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Viešojoje konsultacijoje buvo naudotasi 2021 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto ir 

Medicinos fakulteto mokslininkų atlikto mokslinio tyrimo „Mokymosi pasiekimus 

sąlygojantys ir psichosocialines rizikas mažinantys mokyklos bendruomenės ir lyderystės 

veiksniai“, kurį finansavo Europos Sąjunga pagal sutartį su Lietuvos mokslo taryba, 

duomenimis ir rekomendacijomis. Tyrimu siekta įvertinti mokyklos psichosocialines rizikas, 

jų sąsajas su 5–12 klasių mokinių mokymosi pasiekimais ir šias rizikas mažinančius socialinio 

kapitalo bei mokyklos vadovų lyderystės veiksnius.  

 

Dr. Sigita Girdzijauskienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto 

docentė 

 

Esame naujų krizių situacijoje. Ir kyla klausimas, ar dabar metas kalbėti apie ugdymo 

organizavimą, mokinių pasiekimus. 

 

Krizė vyksta ir mūsų pačių gyvenime. Patiriame traumą, kaip ir esantieji Ukrainoje, tik galbūt 

šiek tiek kitokiu režimu. Mūsų tyrimas patvirtino, kad jeigu laimingi vadovai, mokytojai, tai 

laimingi ir mokiniai. Turime priimti tai, kas vyksta mūsų gyvenime. Visos šios emocijos yra 

tinkamos, normalios, neturime jų neigti. Vaikų išgyvenamos emocijos yra visiškai kitokios. 

Jei mums ašaros byra, vaikams nebūtinai jos turi byrėti. Taigi jie gali atsiriboti nuo tos 

situacijos. Taip pat atsiranda jausmas, jog bet kokie nesklandumai tampa nebesvarbūs – kad 

tik karo nebūtų! Yra padidėjęs aktyvumas socialiniuose tinkluose, kiek ten laiko sugaištama! 

Taip norima užsitikrinti saugumą. Išeitys yra dvi – viena gera, kita bloga. Krizės palieka 



žaizdas, traumas ir atsiranda pažeidžiamumas, daromės nebenaudingi nei sau, nei 

aplinkiniams. Tačiau kartu tai ugdo atsparumą.  

 

Vaikų darbas yra lankyti mokyklą, šiame etape tai tampa dar prasmingiau. Turime pasirūpinti 

savo sveikata, kad „nekabėtume“ kažkam ant galvos. Iš mūsų žodyno išnyko žodis 

„disciplina“: atsikelti, atlikti darbus, įsipareigojimus.  

Savo tyrime, kuris atliktas kiek kitokiame kontekste, gauname analogiškus rezultatus. Krizės 

situacijoje žmonių reakcijos yra universalios.  

 

Tyrėme mokymosi sėkmę. Mokymosi sėkmę apsibrėžėme, pasitelkdami tris elementus: 

subjektyvus pasiekimų vertinimas, pažymiai, motyvacija mokytis.  



 

Tai „dvipusis eismas“: lygiai svarbu mokytojams jausti administracijos, tėvų, mokinių 

paramą, o administracijai – mokytojų, tėvų, mokinių. Tyrėme vaikus nuo 5 iki 12 klasės, 

paauglius, kai mokiniai kuria socialinius ryšius. Ir mokytojų, ir mokinių depresijos rizika yra 

padidėjusi. Pagal pasaulinę statistiką 28 proc. paauglių populiacijos būdinga depresijos rizika. 

Mūsų duomenys nuo šios statistikos nesiskiria. Pagal tai, kiek Lietuvoje yra vaikų, turinčių 

psichikos sveikatos sutrikimų, esame „pirmaujantys“ blogąja prasme. Ir pagal tai artėjame 

labiau prie Rytų bloko, o ne prie Vakarų. Be to, esama ir kitokių paūmėjimų: hiperaktyvumas, 

nerimas, kitos emocinės reakcijos, elgesio sutrikimai. Tačiau esama ir to, kas kuria 

psichologinę gerovę: miegas, fizinis aktyvumas. Išryškėjo neformaliojo ugdymo reikšmė. Tai 

dar vienas būdas kurti ryšius, nes jie krizinėse situacijose yra ypač svarbūs.  

 

Dalį mokinių buvo sunku „iškrapštyti“ iš už ekrano, jie ir dabar renkasi mokytis per nuotolį. 

Tai dažniausiai tie mokiniai, kurie patiria socialinį nerimą ir kurių šis sutrikimas intensyvėja.  

Amerikiečių tyrimuose teko skaityti, jog tam, kad įveiktume pandemines spragas, reikės dvejų 

metų. Vadinasi, šeštokas gali turėti spragų iš 4 klasės lygmens. Reikėtų mokytojus skatinti 



nepabijoti grįžti metus ar pusantrų atgal ir tiesti tiltą su tuo, ko mokomasi dabar. Galbūt 

nuotolinio ugdymo būdas galėtų būti naudojamas žinių spragų pildymui.  

 

 

Neturėtume nustumti emocinės būklės į antrą planą. Svarbu išlaikyti kasdienius ritualus, nes 

tai suteikia stabilumo. Visos šventės turi gyvuoti. Turėtume paskatinti mokinius pilietinėmis 

iniciatyvomis. Itin svarbu pokalbis su vaiku bent kartą per metus.  

 



 

Nuolat turime investuoti į santykius ir psichologinę gerovę. Pirmiausia turime pasirūpinti 

vaiko emociniais ir socialiniais poreikiais, o po to jau mąstyti apie akademinius pasiekimus. 

Yra Paramos vaikui centro šiuo požiūriu naudinga medžiaga. Vaikas, sutrikdytas sunkių 

emocinių išgyvenimų, gali pasirodyti kaip turintis emocinių sutrikimų ar autizmo spektro 

sutrikimą. Todėl svarbu vaiką stebėti. Trauma reiškiasi labai skirtingai. Panaudokite šį laiką 

mokyklos socialiniam kapitalui kurti ir stiprinti. Mokytojai dažnai dirba tyliai. Tačiau būtina 

dalytis tuo, ką atradote ir kas atrodo svarbu. Skatinkite mokytojus kalbėti. Nauda bus dvejopa: 

bus kuriamos naujos žinios ir kartu stiprės socialiniai ryšiai.  

Arūnas Grimalis, Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos direktorius  

Jau tris savaites turime septynis mokinukus iš Ukrainos. Mums pasisekė, nes dalyvavome 

kuriant Ugdymo organizavimo ir ugdymo pagalbos teikimo darbui su reemigrantais modelius. 

Kadangi turėjome tam tikrus algoritmus ir patirtį projekte, tai tą ir pritaikėme. Džiaugiamės 

savo pasiekimais įtraukiojo ugdymo srityje. Mokinių priėmimą pradedame nuo apsilankymo 

pabėgėlių šeimų centre. Vyksta savivaldybės socialinio skyriaus, mokyklos bendruomenės 

atstovai. Susipažįstame, atpalaiduojame stresą. Tai padeda sėkmingai adaptuotis mokykloje. 

Vėliau kviečiamės vaiką į mokyklą su šeima ir supažindiname su mokykla. Šie pirmieji 

žingsniai susiję ir su savanoryste. Parenkame mokiniui klasę pagal jo amžių. Yra bendraklasių, 

kurie gerai moka rusų kalbų. Mokiniui priskiriame mokytoją mentorių. Beveik visose 

pradinėse klasėse turime mokytojo padėjėjus. Jie taip pat koordinuoja atvykusio mokinio 

veiklą. Pirmąją savaitę vyksta adaptacija, įtraukimas į mokyklos veiklas. Kai kurie mokiniai 

ne itin gerai moka anglų kalbą. Todėl pasitelkiame naująsias technologijas. Kiek įmanoma, 

sutvarkome visus socialinius reikalus: nemokamą maitinimą, labdarą. Pokalbio metu taikome 

neformalųjį vertinimą. Kartais dešimtukas padeda pasitempti. Deriname jų nuotolinį mokymą 

Ukrainoje ir čia, Lietuvoje. Sudarome individualius mokymo planus rusų ir anglų kalbomis. 

Sudarome mobilias grupes mokytis lietuvių kalbos. Taip pat juos įtraukiame į klasių kultūrines 

veiklas (išvykas ir kt.). Tai paprasčiausias būdas išmokti lietuvių kalbos. Įtraukiame 

mokytojus – senjorus, ypač lietuvių kalbos mokytojus, kurie vadovauja lietuvių kalbos 

būreliams ir moka rusų kalbą. Yra ukrainiečių vaikų tėvų, kurie turi puikų išsilavinimą, 

bandome juos įdarbinti mokykloje. Kitas veiklas atliekame, vadovaudamiesi Bendrųjų 

ugdymo planų 7 skirsniu. Siekiame, kad jų socialinė emocinė būsena būtų puiki, o žinias 

bandysime sustiprinti birželio mėnesį. Mums labai reikėtų ukrainiečių mokytojų, kurie galėtų 

dirbti padėjėjais, o galbūt ir mokytojais.  

Rima Kuktienė, Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos direktorė  



Mūsų mokykla yra mokyklų, priimančių iš užsienio sugrįžusius vaikus, tinkle. Žingsnius 

esame numatę prieš aštuonerius metus, dalyvavome tarptautiniame projekte. Todėl ukrainiečių 

atvykimas į mūsų gimnaziją nebuvo didelis iššūkis. Kokie žingsniai yra svarbūs? Kauno 

rajone vaikus iš Ukrainos priima savivaldybės švietimo skyriaus sudaryta komisija. Savo 

veiklą pradedame nuo komandos parengimo. Komandą sudaro pavaduotojai, pagalbos 

mokiniui specialistai ir klasių vadovai. Ji pasirengia sutikti atvykstantį mokinį. Šios komandos 

ir vaiko bei jo šeimose pokalbyje įsivardijamas akademinis mokinio lygis, šeimos lūkesčiai ir 

mokinio psichologinis emocinis lygis. Jei ukrainietis vaikas grįš laimingas iš mokyklos, jo 

tėvai taip pat bus laimingi. Svarbiausia ne akademiniai pasiekimai, bet susitvarkyti su vaiko 

emocine būsena. Ir kitas žingsnis – vaiko situacijos pristatymas bendruomenei. Pristatome ir 

dėstantiems mokytojams, ir klasės draugams, jų tėvams. Itin stebime teikiamos pagalbos 

rezultatus. Aktyviai įsitraukia mokytojai savanoriai, mokinių taryba. Galime džiaugtis, kad 

ukrainiečiai vaikai sako, jog jie nėra turėję tokių draugiškų santykių. Todėl jiems buvo lengva 

integruotis ir atsiskleisti. Per 10 dienų atvyko 20 vaikų. Vyriausias yra 10 klasėje. Svarbu 

techniškai paruošti mokymosi aplinką. Esame turtinga gimnazija ir galime aprūpinti 

informacinėmis technologijomis. Suteikiame kompiuterius, organizuojame maitinimą, 

pavėžėjimą. Dar turime vertikaliąją klasę. Į ją surenkame visus atvykusius 5–9 klasių vaikus, 

reemigrantus ir ukrainiečius. Vaikai ir jų šeimos susipažįsta ir dalijasi patyrimu. Mes taip pat 

gauname svarbios informacijos, kaip turėtume gerinti ir gilinti šią sritį. O 1–4 klasėms kuriame 

mini klasę, į kurią mokiniai renkasi 1–2 kartus per savaitę. Švietimo pagalbos specialistai su 

jais dirba, kai tik gali. Šio amžiaus vaikai greičiau adaptuojasi, nes mažiau reikia specifinių 

dalykinių žinių. Jie jau prašo dailės ar technologijų dalyko mokytojo parašyti pažymį. Yra 

vienas berniukas antrokas, turintis kalbos ir emocinių sunkumų. Su juo bendraujama rusų 

kalba. Tik po to, kai pastebime kurį laiką vaiko emocinę būseną, akademinius pasiekimus, 

rengiame jų individualų planą. Mokiniai ir patys intensyviai mokosi lietuvių kalbos, kuriasi 

bazinį žodyną, dalyvaudami pamokose. Kai jau įsivardysime, jog lietuvių kalbos mokymas 

reikalingas, komandą turime. Kol kas lietuvių kalbos mokosi iš draugų ir dalyvaudami lietuvių 

kalbos pamokose. Pradinukai mokosi pagal paveikslėlius – juose yra pavadinimai lietuviškai 

ir ukrainietiškai. Manau, kad sugebėsime šiems vaikams padėti. Didžiausia viltis – kad tai tik 

trumpalaikis išbandymas, kad netrukus jie galės sugrįžti.  

Jolanta Jankauskienė, Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymui  

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patarimu, ėmėmės šių veiksmų. 



 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtinta specialioji komisija. Ji ir 

organizavo mokinių priėmimą į mokyklas. Mokinys galėjo kreiptis tiesiai į švietimo įstaigą 

arba į seniūniją ar savivaldybę. Susitikimuose su seniūnais prašėme juos paskatinti vaikus eiti 

į mokyklą.  

 

Kauno rajono savivaldybėje jau turime 135 mokinius iš Ukrainos. Daugiausia yra jaunesniojo 

amžiaus mokinių. Specialioji komisija pasirengė prašymą priimti į mokyklą ukrainiečių ir 

lietuvių kalbomis.  



 

Taip pat pasirengėme sutartį pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavyzdį lietuvių ir 

ukrainiečių kalbomis. Jame įrašome švietimo įstaigą ir ugdymo programą, dėl kurios 

susitarėme.  

 

Kauno rajono savivaldybė kiekvienam ukrainiečiui mokiniui parengė mokinio kraitelį. Tai 

dovana, kuri tikrai pradžiugina liūdnas mokinio akis.  



 

 

Pagalba teikiama ir atvykusiai šeimai.  

 



Žavimės Kauno rajono neformaliojo švietimo teikėjais, kurie nemokamai priima ukrainiečių 

vaikus. VDU Socialinių mokslų fakulteto studentai pasisiūlė bendradarbiauti tam tikromis 

formomis ir prakalbinti mokinius kuo greičiau lietuviškai.  

 

Šiuo metu išlyginamųjų klasių nesame įsteigę. Tačiau planuojame kreiptis į savivaldybės 

tarybą, nes mokinių daugėja. Išlyginamosiose klasėse galėtų būti po 15 mokinių, o 

mobiliosiose grupėse – ne daugiau kaip 4 lietuvių kalbos nemokantys ukrainiečių vaikai. Daug 

informacijos yra aktualiuose dokumentuose.  

 



 

 

 

 



 

Kauno rajono savivaldybėje šiuo metu yra įdarbintas vienas pedagogas, aukštosios mokyklos 

dėstytojas iš Ukrainos mokytojo padėjėju. Visa šia informacija dalijamės su direktorių 

pavaduotojais. Atvykusius mokinius būtina įregistruoti mokinių registre. Jei mokinys mokosi 

nuotoliniu būdu, jis taip pat turi būti įregistruotas mokinių registre, priimtas į mūsų mokyklą. 

Mokykla turi gauti tam tikrą patvirtinimą iš Ukrainos, kad mokinys tikrai mokosi. Mokinys 

gali būti priimamas ir su bet kokiais dokumentais į savo bendraamžių klasę.  

Individualaus ugdymo plano formoje rašomas mokomasis dalykas, skirtas valandų skaičius 

per savaitę, vertinimas (įskaityta / neįskaityta), pastabos. Šis planas aptariamas vaiko gerovės 

komisijoje. Apie tai dar kalbėsime per kitą pavaduotojų pasitarimą, rinksime gerąsias patirtis.  

Albina Vilimienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų 

plėtros skyriaus vedėja 

Kokią paramą krizių laikotarpiu teikia Nacionalinė švietimo agentūra? Dabar svarbiausia, 

kad visi kartu bendradarbiautume ir būtume vieningi.  

 



 

Pagalbos pavaduotojams, vadovams šaltinių yra daug. Juos matote skaidrėje. Informacija yra 

ir lietuvių, ir anglų, ir ukrainiečių kalbomis. Pagrindinis šios ir kitų tęstinių viešųjų 

konsultacijų tikslas – kad būtų naudojami naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir 

rekomendacijos. Noriu pasidalyti vienu paveikslu apie efektyvios lyderystės pokyčių ar krizių 

laikotarpiu prielaidas. Jis yra iš tyrimo, kurio rezultatus pristatė Sigita.  

 

Šiame paveiksle rodomi ryšiai tarp asmeninės savireguliacijos ir bendruomenės 

saviorganizacijos. „Koriukų“ laukas yra platus, todėl mokyklos administracijai svarbūs krizių 

vadybos ir lyderystės gebėjimai. Noriu anonsuoti, kad kitose Mokyklų plėtros skyriaus 

organizuotose viešosiose konsultacijose pereisime prie tyrimo apie mokymuisi palankios 

aplinkos kūrimą duomenų ir rekomendacijų. Lietuvos tyrėjų atlikti tyrimai yra pagrindas, 

kuriuo remdamiesi galime tobulinti kiekvienos mokyklos veiklą, žinoma, atsižvelgdami į 

kontekstą.  

Asta Ranonytė, Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja 

Džiaugiuosi dėl geranoriško ir jautraus balso tembro, kuris vyrauja mūsų bendruomenėse. 

Svarbiausia yra emocinė būsena, ir būtent mūsų pačių emocinė būsena, nes ir mums patiems 



reikia savimi pasirūpinti. Ką mes nešame į klasę? Kiek mūsų tariamas žodis sutampa su vidine 

būsena? Puiku, kad girdime tiek daug gerų patirčių. Norime, kad jaustume visos švietimo 

bendruomenės pulsą, nes visai netikėtoje vietoje gali prasiveržti emocijos. Turbūt normalu, 

kad ne visiems vienodu laiku „iššauna“ emocijos. Gali būti, kad ir po mėnesio kai kam karas 

„galvose“ prasideda. Mokytojas yra stiprybės šaltinis. Jei mokytojas randa bendrą kalbą su 

labai skirtingais mokiniais, jei mokiniams sugebama atsakyti į klausimus, neperšant 

nuomonės, tai girtina. Paauglių interpretacijos gali visiškai nesutapti su tuo, ką sako 

mokytojas. Turbūt niekada nesiliausime kalbėję apie tai, kaip jaustis ir kaip įsipareigoti. Buvo 

emocinis pakilimas, šokas. Kad save nuramintume, norėjome labai daug daryti. Bet baisybės 

tęsiasi, ir mūsų atjautos, stiprybės reikia ir reikės rytoj ne mažiau negu reikėjo vakar. Mokyklas 

informacija pasiekia skirtingais kanalais. Jei matysite, kad negaunate visų atsakymų per kurį 

nors kanalą, kaip veikti „čia ir dabar“, duokite mums žinoti, kokį klausimą mums reikėtų 

pagvildenti giliau. Tai nereiškia, kad turėsime visus atsakymus. Dar daug mokslinių straipsnių 

turime perskaityti, dar daug psichologijos aspektų turime kaip siūlus ištraukti – ne tik apie 

krizių valdymą, bet ir apie tai, kaip po to sugrįžti į kasdienybę. Kalbėdamiesi, keisdamiesi 

informacija, nusiraminsime. Labai jums ačiū, atrodo, kad kuriasi bendruomenė, kurioje, kad 

ir koks būtų iššūkis, turėsime, kas mus paremia.  

 

Moderavo Albina Vilimienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos 

departamento Mokyklų plėtros skyriaus vedėja 

Medžiagą transkribavo Vida Kazragytė, Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos 

plėtros skyriaus metodininkė 

 

 

 

 

 

 

 

 


