriau pa)*sta ir supranta j"s' vaik$ u) jus? Suteikus vaikui laisv% ir 
s$lygas pasirinkti tai, k$ jis nori mokytis, tik#tina, kad vaikas ne tik 
atras savo talent', bet ir i!laikys nat"ral' smalsum$, i!siugdys kri-
tinio m$stymo bei savaranki!ko mokymosi ir darbo *g"d)i'. Be to, 
praleisdami daug laiko !eimoje ir bendruomen#je, vaikai i!moksta 
bendrauti su *vairaus am)iaus )mon#mis, o ne tik bendraam)iais. 

+inoma, i!mokti reikia nema)ai, bet ugdymas neapsiriboja 
vien teorin#mis pamokomis, o tampa nat"ralia kasdieninio gyve-
nimo dalimi. Juk aritmetikos galima mokytis ne tik i! vadov#lio, 
bet ir apsipirkin#jant parduotuv#je ar planuojant tikr$ kelion#s 
biud)et$. Tokios pamokos, gautos tiesiogiai i! patirties, i! bendra-
vimo, i! gyvenimo i!moko daug daugiau nei siaur' akademini' )i-
ni'. Namuose ugdomam vaikui visa bendruomen#, visas pasaulis 
yra mokykla, o kiekvienas )mogus yra mokytojas. Jis n#ra atskirtas 
nuo pasaulio ir kit' vaik', kaip teigia tokio ugdymo kritikai. Jam 
atviri muziejai, koncertai, parodos, )aidim' aik!tel#s, mi!kai, par-
kai, baseinai, b"reliai. Ir, svarbiausia, jis tam turi laiko!

Bet bent man svarbiausias privalumas yra tai, kad namuose, 
saugioje aplinkoje, ma)am vaikui yra puikios s$lygos mokytis pa-
)inti ir i!reik!ti save, nepatiriant nuolatinio bendraam)i' spaudi-
mo. Keista, kad a! niekada apie tai iki !iol nesusim$s&iau. (ie metai, 
kai Oskaras praleido namuose, leido jam b"ti savimi, dom#tis daly-
kais, kurie jam patinka, o ne domina j* tik tod#l, kad apie juos kalba 
jo klas#s draugai, prie kuri' jis nori )"tb"t pritapti. Namuose ug-
domiems vaikams, skirtingai nuo mokykl', did)iausi$ *tak$ daro 
t#vai, o ne bendraam)iai. Toks ugdymas suartina, o ne nutolina 
vaikus nuo t#v' ir !eimos. Dienos praleistos kartu, manau, mums 
abiems buvo ne*kainojama dovana.

Beje, mokymasis namuose nerei!kia, kad j"s' vaikui u)si-
trenks universitet' durys. Daugelis atlikt' mokslini' tyrim' rodo, 
kad namuose i!ugdyti vaikai paprastai pasiekia geresni' akademi-
ni' rezultat' ir netgi geriau atlieka standartinius testus nei tradici-

n#se mokyklose i!ugdyti kolegos. (tai JAV Merilendo universiteto 
profesorius Lawrence‘as Rudneris testais patikrino 20,760 namuo-
se i!ugdyt' moksleivi' )inias ir nustat#, kad mokini' pasiekimai 
buvo gerokai auk!tesni nei vidutini!ki tradicini' mokykl' moks-
leivi' rezultatai. Be to, ketvirtadalis namuose ugdyt' moksleivi' 
mok#si pagal auk!tesn#s klas#s program$ nei j' bendraam)iai. 
Oregono universiteto sociologas Brianas Ray, apklaus%s 7300 su-
augusi'j', kurie buvo i!ugdyti namuose, nustat#, kad 74 proc. i! 
j' mok#si auk!tosiose mokyklose, lyginant su 46 proc. !alies vidur-
kiu. Jie taip pat buvo aktyvesni politikoje ir bendruomen#s gyve-
nime, tur#jo ma)iau psichologini' ir emocini' problem' bei jau-
t#si laimingesni. Daugelis presti)ini' u)sienio universitet' vertina 
unikali$ namuose i!ugdyt' vaik' patirt* ir *g"d)ius, tod#l aktyviai 
bando pritraukti toki' kandidat' * savo institucijas.

MOKYKLA AR NAMAI?

Tikrai nesi"lau visiems mesti mokykl' ir kraustytis mokytis * 
namus, bet turiu pripa)inti, kad !ie metai, praleisti mokantis kartu 
su vaiku, man atv#r# akis. Supratau, kad n#ra vieno teisingo kelio 
kaip ugdyti vaikus ir kad mes, t#vai, kaip savo vaik' mokytojai, tu-
rime nema)ai privalum' prie! diplomuotus pedagogus.

Kitais metais Oskaras lankys pirm$ klas% toje pa&ioje moky-
kloje „Green school“ Balyje. A! pa)*stu ir gerbiu jo b"sim$ mokyto-
j$, kuris yra labai mylimas jo mokini', t#v' ir koleg', tod#l viliuosi, 
kad Oskaras puikiai praleis metus ir i!moks daug svarbi' dalyk'. 
A! vis dar tikiu, kad ma)os mokyklos, paremtos * vaik$ nukreipta 
pedagogika, yra puiki aplinka vaikui mokytis, jei vaikas ten pri-
tampa. Bet mokykla neturi virsti vaiko kal#jimu. Ir visgi gera )inoti, 
kad jei kada nors v#l atsitikt' taip, kad mokykla tapt' problema, 
egzistuoja i!bandyta ir tikrai nebloga alternatyva –-mokymasis 
namuose. 

9*9� BNčJVKF� NPLBOU� WBJLVT� TMBQUPTF�
OBNć�NPLZLMéMéTF�CVWP�JăTBVHPUBT�MJFUV-
WJăLBT�SBăUBT�JS�QFSEVPUB�LVMUąSB��

N
or

in
tie

m
s p

a!
in

ti,
 v

isa
s p

as
au

lis
 y

ra
 m

ok
yk

la
.

O
sk

ar
as

 m
ie

ga
n#

io
 v

ul
ka

no
 k

ra
te

ry
je

.


