Der Mensch lernt, solange er lebt
Prieš dvejus metus Žaliosios klasės vaikai dalyvavo projekte, kuriame piešė
iliustracijas vokiškoms patarlėms. Galų gale išleidžiama knyga su jų piešiniais. Taip
pat rengiama paroda. Vaikai dalyvaus knygos pristatyme ir turės po savo knygos egzempliorių. Vaikai, kurių piešiniai atsidūrė knygoje: Agota Kabošytė, Kipras Stančius,
Dominyka Savickaitė, Vincas Glodenis, Nojus Grigonis, Gertrūda Treigytė, Jovaras

Vėtra Vidugiris, Erikas Gaidelis, Linas Mozūra. Knygos pristatymas ir vaikų piešinių
parodos atidarymas gegužės 4 d. 15 val. VU Bibliotekos Direkcijos koridoriuje III a.
(Universiteto g. 3), centriniuose rūmuose.
Knyga netrukus pasirodys ir knygynuose: Lietuvių-vokiečių patarlės. „Kol
gyveni, tol ir mokaisi = Der Mensch lernt, solange er lebt“. https://goo.gl/Ffoata

Rašo Miško klasės mokiniai
Gerda Drungilaitė
Mokykla
Šita mokykla yra laisva! Mes žaidžiam, piešiam, skaičiuojam, rašom, lipdom, galime susipažinti su gamta. Šitoje
mokykloje mes visi draugaujame! Ir dar
yra visokių būrelių, pavyzdžiui, keramika, aikido, girinukai, ten mes gerai praleidžiame laiką.
Pranciškus Antanas Janonis
Miško klasės linksmybės
Šiais metais pas mus buvo dvi diskotekos ir du filmai, dar dvi nakvynės. O
dar gavome vieną dar vieną lentą. Man
labiausiai patiko, kad į mano klasę atėjo
daug vaikų. Bet šiais metais išėjo geras
draugas Šarūnas.

Elzė Jagminaitė
Man įsimintini įvykiai
Ketvirtos klasės pradžioje jau su
nauja mokytoja Kazimiera mokėmės
apie vikingus ir repetavome spektaklį
apie juos, pavyko visai neblogai. Dar pas
mus atsirado du naujokai. Be to, aš girdėjau Kazimieros ir Egidijaus pokalbį su
tėvais (ne mano), kad pas mus turbūt
ateis naujokė. Siuvinėjome kryželiu, darėme pristatymus apie gyvūnus ir atsirado arkliai. O Gaja buvo Egipte ir parvežė
labai gražių koralų ir kriauklių.

gai, aviuko vardas Megztinis, maža ožkytė neturi vardo. Bet man labai gaila,
nes maža ožkytė mirė. O dar atsirado jodinėjimo būrelis.
Upė Tamošauskaitė
Pagaliau baigti darbai
Pagaliau beveik visa Miško klasė
pabaigė savo darbus. Darbų buvo daugybė: siuvinėjimas, matematika, lietuvių,
gyvūnų knyga, eilėraščiai. Štai kiek darbų, kurie buvo atlyginti diskoteka. Darbai, darbai, nebaigti darbai! Štai koks
džiaugsmas būti pabaigus darbus!

Urtė Savulionė
Mokyklos gyvūnai
Šiais metais į mokyklą atvežė arklius, ožką, ožį, dar ožkytę ir aviuką, man
buvo labai smagu. Arklių vardai Bunkeris, Kuršis, Kamelija ir Klavesina, ožio
vardas Anzelmas, mes su juo geri drau-

Tomas Simonaitis
Maistas
Maistas labai smirda, kai atidarome. Ir tik vieną arba du kartus per savaitę būna valgomas. Kai maistas būna skanus, jo neužtenka, o kai būna neskanus

– jo būna per daug. Maistą gauname iš
Rojaus obuoliuko, to, kur priviliojo Ievą
ir Adomą.
Vėjūnė Grinevičiūtė
Miško klasė
Kovo 29 dieną pas mus buvo diskoteka su nakvyne mokykloje ir filmu.
Na, dėl vieno dalyko buvo nelabai smagu, susipyko daug draugų bei kelios
draugės. Tačiau daug kas susitaikė. Mūsų klasė turi tikrai labai gerą dainų skonį,
nes šioje diskotekoje tikrai grojo geros
dainos. Filmo pavadinimas buvo
„Džiunglių knyga“, rekomenduoju! Jis labai įdomus, apie berniuką iš vilkų, kuris
(galima sakyti) išgelbėjo džiungles ir jų
gyvūnus. O nakvynė… smagu! Juk mokykloje nakvoti labai smagu. Na, tai tiek
apie kovo 29d.

Pokalbis su Džiaugsmo klasės mokytoju Virginijumi Varkaliu
patirtis buvo labai įvairi, permaininga. Jei man, 15-18 metų jaunuoliui, kas būtų pasakęs, kad kada nors dirbsiu mokytoju, būčiau tik pirštą prie smilkinio pasukiojęs.
Esu panevėžietis, gyvenau miesto centre. Mano kiemas buvo ganėtinai didelis,
daug bendraamžių. Turėjau daug gatvės gyvenimo, juk apie 90-uosius Panevėžys buvo
kaip Čikaga, iki kokių 1998 m. visa atmosfera buvo persmelkta su mafija susijusiais įvykiais. Dirbdamas barmenu kavinėje, pats susidūriau su kai kuriais personažais.
Baigęs mokslus, bandžiau verslauti ir užsidirbti pinigų. Vadyba, kurios mokiausi, ir
reali vadyba, kurios ėmiausi gyvenime, labai skyrėsi. Buvo pati privataus verslo Lietuvoje pradžia. Norėdamas pirkti ir parduoti, ir dar tokiame mieste kaip Panevėžys, turėjau
gebėti susitarti, derėtis, ir su „furistais“, ir su kioskeliais. Teko padirbėti ir „Ekrano“ gamykloje prie teleskopinių ekranų gamybos. Nebuvo lengva išgyventi, prekes pirkome
už talonus, nemokėjo atlyginimų. Turėjau padėti tėvams. Mano mama prarado darbą
konservatorijoje, tėtis po kelis mėnesius negaudavo atlyginimo. Buvome trys vaikai,
brolis studijavo, sesuo mokėsi mokykloje. Man teko dirbti, ieškojau lėšų pragyvenimui.
Buvo sunkių laikų, kai ant Velykų stalo buvo mediniai kiaušiniai – tikrąja to žodžio prasme.
Porą metų mokiausi J. Švedo konservatorijoje, mano specialybė – liaudies instrumentalistas-birbynininkas. Bet baigęs mokytis pardaviau instrumentą ir nuo to laiko nebegroju. Šiek tiek su muzika susijęs darbas buvo reklamos gamyba garso įrašų studijoje.
Taip pat ir darbas radijuje su jaunais atlikėjais. Savo draugo studijoje mokiausi dirbti
prie pulto ir su atitinkamomis programomis. Buvau pasiekęs gan aukštą lygį.
Buvau gal 25-erių kai pradėjau draugauti su būsima žmona. Įsidarbinau uošvio
kavinėje: savaitę darbas, savaitę poilsis. „Kodėl gi ne?!“ Niekam neatsakau. Susidūriau
su nemenku iššūkiu. Nežinojau, kaip serviruoti stalą, kokios taurės kam skirtos, reikėjo
mokytis. Klientūra buvo įvairi – nuo valdžios iki pačių baisiausių banditų. Nutikdavo,
kad grįžtu po darbo ir verkiu, tiek sudėtingų išgyvenimų ir patirčių. Barmenas privalo išmokti būti diplomatišku ir susikalbėti, išmokti būti direktyviu ir sugebėti susitvarkyti,
apsaugoti turtą, klientą ar padavėją. Nelengva mokykla.

Vilma Kraelskaitė
Šis žmogus nepaliauja stebinti. Kalbamės saulėtoje tuščioje klasėje, jis ūmai mėgdžioja įžūliai ištartą užklydusio vaiko klausimą. Kai kurie mokyklos vaikai tarsi privengia
jo iš pažiūros griežtos povyzos. Tuo pačiu jis spinduliuoja nepaprastą jautrumą ir pastebi
subtiliausius žmogaus sielos virpesius.
Su Virginijumi Varkaliu, Džiaugsmo klasės (3 kl.) mokytoju, psichologu, kalbamės
apie itin spalvingą jo biografiją ir mokytojo bei psichologo darbą.
– Kaip tave gyvenimas atvedė iki darbo mokykloje?
Banali istorija. Kolegos, draugai
psichologai sakė: „Tu pagaliau kraustykis į
Vilnių, ko tu vis dar važinėji iš savo Panevėžio?! Susirastum čia darbą, turėtum galimybę gyventi.“ Kursiokė persiuntė skelbimą, kad Valdorfo darželis ieško virėjo.
Nusiunčiau savo dokumentus. Po kurio laiko skambina Beata ir sako: „Skaitau, skaitau, – o kur čia virėjas? – Psichologija, vadyba, savas verslas.“ O man tiesiog patinka valgyt gamint. Ir šiaip mano stilius: į visus pasiūlymus sakau „taip“. O po to tikrinuosi, ar man tai tinka. Manau, jei nori
kažką turėt, turi būt atviras pasiūlymams.
Beata sako: „Ar galiu pasilikti kontaktus?“ Į virėjus manęs nepriėmė. Praėjo
dar daugiau nei pusmetis. Sulaukiau
skambučio: „Ieškom vyro mokytojos padėjėjo.“ Savo įpratimu sakau: „Gerai“.
Apie Valdorfą žinojau iš sutiktų vaikų, šeimų. Per tėvų kursus nuolat sakydavau ieškantiems alternatyvos ugdymo įstaigose: „Eikit į Valdorfą“. Prisikalbėjau – Valdorfas atėjo pas mane.
Atvažiavau į Skirgiškes, buvo gegužės mėnuo. Tuomet čia dar nebuvo nei vieno
pastato. Per laukus nužygiavom į Bratoniškes. Laukai buvo šviežiai išakėti, o eidami per
mišką matėm šernų išknistas vietas. Pamaniau sau: „Pavasaris, šernai veda jauniklius.
Ar nebaisu taip vaikštinėti?! Ekstrymas!“ Susipažinom su Inga, vėliau lankiausi Vivoje ir
domėjausi, kaip ten dirba antrasis mokytojas. Ir galutinai sutikau. Buvo ramu iki rugpjūčio 15 d., kol nesusilaužiau rankos. O dar reikėjo persikraustyt į Vilnių...

– Galėtum vesti profesinio orientavimo būrelį! Kada tavo gyvenime atsirado
psichologija?
Visa tai buvo asmenybės paieška – kur save atrasiu, kas man teikia didžiausią pasitenkinimą.
Išsiskyriau. Išvažiavau į Londoną ir man patiko. Pašlijusi mamos sveikata parginė
mane namo. Sutikau antrą žmoną, ji turėjo du vaikus. Teko susipažinti su vaikais ir jų
auklėjimu, ir tai buvo didysis iššūkis. Supratau, kad jokia kita profesija savo sudėtingumu neprilygsta tėvystei. Per tai atradau psichologiją. Reikėjo išmokti, kaip elgtis, kad
„pasakei ir veikia“.
Tai mane labai „užkabino“. Pradėjau savanoriauti Jaunimo linijoje Vilniuje, baigiau savanorių mokymus. Važinėjau iš Panevėžio, be jokio atlygio. Priimu kaip faktą, kad
nebūtinai turi būti mokama už tai, kas man patinka. Mokiausi ir dabar vis dar mokausi,

– Įdomu išgirsti Tavo gyvenimo istoriją. Koks buvai vaikas?
Norėjau turėti savo nuomonę, ne tik būti patogus tėvams. Nebuvau „geras mokinys“. Domėjausi tuo, kas man patiko, ir ėmiau tai, kas naudingiausia. Mano gyvenimo
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kaip padėti žmonėms būti savimi, suprasti, ko nori, išgyventi skaudulius, traumas.
Patyręs skyrybas žinojau, kaip nelengva pakelti netektį, pokyčius. Panevėžio radijuje
kartu su žurnaliste gerą pusmetį vedžiau psichologinę laidą. Kiekvienai laidai tekdavo
ruošti vis kitą temą, įdomi tiesioginio eterio patirtis.
Su antrąja žmona turėjome gan stambų verslą. Gaminome vilnos gaminius,
eksportuodavom po visą pasaulį, turėjome didelį kontraktą su Japonija. Jaučiau pasitenkinimą, visame pasaulyje buvome įvertinti už originalius rankų darbo dirbinius. Gyvenome įdomiai, galėjome daug ką sau leisti. Valdžios ir pranašumo jausmas, tarsi niekam kitam nepriklausai, tik sau pačiam – įdomus etapas. Bet psichologija mane traukė labiau
nei verslai.
Ieškodamas žinių atsidūriau Individualiosios psichologijos institute. Instituto vadovai matė manyje perspektyvą, visaip skatino. Ėmiau vesti tėvystės kursus, paskaitas
vadovams. Vilnius vis artėjo.

Vaikai praeina ypatingą susitikimą su garsu, žavu, kaip tai yra pateikiama, kai vaikai mokosi skaityti. Be abejo, yra visokių vaikų, vienas ar kitas metodas gali nevienodai
tikti. Pavyzdžiui, garso rezonavimas per visą kūną tarsi nusėda, įsikūnija vaike, bet ne
kiekviename. Jei vaikas turi logopedinių sunkumų, jis nejunta tos vibracijos, jam šita
praktika tuščia.
Jei aš kaip vaikas būčiau atėjęs į šitą mokyklą, man ji būtų labai tikusi. Mėgau
klausytis istorijų, man nereikėjo matyti vaizdo prieš akis, viską įsivaizduodavau. Galimybė rinktis tokias įvairiapuses mokyklas kaip Valdorfo, manau, yra didžiausia vertybė Lietuvai.
– Kaip ruošiesi pamokoms?
Pagrindinė mano sritis – matematika. Sėdžiu ir sprendžiu uždavinius, gilinuosi į
vyresnių klasių kolegų patirtį. Realybė visada pakoreguoja planus. Kartais uždaviniai būna per sunkūs, ar sąvokos neaiškios, tuomet, kaip radijo laidoj, tenka ekspromtu suktis
iš padėties. Labiau mėgstu dirbti mažesnėse grupelėse, kur su kiekvienu mokiniu galiu
turėti kontaktą, prieiti, pasitikslinti, patikslinti. Kai vienas mokytojas dirba su 25 mokiniais, manau, ne visi gauna reikiamo dėmesio. Tuos, kuriems sekasi, taip pat reikia pamatyti, pasidžiaugti jų sėkme. Lygiai kaip ir tuos, kuriems ne taip sekasi.

– Vilnius – tai Žalioji mokykla ar psichologo praktika?
Pradėjęs dirbti mokykloje, pirmaisiais metais neturėjau jėgų jokiam papildomam
užsiėmimui. Šiek tiek apleidau savo psichologinę veiklą – seminarų vedimą bei studijas
Individualiosios psichologijos konsultantų programoje. Bet buvau įsipareigojęs ir priėmiau tai natūraliai.
Mokykloje esu jau trečius metus. Per tą laiką visgi baigiau Individualiosios psichologijos studijas. Šiais metais nebelydžiu vaikų autobusu ir išnaudoju atsiradusį laiką asmeninei psichologo praktikai.
Konsultuoju ne tik suaugusius, bet vaikus, maždaug nuo 10-11 metų. Tikiu, kad
suaugusio žmogaus elgesio „šaknys“ glūdi vaikystėje. O kai kalbuosi su vaikais, svarbu
išgirsti, kas dabar su jais vyksta, ir kaip gali suaugęs, ne tėtis ar mama, padėti atrasti
naują kelią, kad nesėkmė jo neužgožtų.

– Tavo nuomone, kaip jaučiasi vaikai, turėdami du mokytojus – vyrą ir moterį?
Būdamas vaikas, pirmuosius mokytojus vyrus sutikau tik 5 klasėje, jie dėstė fiziką,
kūno kultūrą ir istoriją, viso – 4 pamokas per savaitę. Taigi, vyrų beveik nebuvo. O čia
vaikams – gėris matyti du skirtingai veikiančius tipažus. Esminiais klausimais mes su
Inga (kolege Džiaugsmo klasės mokytoja) esame sutarę, einame išvien. Tuo pačiu mes
esame skirtingi – aš lyg griežtas, tvarką ir ribas laikantis. Inga švelnesnė ir nuolaidesnė.
Sąmoningai pasirinkau tvarkos palaikytojo rolę, ji man tinka. Vaikams iš dalies yra perkeltas šeimos modelis. Jiems svarbu turėti sąlytį su vyriška puse, stebėti bendradarbiavimą tarp vyro ir moters. Ilgalaikėj perspektyvoj vaikams tai bus kaip pagalba ir pavyzdys.

– Jei į vieną gretą pastatytume visas tavo bandytas profesijas, kaip atrodo
mokytojo profesija?
Manyčiau, kad bandymas atrasti savo mokytojo vaidmenį buvo mano didžiausia
klaida. Kartą mokytojams skirtame seminare lektorius pasakojo, kaip kaskart eidamas į
mokyklą jis tarsi užsivelka mokytojo vaidmenį it kokį kostiumą. Iš pradžių ir aš mėginau
taip elgtis ir būti kitokiu nei natūraliai esu, ir tai buvo nesėkmė. Prisipažinsiu, pirmieji
mėnesiai mokykloje man buvo labai sudėtingi. Kasdien tekdavo lydėti vaikus iš stotelės į
mokyklą ir atgal. Tik tuomet, kai nereikėjo skaičiuoti, ar visi „viščiukai parėjo namo į vištidę“, pamačiau medžius, takelį, pelkę. Supratau, kad galima ir kažkaip kitaip būti. Antraisiais metais tame pačiame žygyje jau buvau labiau atsipalaidavęs matydamas, kaip
kažkas nugriūna, įsibrėžia, arba kai reikia iš eketės ištraukti koją, po to batą ir pan. Nebeieškau vaidmens, tiesiog būnu savimi.

– Mokykloje aktyviai įsiliejai į VGG – Vaiko gerovės grupę. Papasakok plačiau.
Išsinagrinėjau Švietimo, Vaiko teisų įstatymus. Tai buvo nauja patirtis, iki tol nepasitaikė nei proga, nei poreikis. Man regis, šita sritis yra svarbi. Mokytojai privalo įsivertinti, kiek vidinių resursų jie turi, kad padėtų vaikui konkrečioje situacijoje ir, svarbiausia, pripažinti, kuomet tų resursų neturi. Tai brandus požiūris. Ši grupė veikia, kad
padėtų vaikui, šeimai, mokyklai ir mokytojui – ji tarsi apjungia šias dalis. Įstatymai taip
surašyti, kad ne tėvai sprendžia, kaip vaikas turi mokytis, valstybė sprendžia. Šiai grupei
duota atsakomybė sužiūrėti, kiek vaikais pasirūpinta tiek šeimoje, tiek mokykloje, atsižvelgiant į nustatytus valstybės reikalavimus. Svarbu sudaryti vaikui sąlygas vystytis ir
augti pagal jo gebėjimus. Ir padėti rasti pagalbą, kai reikia.

– Kaip psichologo darbo patirtis įtakoja tavo mokytojavimo stilių?
Man atrodo, mano žinios, susiję su vaikų raida ir santykio kūrimu, leidžia man padėti jiems įveikti baimes ir pastebėti subtilius vaikų elgesio niuansus, įprotį rinktis lengviausią kelią. Savo ir ne tik savo klasės vaikams stengiuosi būti nepatogus. Nes manau,
kad jei jie saugiai įveiks saugaus žmogaus iškeltą iššūkį, jiems tai bus vertinga patirtis,
kuri gali lemti jų gebėjimą atrasti resursų sudėtingose gyvenimo situacijose ateityje.
Mano patirtis man rodo, kad ne lietuvių kalba ir ne matematika yra svarbiausi gyvenimo
iššūkiai, bet tai, kaip aš gebu įveikti sunkumus, su kuriais susiduriu. Kaip būti ne tik laimėtoju, bet ir pralaimėti, susitvarkyti su nesėkme. Į mano kabinetą dar nei vienas aukso
medalio laimėtojas nebuvo atėjęs pasiskųsti dėl džiaugsmo pertekliaus. Asmeninė patirtis man irgi rodo, kad gyvenimas nuolat reikalauja: gebėjimo išbūti ten, kur malonu ir
kur nėra malonu; supratimo, kas yra pareiga; apsisprendimo, kaip nusistatyti ribą, kiek
ko sau leisti.

– Susidomėjimas psichologija jau virto profesija. Ar turi kitų pomėgių?
Man patinka gaminti maistą. Sunkiausia, kai pagaminu ir nevalgo. Tuomet gąsdinu, sakau: „Niekada daugiau nebegaminsiu, nusipirksiu sau kebabą, o jūs žinokitės!“
Net indų plovimas ar bulvių skutimas man nekelia streso. Mėgstu rinkti pasakas ir istorijas – žmonių, santykių. Man patinka piešti. Čia jaučiu mokyklos įtaką – įgavau drąsos
bandyti ir žinau, kad pastangos bus nenuvertintos, bet įvertintos. Neseniai pasiėmiau
akrilą ir turiu iššūkį – ant drobės turėtų gulti Klimto „Įsimylėjėlių pora“.
– Kaip keičiasi mokyklos įtaka vaikams augant? Kai ateina paauglystė?
Man mokykla visų pirma yra mano klasė. Mano vaikai man mieliausi, lai neįsižeidžia kitų klasių mokiniai. Dauguma psichologijos mokyklų teigia, kad mokykliniame amžiuje žmogus kaip asmenybė jau susiformavęs ir taip smarkiai nepasiduoda įtakai kaip
ankstyvoje vaikystėje. Tarkime, trečiokai jau turi savo bazinę patirtį. Bet mokykla gali
padėti jiems atrasti naujų kelių susidūrus su vienu ar kitu iššūkiu. Kai vaikai užauga iki
paauglystės, mokykla labai svarbi, nes čia labai daug santykių. Draugystės, išdavystės
išgyvenimai, suaugusiųjų, negyvenančių pagal savo deklaruojamas moralės normas,
kvestionavimas. Mokykla – tarsi kalvė, kuri grūdina vaikus. Gal kažkur reikia pašildyti,
paploninti, atlaisvinti.
Nemanau, kad mūsų mokykloje šiltnamio sąlygos, kaip kartais sakoma apie Valdorfą. Nuo 5-6 klasės vaikai pajaučia, kad čia nebe šiltnamio sąlygos. Kelionė yra didžiulis iššūkis. Važiuoti daugiau nei 40 min., po to dar ateiti. Aš spėju, kad jie turėtų priešintis, ateis laikas, kai tai pajusim. Kai kurie jau mišku nebeina, bet eina palei kelią. Pokytis
jau įvyko. Ateis laikas kai sakys: „Užkniso tas miškas!“ Asmenybė ieškos savo kelio, nebetiks ant delniuko siūlomi variantai. Žmogus rinksis pats ir pagal save. Kai jie įsikurs savo mokinių komitetą ir pradės aiškinti: „Nesąmonė švęsti šitą šventę, reikia švęsti vasario 14-tą!“ Surengs šventę sau ir visiems, nuo pradžios iki pabaigos prisiims atsakomybę. Jie turi užaugti iki tokio pokyčio. Tuomet jie bus pasiruošę gyventi savarankiškai be
suaugusiųjų. Aš viliuosi, kad šita erdvė juos paruoš tokiam žingsniui, o mus, suaugusius,
paruoš visa tai atlaikyti. Ir paleisti mūsų užaugusius vaikus.

– Kartais tenka nugirsti vaikų šnabždesius, kas Virginijus yra piktas...
Čia mano šeimos veido bruožai. Ir mano brolis yra rūškano veido. Kartais atrodau
piktas – susiraukęs, nes neprimatau. Bet pyktis nėra nuodėmė. Visgi nemanau, kad esu
piktas, tiesiog griežtesnis. Stengiuosi mažiau kalbėti, manau, kad veiksmai lemia didesnį
pokytį nei žodžiai, nors moralizuoti irgi moku.
– Kokie Tavo atradimai mokykloje?
Antrais darbo mokykloje metais pastebėjau, kad suaugę žmonės bendraudami
daug ką nutyli, palieka „tarp eilučių“. O vaikai tiesmuki. Suaugusiems tiesmukas kalbėjimas kelia nerimą ir šoką, o vaikams tai taip natūralu. Ypatingas jausmas, kai turi suvadovauti pirmokams, antrokams, kurie į mokytojus kreipiasi „mama“ ir „tėčiu“. Klasėje
reikia suvaldyti triukšmą, vaikų elgesį, emocijas, nerimus. Tai nuostabi patirtis, matau
didžiulę prasmę tame dalyvauti. Manau, kad po mokytojavimo iššūkio jokie kiti iššūkiai
ar vadovaujančios pareigos nebeatrodys baisiai ir sudėtingai.
Specialiai nesidomėjau Valdorfo pedagogikos kūrėju Štaineriu, norėjau išsaugoti
psichologinio matymo kampą santykyje su vaikais. Palaipsniui man ateina atsakymai,
kodėl vis dėlto reikalinga mokykla, nors iki šiol nesu tikras, ar vaikas turėtų mokytis 12
metų. Pasirodo, matematika, „zubrinimas“, eilėraščiai – visa tai padeda lavinti atmintį,
ir, sakyčiau, atminties darbastalį, t.y., vienu metu atlikti kelias užduotis. Matematinių algoritmų, kuriuos išmokstame mokykloje, niekas nenaudoja, bet pats procesas didina
smegenų elastingumą. Kalbant apie istoriją, kažkas gerai prisimena datas, kažkas –
įvykius ir turi pasakotojo dovaną. Abu gabumai yra lygiai vertingi.
Moralės mokymas per šventųjų gyvenimus man buvo atradimas. Visas pasakų
pasaulis – toks gilus. Aš dabar savo klientams aiškinu, kad pasakos yra privalomos nepriklausomai nuo amžiaus. Žmogus, susidūręs su sunkumais, turi ieškoti vilties istorijose.

– Mintis pabaigai?
Šitą mokyklą lanko turtingiausi vaikai – jie yra tėvų labai labai mylimi. Man tikras
stebuklas, kad tėvai taip myli savo vaikus ir į juos investuoja. Ar dar gali kažkam čia būti
negera?
Dėkoju už pokalbį.
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