Ką Žaliosios mokyklos vaikai veikia per pertraukas
Daiva Survilė
Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla
įsikūrusi miškų apsupty. Todėl nenuostabu, kad vaikai daugiausiai pertraukų
laiko praleidžia lauke, o neretai ir pamokos vyksta atviroje erdvėje. Ką jie
veikia? Jei kartkartėmis tenka būti šalia
mokyklos, nesunku pastebėti vaikus,
žaidžiančius futbolą, gaudynių ar čiuožinėjančius ant ledo – priklauso nuo to,
koks metų laikas. Juk esant gamtoje, jis
turi labai didelę reikšmę.
Rudenį vaikai ateina į mokyklą
pasiilgę ne tik draugų, mokytojų, bet ir
veiklos lauke ir mokykloje. Futbolo fanai, kai tik turi laisvą minutę nuo pamokos, lekia keturpėsčiais į aikštelę, nesvarbu, ar lyja, ar sninga. Šalia mokyklos esantys žirgai yra tikri vaikų draugai.
Mokiniai su jais bendrauja, maitina
obuoliukais, glosto, o drąsesni, kurie
lanko žirgyną, be baimės žengia į aptvarą. Vaikai žino jų vardus ir net charakterius, pasakoja istorijas apie Klavesiną ar mažają Kanapę. Neretai po pertraukos į pamoką atsineša grybų iš miško ar puokštę spalvotų lapų. Ruduo –
pats spalvingiausias metų laikas, kurio
pokyčius vaikai mato iš arti.
Žiemą žemę aplink mokyklą aptraukia sniegas ir ledas. „Nėra blogo
oro, tik bloga apranga“, – toks galėtų
būti Žaliosios mokyklos mokinių šūkis.
Nors ir spaudžia šaltukas, vaikai drąsiai
laksto po laukus, susiras-dami visokių
užsiėmimų. Futbolas žaidžiamas ir toliau, slidinėjant po aikštelę.
Kalnelis prie pat mokyklos tampa
itin „užimtas“, vaikai vienas po kito nuo
jo čiuožinėja. Statomos sniego bazės,
žaidžiama sniego karą. Mokiniai su mokytojais pakabina lesyklėles ir per pertraukas lesina paukščiukus. Žinoma, yra
vaikų, kurie tiesiog mėgsta jaukiai

įsitaisyti klasėje, šalia židinio, megzti nepabaigtą kojinę, skaityti knygą
ar bendrauti su draugais. Net kvapą gniaužia vaizdai aplinkui.

Daivos Survilės fotografijos

Pavasaris čia labai laukiamas. Vos atšilus, galima pastebėti vis
daugiau vaikų lauke. Juk kaip smagu pagaliau nusimesti sunkius rūbus
ir palakstyti po žemę. Paklausus, ar nešalta, tik numoja ranka ir pasileidžia bėgti. Reikia juk aplankyti žirgus, spėti pažaisti krepšinį, priskinti
gėlių ar tiesiog įkvėpti gryno oro. Pavasarį nuolat galima pastebėti, kaip
vaikai pritūpę apžiūrinėja augalėlius, vaikštinėja po mokyklos daržą,
stebi atbundančią gamtą.
Kiek ramesnis gyvenimas pertraukų metu verda klasėse. Vaikai
šnekučiuojasi, žaidžia stalo žaidimus, geria arbatą, tiesiog ilsisi, kai kurie kimba į savo rankdarbius. Valdorfo mokykloje labai svarbus ritmas.
Pertrauka skirta tarsi iškvėpti tai, kas susikaupė praeitoje pamokoje ir
pasiruošti kitai. Kaip tai padaryti, kiekvienas pasirenka pats. Todėl ir
judrus žaidimas, ir gulėjimas prie krosnies – vienodai svarbus procesas.
Kaip gerai, kad yra varpelis. Išgirdę jį, vaikai strimgalviais subėga
iš visų kampelių į pamoką. Vieną kartą paskambinti neužtenka, tenka
skambinti kelis kartus, visomis kryptimis. Kad ir kokios pertraukos
trumpos, kad ir kaip vaikai dar norėtų pažaisti lauke ar klasėje, jie veik
visada geranoriškai atbėga į pamoką. Matyt todėl, kad pamokos ne
mažiau įtraukiančios ir įdomios, negu pertraukos.
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mą. Dabar jau žinome, kad kai gimstame, naudojamės
labai maža smegenų dalimi, tad smegenys tiesiog formuojasi iš patirčių, mūsų bendravimo su aplinkiniais.
Naujagimio „jausmų smegenys“ pažadinamos ne
anksčiau kaip 3-4 mėnesių, tada jis gali išreikšti kai ką
daugiau nei pasitenkinimą ar nepasitenkinimą, kurį sužadina jutiminės smegenys. Šio amžiaus kūdikis gali dalintis daugybe įvairiausių emocijų, tampa labiau socialus.
Trečia smegenų dalis, „mąstymo smegenys“, pradeda vystytis po limbinių, t.y., po „jausmų smegenų“
dalies. Jų brendimo požymiai yra veblenimas tarp 6 ir 9
mėnesių, pirmas ištartas žodis maždaug vienerių, ir
maždaug dviejų-trijų žodžių jungimas į sakinį, esant
dvejų metų amžiaus. Atsižvelgiant į tai, kad pojūčiai yra
jutiminių smegenų kalba, o jausmai – limbinių smegenų
kalba, „mąstymo smegenys“ kalba žodžių kalba, kurią
dauguma pedagogų vertina labiausiai. Pavyzdžiui, smegenų žievė atsakinga už impulsų kontrolę, sugebėjimą
planuoti į priekį, organizuoti ir suprasti, kad pasirinkimas, kurį darom dabar, vėliau gali turėti pasekmių. Empatija taip pat „glūdi“ smegenų žievėje, kaip ir sugebėjimas naudotis savikontrole, protu ir logika. Mes mąstome ir analizuojame padedami „mąstymo smegenų“ ir,
žinoma, suvokiame abstrakčius dalykus ir naudojam išraiškingą žodinę kalbą. Jei esate girdėję apie dešinįjį ir
kairįjį smegenų pusrutulius ir jų skirtingą veikimą, tai
jums turbūt aišku, kad būtent smegenų žievė kontroliuoja kairiojo pusrutulio funkcijas, tuo tarpu jutiminės
ir jausminės smegenų dalys kontroliuoja dešinįjį pusrutulį. Smegenys geriausiai vystosi tada, kai visos trys jų
dalys yra vienodai vystomos, vertinamos ir įtraukiamos.
Valdorfo pedagogika veiksminga, nes Valdorfo mokyklose kaip tik tai ir daroma.
Šteinerio požiūris į ugdymą buvo holistinis. Jis
suprato: tam, kad vaikai norėtų mokytis ir jaustų mokymosi džiaugsmą ilgą laiką, jų pojūčiai, jausmai ir mąstymas turi būti aktyviai įdarbinti kiekviename raidos etape. Valdorfo mokytojai nedaro tos klaidos, kurią padarė
dauguma kitų tradicinių, įprastų ar vyraujančių ugdymo
modelių. Valdorfo mokytojai nepervertina smegenų
žievės ir tuo pačiu kairiojo smegenų pusrutulio vystymo, nuvertindami dešiniąsias smegenis, kurios atsakingos už jausmus. Valdorfo pedagogika nesiorientuoja į
grynai akademinius pasiekimus jauname amžiuje, kol
smegenys tam nepasiruošusios, ir nesiekia visu pajėgumu įdarbinti tą smegenų dalį, kuria vaikas dar mažai
gali naudotis, tai yra neišvystytą smegenų žievę.
(Smegenų žievė vystosi iki 25–29 metų!). Valdorfo
mokytojai sėkmingai įdarbina ir puoselėja jutimines ir
jausmines vaikų smegenų dalis, kad būtų užtikrintos

KODĖL Valdorfo pedagogika veikia? Atsakymą į šį
klausimą dabar galime daug geriau pagrįsti remdamiesi
tuo, kaip vystosi ir funkcionuoja smegenys, o ne vien
kartodami kažkada pasakytus Rudolfo Šteinerio žodžius. Žinoma, Valdorfo pedagogikos pradininkas sukūrė įtikinamą teoriją apie tai, kokiu būdu vaikams geriausia mokytis, bet kol nebuvo magnetinio rezonanso ir kitų sudėtingų smegenų skenavimo priemonių, neturėjom kaip moksliškai įrodyti ar paneigti šių teiginių. Per
pastaruosius dvidešimt metų atlikta nesuskaičiuojama
daugybė neuromokslinių tyrimų, patvirtinusių Šteinerio
teorijas, apimančias keletą pagrindinių Valdorfo pedagogikos principų. Aš pati esu Valdorfo mokykloje besimokančio vaiko mama ir tarptautinė lektorė, kalbanti
apie mokymąsi, elgesį ir smegenų raidą, todėl šie trys
Valdorfo pedagogikos principai man atrodo svarbiausi:
holistinis požiūris, žaidimai ir gamta. Jų laikantys smegenys vystosi geriausiai ir štai kodėl: mokymosi procese
visą laiką dalyvauja visos smegenų zonos; pagrindinės
neuronų jungtys turi pakankamai laiko vystytis; smegenys yra tinkamai stimuliuojamos. Jei norime suprasti,
kodėl šie trys principai yra tokie svarbūs bet kurios
edukacinės programos sėkmei, svarbu žinoti, kaip
vystosi smegenys.
Esminiai smegenų veikimo principai
Mūsų smegenys yra „trinarės“, t.y., turi tris dalis.
Tačiau kūdikiui gimus, ne visos trys dalys yra galutinai
išsivysčiusios, kaip buvo manyta anksčiau. Iš tikrųjų, labai maža dalis naujagimio smegenų yra aktyvi. Kai naujagimių smegenys yra stebimos kompiuterinės tomografijos metu, vienintelė aktyvi jų dalis yra smegenų kamienas, jutiminiai centrai arba „gyvūno smegenys“. (Išimtis – mažos neišvystytos klausos ir regos smegenų
žievių dalys.) Šie pirminiai smegenų centrai yra atsakingi už kūno reagavimą į stresą. Jie pradeda veikti priverstiniais išlikimo atvejais, kai reikia išvengti pavojaus
ar susikauti su priešininku. Man patinka jas vadinti „jutiminėmis smegenimis“, nes jos kalba jutimų kalba, vienintele kalba, kuri mums padeda išlikti. Pavyzdžiui, jei
miške susitiksime lokį, žodžiai mūsų neišgelbės, bet gali
išgelbėti pojūčiai.
Kitos dvi smegenų dalys: limbinės arba „jausmų
smegenys“ ir smegenų žievė arba „mąstymo smegenys“. Jos pradeda vystytis tiktai po gimimo. Tai nauja ir
esminė informacija, padedanti spręsti ilgalaikę problemą, kurią galėtume įvardyti taip: prigimtis prieš ugdy2

esminės neuronų jungtys, būtinos akademiniam
mokymuisi vyresniame amžiuje.
Leiskite man tai paaiškinti dar smulkiau. Dabar
jūs jau žinote, kad smegenys vystosi hierarchiniu būdu:
nuo labiau iki mažiau primityvių, nuo gyvūniškų iki
unikalių žmogiškų. Tai reiškia, kad sveikas sudėtingesnės smegenų žievės vystymasis PRIKLAUSO nuo sveiko
limbinių, t.y. „jausmų smegenų“ vystymosi, kuris
PRIKLAUSO nuo sveiko „jutiminių smegenų“ vystymosi.
Šių dienų tradicinių mokymo modelių problema yra tokia: siekiama, kad „smegenys pradėtų vaikščioti
anksčiau nei ropoti“. O dar tiksliau: dauguma mokyklų
sistemų šiandien nori, kad vaikai BĖGIOTŲ dar jiems
nepradėjus ropoti. Mes susiduriame su tėvais, kurie išdidžiai sako: „Mano vaikas jau vaikščiojo 9 mėnesių!
Jam net nereikėjo ropoti, jis tik atsistojo ir nuėjo! Ar tai
nenuostabu?“ O aš noriu jiems pasakyti: „Ne, ne, tai visai nenuostabu! Parklupdyk jį ant žemės! Tegul šliaužia!“. Galbūt aš reaguoju pernelyg karštai, bet remiuosi
moksliniais faktais: kiekvienas vystymosi etapas yra
svarbus vėliau einančiam etapui, ir jis padeda nervų
sistemos pamatą tam, kas turi ateiti. Mūsų vaikams
reikia daug laiko, daug kartojimo, daug praktikavimo
kiekvienoje jų vystymosi kryžkelėje, kad jie įtvirtintų tai,
ką išmoko, kad įsisavintų vieną ar kitą gebėjimą šitaip
ugdydamiesi meistriškumą. Tai nevyksta daugelyje
šalies mokyklų, bet Valdorfo mokyklose tai vyksta.

yra aukštesnis nerimo lygis, jie buvo mažiau kūrybiški, o
jų požiūris į mokyklą labiau neigiamas. Būtent šios
problemos ir yra akivaizdžios šiuolaikinėje švietimo sistemoje. Mes patikėjome mitu, kad „daugiau lygu geriau“. Receptas, pagal kurį daugiau laiko praleidžiama
mokantis akademinių dalykų, pradedama mokytis
anksčiau, atliekama daugiau namų darbų, nepadidina
vaiko galimybių. Atvirkščiai, jas tik sumažina. Skirdami
mažiau laiko menams, fizinei veiklai ir buvimui gamtoje
ir daugiau laiko skaitymui, rašymui ir matematikai mes
ne sprendžiame problemas, o jas tik sukeliame. Mūsų
vaikai katastrofiškai greitai perdega ne tik todėl, kad
„daugiau nėra lygu geriau“, bet ir dėl to, kad tas
„daugiau“ dažnu atveju sukelia pervargimą, neviltį ir
emocinius sutrikimus.
Smegenys funkcionuoja geriausiai, kai yra
tinkamai stimuliuojamos
Mūsų vaikai negali dalyvauti pamokoje, klausytis,
apdoroti ir išlaikyti informacijos, kai jų smegenys yra
nepakankamai arba pernelyg stimuliuojamos. Abi minėtas būsenas sukelia emocijų ar informacijos perkrova. Jei būdami to amžiaus, kai jų smegenys dar nepasiruošusios, vaikai susiduria su technologijomis, žiniasklaida, intensyviai dalyvauja akademinėje veikloje ir
organizuotuose žaidimuose, tokiuose kaip komandinis
sportas, jie patiria stresą ir spaudimą. Ir jei tai trunka
ilgai, vaikai negauna emocinės pagalbos, viskas galiausiai baigiasi perdegimu. Mokytojai visose Jungtinėse
Valstijose ir Kanadoje man sako, kad šio reiškinio požymius jie mato trečios klasės pradžioje. Daugelyje vaikų,
sako jie, „šviesa jau užgesusi“. Džiaugsmas, smalsumas
ir nustebimas, tokie svarbūs mokymosi proceso komponentai, jau yra užslopinti. Tradicinės mokyklos didžiausią dėmesį skiria akademinei veiklai, kairiojo smegenų pusrutulio funkcionavimui, o Valdorfo mokyklų
mokytojai dėmesį skiria visoms smegenims, akcentuodami dešinįjį pusrutulį kiekvienoje vystymosi stadijoje.
Štaineris tai suvokė ir teigė, kad būtent tokiu būdu vaikų smegenys yra tinkamai stimuliuojamos, taigi jie tada
gali mokytis ir jaustis geriausiai. Šiandienos moksliniai
atradimai tik įrodo, kad jis buvo teisus. Jutiminių dešiniojo smegenų pusrutulio taškų stimuliavimas sudaro
sąlygas įveikti maratoną, o ne tik sprintą.
Dabar, kai jau aptarėme, koks svarbus mokymosi
procesui yra holistinis požiūris ir žaidimai, pakalbėkime
apie neįkainojamą gamtos vertę. Aišku, kad mokymosi
procese dalyvauja kairysis smegenų pusrutulis. Verbalinis, analitinis procesas, už kurį jis atsakingas, beveik
visada yra mokymosi dalis. Tačiau nėra iki galo aišku,
kaip prie to prisideda dešinysis pusrutulis ir kaip jį stimuliuoti. Dešiniojo smegenų pusrutulio funkcijos kažkodėl buvo laikomos mažiau svarbiomis vaikų pasiekimams ir maksimaliai jų sėkmei, bent jau tai „sėkmei“,
kaip ją supranta dauguma. Mūsų kūnai juda vis mažiau,
o protai – vis daugiau. Buvo sumažintas ne tik pertrau-

Žaidimo svarba
Pakalbėkime apie žaidimus. Nuo pat pirmos klasės Valdorfo mokykloje vaikams yra leidžiama žaisti vienokius ar kitokius žaidimus. Šteineris žinojo, kad žaidimas yra neįkainojamas pagrindas sveikam žmogaus
vystymuisi ir akademinei pažangai. Tačiau svarbu ir tai,
kokie tai žaidimai. Kaip tik tokius žaidimus Dr. Davidas
Elkindas vadina „gryniausia žaidimo forma“: tai nestruktūruoti (spontaniški), kylantys iš vaikų iniciatyvos
ir vaizduotės, savarankiški žaidimai, kai VAIKAI PATYS
SUGALVOJA ŽAIDIMUS ir net sukuria savo taisykles.
Tokio pobūdžio žaidimai, įspėja jis, sparčiai nyksta iš
mūsų namų, mokyklų ir apylinkių keliančiu nerimą
greičiu, o tai ypač atsiliepia vaikų sveikatai, emocinei
gerovei ir akademiniams rezultatams. Daugybė tyrimų
parodė, kad žaidimas kiekvienoje vystymosi stadijoje
gerina protinio lavėjimo koeficientą, socialinę-emocinę
veiklą, mokymąsi ir akademinį darbą. Skirtingi moksliniai tyrimai, vykdyti daugiau kaip 4 metus parodė, kad
tų vaikų, kurie mokykloje trečdalį dienos praleisdavo fizinio lavinimo, dailės ir muzikos pamokose, pagerėdavo
ne tik fizinė būklė, bet ir požiūris į mokymąsi ir testų rezultatai. Dar daugiau, palyginus vėlesnius akademinius
rezultatus vaikų, kurie lankė ikimokyklines klases orientuotas į akademinius pasiekimus, su tais, kurie ikimokyklinėse įstaigose daugiau žaidė, „akademiniai vaikai“
neparodė didesnės pažangos skaityme ir matematikoje, nei „žaidžiantys vaikai“, bet paaiškėjo, kad pirmųjų
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kų ir fizinio lavinimo pamokų skaičius, bet ir teatro, muzikos, menų pamokų skaičius, o visa tai labai svarbu
smegenų vystymuisi, pasiekimams ir sėkmei, nesvarbu,
kad ir ką taip vadinsime.

privalumų. Negaliu įsivaizduoti, kaip tėvai ir mokytojai,
žinodami, kaip smegenys funkcionuoja geriausiai, gali
sutikti su dabar egzistuojančia mokymosi sistema. Esu
labai dėkinga, kad egzistuoja tokia alternatyva –
Valdorfo mokyklos. Kviečiu visus tėvus sužinoti apie jas
daugiau ir rimtai pagalvoti, ar to reikia jūsų vaikams.
Deja, aš taip pat žinau, kad ne visi tėvai turi tam finansines galimybes, ar dėl kitų priežasčių negali leisti savo
vaiko į šią mokyklą. Šiems tėvams ir mums visiems noriu priminti, kad turime balsuoti, rašyti laiškus, skambinti ir kaip tik galim kovoti, kad užtikrintume reformą,
paremtą šiais paskutinių 20 metų neuromokslo atradimais. Mes privalome reikalauti pokyčių, remdamiesi
mokslu ir suprasdami, kas padeda smegenims dirbti
geriausiai, ir tai turi būti ne trumpalaikiai, bet ilgalaikiai
pokyčiai mūsų ateičiai.

Kaip tai susiję su gamta?
Remiantis neuromokslu, labai daug ką: niekas
kitas nestimuliuoja dešiniojo pusrutulio labiau nei buvimas gamtoje. Psichologinę būseną, geriausią mokymuisi, kai tinkamai stimuliuojamos smegenys, kai
nerimas nėra nei per didelis, nei per mažas, labiausiai
skatina gamta. Pagal ilgamečius tyrimus, neseniai atliktus Dr. Eevos Karjalainen, natūrali žalia aplinka mažina stresą, gerina nuotaiką, mažina pyktį ir agresiją, didina visapusišką laimės jausmą ir netgi stiprina mūsų
imuninę sistemą.
Gamta – svarbiausias priešnuodis streso augimui, įtampai, perdegimui, kuriuos matome mokymosi
sistemoje šiandien. Per mažai būnant gamtoje net gali
išsivystyti „gamtos deficito sutrikimas“. Dr. Karjalainen
sako, kad „patyrę stresą ar koncentracijos reikalaujančią situaciją“, miesto aplinkoje mes atsigauname gerokai lėčiau, nei natūralioje gamtos aplinkoje. Esant gamtoje, mūsų kraujo spaudimas, širdies ritmas, raumenų
įtampa ir streso hormonų lygis mažėja greičiau, nei
mieste. Mes žinome, kad pernelyg didelio aktyvumo ir
dėmesio sutrikimo simptomai (angl. attention deficit/hyperactivity disorder, ADHD) vaikuose sumažėja,
kai jie turi galimybę žaisti žalioje aplinkoje.
Būdama mama, aš negaliu įsivaizduoti nei vieno
tėvo, kuris nenorėtų savo vaikui visų šių ir dar daugiau

Nuoroda į originalų straipsnį:
https://blog.waldorfmoraine.org/2017/07/whywaldorf-works-from-a-neuroscientific-perspective/
Straipsnio autorė Dr. Regalena „Reggie“ Melrose
yra licencijuota klinikinė psichologė, daugiau kaip 20
metų dirbanti su stresą ir traumą patyrusiais vaikais ir
paaugliais mokyklose, gydymo įstaigose ir privačiai. Ji
yra parašiusi kelias knygas, tarp jų – „Jūs galite išgydyti
savo vaiką“ ir inovatyviąją „Kodėl mokiniams nesiseka:
ką gali padaryti tėvai ir mokytojai“. Dr. Melrose taip
pat yra tarptautinė lektorė, viešai kalbanti apie streso ir
traumos poveikį smegenims, mokymąsi ir elgesį.

Nerijaus P. fotografija
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Dukros išmaniųjų neturi
Kalbino Ginta Liaugminienė, interviu publikuotas
„Mamos žurnale“.

O pačiu blogiausiu atveju – praras vaikystę. Žinoma, čia
kalbu apie besaikį ekranų vartojimą. Apie tai prirašyta
gausybė mokslinių straipsnių, kiekvienas mylintis tėvas
ar mama gali domėtis ir pats nuspręsti, ko ir kiek leidžia
savo vaikams.

Kazimiera Kazijevaitė už knygą „Mano sesė ir
aš“ apdovanota Vaikų literatūros premija. Dvi dukras
auginanti rašytoja puikiai jaučia vaikystės pulsą. Negana to, ji pati yra mokytoja.
Kazimiera, labai sudomino faktas, kad dirbate
Žaliojoje mokykloje. Ten vaikai auga ir mokosi gerokai
kitaip, nei paprastose mokyklose. Kas Jums pačiai toje
mokyklos sistemoje labiausiai patinka? Kaip ten patekote?

Kaip jūs pati, kaip mama, elgiatės šiuo
klausimu?
Mano vaikai išmaniųjų telefonų neturi. Savaitgaliais kartu žiūrime filmą, kartais kelis. Žinoma, informacinėms technologijoms irgi ateis laikas, bet per vėlu
tikrai nebus, mielai palaukčiau bent iki kokių 12 metų.
O išmokti jomis naudotis – būtinai reikės. Tai puikus
įrankis tol, kol mes juo naudojamės, o ne jis mumis.
Sakote, kad ekranai atima tam tikrus realaus
gy-venimo įgūdžius. Kokių įgūdžių mokote savo vaikus, būnant gamtoje?
Vienas iš svarbiausių įgūdžių, kuriuos gresia prarasti, – tai gebėjimas bendrauti, nuoširdžiai kalbėtis.
Deja, tikrame gyvenime nepakanka vien „like’ų“ ir
aukštyn pakeltų nykščių, kad pasakytum, ko nori ar nenori, kaip jautiesi, susitartum dėl žaidimo taisyklių, susirastum draugų. Internete vaikai tarsi praranda kalbos
dovaną – jie bendrauja paveikslėliais arba siunčia žinutę „Labas“, bet tuo visas bendravimas ir baigiasi. Lyg
niekam ir nebe naujiena, kad emocinis intelektas nė
kiek ne mažiau svarbus už mąstymą ir žinias, tik kaip jį
ugdyti, jei nebendraujame?
Tačiau yra ir kitų įgūdžių, sparčiai nykstančių nuo
„ilgalaikio gyvenimo ekranuose“, kurie irgi ne mažiau
svarbūs. Na, pavyzdžiui, gebėjimas jausti savo kūną ir jį
valdyti. Atrodytų, na kas čia per įgūdis? Negi reikia to
mokytis?! Bet kartais tenka matyti jau gerokai ūgtelėjusių vaikų, kurie nesuvokia, kad einant per ledą reikia
išskėsti rankas į šalis ir laikyti pusiausvyrą, kitaip nugriūsi. Arba nemoka lipti į medį, kopti į apsnigtą kalną...
Kai kuriems buvimas gamtoje – tikras iššūkis. Jiems reikia įveikti save, kad galėtų maudytis ežere, nes tai ne
šiltas, sterilus baseinas, ilgesnis žygis pėsčiomis yra
sunkiai pakeliamas. O jei dar žygyje negalima naudotis
išmaniuoju telefonu!.. Ir tai ne jų kaltė, tiesiog per mažai to yra patyrę.
Bet gebėjimas orientuotis ir rasti kelią miške tiesiogiai susijęs su gebėjimu orientuotis įvairiose gyvenimiškose situacijose. Gebėjimas įveikti žygį, čia pat
nepasiduoti nuovargiui, pailsėti ir vėl tęsti, susijęs su
gebėjimu įveikti įvairias kitas kliūtis – taip pat ir moksluose. Gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą einant, pavyzdžiui, per nuvirtusį medžio kamieną, susijęs su
gebėjimu išlaikyti emocinę pusiausvyrą. Gebėjimas
jausti pasikeitimus gamtoje – merkiantį lietų, viduržiemio žvarbą, vasaros karštį ar vakaro vėsumą –

Laimos Krivickės fotografija

Patekau kartu su savo vaikais, tiksliau būtų sakyti, atsekiau paskui juos. Ėmiau domėtis Valdorfo pedagogika dar tada, kai vyresnioji dukra pradėjo lankyti
Valdorfo darželį. Jis buvo toks „kitoks“. Labiausiai mane
patraukė šiltas auklėtojų ryšys su vaikais, natūrali, vaikų poreikius atliepianti aplinka, sveikas dienos ritmas,
bendruomeniškumas. Jau nebegalėjau įsivaizduoti, kad
mano vaikai eitų į kokią kitą, o ne Valdorfo mokyklą. Kita vertus, kuo labiau domėjausi, tuo labiau ir pati norėjau būti tokios mokyklos dalimi. Stebino mokytojų tarpusavio santykiai – draugiški, atviri, palaikantys ir tikri.
Mokykla, kur viską sprendžia ne direktoriai ir pavaduotojai, o patys mokytojai. Mokykla, kuriama mokytojų ir
tėvų. Mokykla už miesto, gamtoje. Mokykla, kur vaikai
mokosi ne tik galva, bet ir širdimi. Aš norėjau to ne tik
savo vaikams, bet ir sau!
Papasakokite apie savo vaikus.
Turiu dvi dukras, Ugnei dešimt, Smiltei aštuoneri.
Gyvename netoli mokyklos, važinėti iš centro mums
buvo per toli, tad persikraustėme.
Dažnai kartu einame per mišką į mokyklą arba
aplankyti arklių, gyvenančių šalia.
Ar mes, tėvai, be reikalo nuogąstaujame, kad
vaikai degraduos lindėdami ekranuose?
Ne, ne be reikalo. Negaliu tvirtinti, kad degraduos, bet kad praras gausybę įgūdžių, reikalingų gyventi realiame, o ne virtualiame pasaulyje, – tai tikrai.
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susijęs su gebėjimu atpažinti savo jausmus – tiek malonius, tiek ir ne.

įmanoma, ne taip, kaip kokio draugo, kuris gali ir nebekviesti į svečius, jei ką ne taip padarei.

Ar mūsų vaikų karta smarkiai kitokia negu

Sakote, kad vaikai turi turėti laiko, kai jie nieko
neveikia. Ar jūsų šeimai pavyksta neapkrauti vaikų
būreliais, ugdymu? Ką vaikai lanko, kuo domisi po
pamokų?
Pavyksta, matyt, labiausiai dėl to gyvenimo būdo, kurį mes kaip šeima pasirinkome – už miesto, gamtoje. Mažiau skubėjimo, į darbą nereikia važiuoti automobiliu per kamščius. Tai labai vertiname. Žinoma, kai
dukros bus vyresnės, galbūt jas trauks ir miesto gyvenimas, tai natūralu.
Abi kol kas mokosi pradinėse klasėse, todėl namų darbų nėra, būrelius renkasi tuos, kurie vyksta mokykloje po pamokų. Šiuo metu tiek viena, tiek kita labiau už viską nori lankyti jodinėjimo būrelį, tai daugiausia ir daro.

tėvų?
Žinoma, juk pasaulis yra smarkiai kitoks, to mes
neišvengsim. Dabartinis gyvenimo tempas ir mus pasiekiančios informacijos srautas – milžiniškas, sunkiai pakeliamas net suaugusiam žmogui, ką jau ten vaikui. Vis
dėlto jei patys išsaugosime kai kurias svarbiausias vertybes, galėsime jas perduoti ir savo vaikams. Turiu galvoje gyvą, šiltą bendravimą, šeimos šventes ir tradicijas, ryšį su gamtą, taip pat ir knygų skaitymą. Tai mūsų
galioje.
Kas vaikystėje svarbiausia? Kokie esminiai vaikystės prisiminimai lydi Jus pačią?
Svarbiausia yra tėvų meilė, darnūs santykiai šeimoje, be jokios abejonės. Pasidalinsiu vienu vaikystės
prisiminimu.
Man, kaip ir daugumai vaikų, būdavo sunku keltis rytais į mokyklą. Prisimenu, kaip nenorėdavau išlįsti
iš po antklodės – lovoje būdavo taip šilta ir gera, o namuose šalta, nors verk. Gyvenome sename name, mama ir močiutė kasmet prieš žiemą užkamšydavo langus,
bet tai mažai tepadėdavo. Todėl mama rytais ant radiatoriaus pašildydavo mano rūbus, kad būtų lengviau apsirengti. Atrodo, smulkmena, bet ir dabar prisimenu tą
pojūtį, kai šilti marškiniai jaukiai priglusdavo prie kūno.

Kokių gražių akimirkų yra išgyvenusios jūsų
dukros žirgyne, ką pasakoja apie arklių elgesį, būdą?
Ar jūsų kūryboje yra arklių ar žirgų?
Mokykla turi keletą žirgų, žemaitukų, jie atsirado
kartu su dviem mokytojais, Kotryna ir Audrium Macijauskais, kurie daug metų vadovauja skautų klubui
„Raitija“, organizuoja skautiškas stovyklas, augina žirgus. O kadangi mokyklą supa pievos, arkliai turi puikiausiais ganyklas. Be to, visi jais čia rūpinasi, myli, lanko per pertraukas. Arkliai ne šiaip gyvena šalia, jie yra
svarbi mūsų mokyklos dalis. Po pamokų vyksta jojimo
būrelis, be to, vaikai, turintys specialiųjų ugdymo poreikių, turi atskiras jojimo pamokas.
Iš tiesų tai nelabai panašu į žirgyną, nes vaikai ne
tik joja arkliais, bet būna su jais ir mokosi jais rūpintis –
šukuoja, glosto, kamanoja, balnoja ir taip toliau. Išmoksta juos suprasti, sužino, kaip elgtis saugiai šalia
arklių. Žinoma, iš pradžių jiems daug padeda mokytojai.
Tam reikia budrumo: prie arklių negali užsižiopsoti, negali rėkti, muštis ar kitaip negražiai elgtis. Aišku, šie arkliai yra užaugę su vaikais, vaikus jie tausoja, bet ir patys vaikai turi daug ko išmokti. Negali eiti prie žirgo su
baime ar pykčiu. Kuo esi ramesnis prie arklio ar ant arklio, tuo labiau jis klausys, ramiai elgsis. Tai pačios geriausios kantrybės ir švelnumo pamokos, prie arklių jos
išmokstamos lengviau nei kur kitur.
Aš pati vaikystėje su žirgais neturėjau jokių reikalų, todėl pernelyg didelio noro prie jų artintis iki šiol
nejaučiau. Ką čia, tokie dideli padarai, dar spirs ar ant
kojos užmins. O jau lipti ant jų – ačiū, ne! Dukroms, žinoma, leidome jodinėti, matydami, kokios jos laimingos, kaip juos myli, bet pati jojimu užsiimti neketinau.
Bet dukros vis kviesdavosi ir kviesdavosi mane į žirgų
aptvarą: „Mama, bent trumpai pabūk prie jų, pažiūrėk,
kokie jie protingi, paglostyk, nebijok“. Viską man paaiškindavo – kaip su jais elgtis, kaip kalbėti, kaip jie supranta pasaulį, kokie jų charakteriai. Žodžiu, baigėsi

Jūsų knygutės herojės – dvi sesutės. Kiek mums
gyvenime svarbus brolių ir seserų ryšys?
Seserystės svarbą suvokiau tik gimus dukroms.
Žinoma, vaikystėje tas brolių ir seserų ryšys nebūtinai
vien džiaugsmą teikiantis, kaip visi žino. Kita vertus, tik
tas, kas turi brolį ar sesę, gali susipykti nė kiek neabejodamas, kad netrukus vis tiek susitaikys ir žais toliau
kaip niekur nieko. Sesers ar brolio meilės prarasti ne6

tuo, kad aš irgi pradėjau lankyti jojimo būrelį. Iš pradžių
buvo baisoka, bet dabar jau suprantu, kodėl jos taip
dega tuo jojimu! Nuostabu šitaip bendrauti su žirgu.
Jojimas – tai bendravimas, arklys jaučia raitelį, o raitelis
– arklį, jie tarsi susilieja į viena. Tvirtai tikiu, kad vaikai,
kurie turi tokį tikrą, šiltą santykį su arkliais, niekada neskriaus jokio gyvo padaro, neišnaudos jo. Tai patirtis,
kuri išlieka visam gyvenimui. Ją būtinai kada nors
aprašysiu ir knygoje.

vidinius vaizdus. O jie kyla ne taip greitai – žodis po žodžio, sakinys po sakinio. Tai pastebi net ir suaugę žmonės – nors ir yra patyrę skaitytojai, bet pradėjus daug
naudotis išmaniaisiais telefonais jų skaitymo įgūdžiai
ima pamažu silpti. Žinoma, tada galima ką nors keisti,
mažinti ekranų naudojimą, vėl grįžti prie knygų. Tačiau
jei net mums, suaugusiesiems, sunku tai padaryti, tai
ką kalbėti apie vaikus?
Ar versti skaityti knygą, jei vaikui ji neįdomi?
Gal tuomet pačiam paskaityti tą knygą ir pažiūrėti, ar ji įdomi? Jei įdomi, žr. prieš tai buvusį klausimą.
Kokios jūsų vaikų mėgstamiausios knygos?
Ilgą laiką vaikai vis prašydavo iš naujo skaityti Astrid Lindgren „Padaužų kaimo vaikus“ ir „Lotą iš Pramuštgalvių gatvės“. O iš naujesnių atradimų – skaitėm
M.G. Leonard „Vabalų berniuką“ ir vos galėjom sulaukti
tęsinio – „Vabalų karalienės“. Dar labai patikusi – vaikų
poezijos rinktinė „Neša tulpę pelikanas“.

Kotrynos M. fotografija

Vaikščiojimo iniciatorė Vlada Musvydaitė sako,
kad tėvams tai pats geriausias būdas prakalbinti vaikus ir sužinoti, kuo jie gyvena, nes eidamas kalbiesi.
Kaip yra jums? Juk Žaliosios mokyklos vaikai eina pėsčiomis?
Žaliojoje mokykloje vaikai kiekvieną mokslo dieną, bet kokiu oru, eina į 4 kilometrų žygį per mišką, – 2
kilometrus ryte nuo autobuso stotelės, kur išlipa atvažiavę iš miesto, iki mokyklos ir tiek pat atgal po pamokų.
Žygio metu vaikai kalbasi, dalinasi įspūdžiais tarpusavyje ir su mokytojais, tai jiems svarbi dienos dalis.
Bet dar jie tiesiogiai patiria gamtą – uodžia miško kvapus, jaučia drėgmę, šaltį ar saulės spindulių šilumą, mato pasklidusį rūką ar šerkšną, tyrinėja aplinką. Tiesa,
mūsų šeima gyvena kiek arčiau, mums vos pusė
kilometro iki mokyklos, šį kelią įveikiame labai greitai.
Kartais spėjame pasikalbėti, kartais ne, bet dažniausiai
aptariame savo dieną vakare, prieš miegą.

Ar skaitote vaikams balsu prieš miegą?
Taip, jau dešimt metų, arba aš, arba mano vyras.
Tiesa, dabar kiek rečiau, jau daug skaito pačios. Per tą
laiką atradau daug iki tol neskaitytų vaikiškų knygų.
Ar Jums pačiai šiuolaikinė vaikų literatūra yra
atradimas? Kokia knyga galbūt nustebino labiausiai?
Tikriausiai Jurgos Vilės „Sibiro haiku“. Viena iš
dukrų ją skaitė, perskaičiau ir aš. Jautri, tikra, jaudinanti
knyga.
Ar reikia vaikams moralizuoti?
Gal ir reikėtų, jei tai ką nors padėtų. Mano patirtis rodo, kad nuoširdus pokalbis veikia geriau nei moralai.
Ar šiuolaikiniai vaikai kūrybingi?
Tikiu, kad visi vaikai iš prigimties kūrybingi. Tereikia jų kūrybingumo neužslopinti.
Ką daryti, kad vaikai norėtų skaityti?
Nesu tikra, ar turiu atsakymą į šį klausimą, nes
dar nesu sutikusi vaikų, kurie visai nenorėtų skaityti.
Bet kuriuo atveju, jei skaitome vaikams geras, įdomias
knygas, jei kalbamės su jais apie knygas, jei patys nuoširdžiai domimės knygomis, jiems beveik nėra šansų
tuo neužsikrėsti.
Juk knygose slypi tiek istorijų, ištisi neregėti,
paslaptingi, įdomūs pasauliai. Kam gi nesinorėtų jų
atrasti? Tačiau galiu pasidalinti tuo, ką pastebiu. Skaitymas – vis dėlto valios veiksmas, reikalaujantis susikaupimo, kartais net kantrybės. Knygoje viskas vyksta
ne taip, kaip telefono ekrane, – vien pabaksnojus pirštu
nepasirodo ryškūs paveikslėliai ir dėmesį prikaustantys
vaizdai. Čia tenka mokytis įsitraukti pačiam, kurti savo

Ar dažnai sulaukiate iš dukrų „man nuobodu“?
Taip, kartais būna, kad nuobodulys ima ir užklumpa, dažniausiai per atostogas. Bet skųstis dėl to
beprasmiška, jos žino, kad mama arba tėtis turbūt ir vėl
pasakys: „Nieko tokio, tuoj ką nors sugalvosi“. Tai kas gi
belieka? Tik ką nors sugalvoti. Dažniausiai tai būna koks
nors žaidimas.
Pastebėjau tokią tendenciją: kuo nuožmesnis
nuobodulys prislegia, tuo įdomesnis ir išradingesnis
žaidimas iš to kyla.
Straipsnis internete:
mamoszurnalas.lt/dukros-ismaniuju-neturi
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Pabėgimas
Atsikėlė ansktų pavasario rytą arklys Karklas ir žiūri, visi jo bandos nariai jau atsikėlę ir kažkuo užsiėmę. Tada
Karklas pamatė atidarytus į ganyklą vartus ir lyg ant sparnų išjojo pro juos. Visa banda pasileido paskui jį. Jie
nujojo į patį ganyklos galą ir staigiai sustojo vos vienas į kitą neatsitrenkę. Kažkas buvo ne taip. Visi apsižvalgė ir
sužiuro į vieną vietą. Elektriniame piemenyje buvo plyšys. Banda tik pažiūrėjo į tarpą ir pradėjo ėsti žolę.
Pirmas pro plyšį pralindo Kuzorius, o paskui jį – Kanapė. Vėliau Kuršis, Kamelija, Klavesina ir visa likusi
banda. Papūtė vėjas, visi pastatė ausis ir tik dabar suvokė, kad jie gali eiti kur tik nori.
Karklas pasileido bėgti, bet staiga jam suskaudo užpakalį, o po to galvą. Jis atsisuko į kitus, bet jie jam nieko
nedarė. Karklui aptemo akyse, o pasturgalį ir galvą suskaudo dar labiau. Viskas dingo.
Karklas pašoko iš sapno. Jo pasturgalį spardė Meirūnas, o galvą kandžiojo Kanapė. Karklas ant jų supyko,
kad pažadino iš tokio puikaus sapno ir jiems abiems patvarkė kailius.
Agota Kabošytė, Žalioji klasė (6kl.)

Vėtrės A. Fotografija

Vėtrės A. fotografija

Egidijaus K. fotografija
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