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Ši metodinė priemonė – projekto „Demokratinio ugdymo 
principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje“, vykusio 
2020–2022 m. rezultatas. Projekto tikslas – pilietiškai aktyvi 
visuomenė. Tikėjome ir vis dar tikime, kad ją galime puoselėti 
diegiant mokyklose demokratinio ugdymo principais grįstas 
praktikas, kurios mokinius mokytų pilietinio ugdymo per 
praktinę kasdienę veiklą mokykloje, kad mokiniai pajustų, 
kas yra realus, kad ir mažų sprendimų priėmimas, darantis 
įtaką bendruomenės gyvenimui. Metodinės gairės parengtos 
remiantis šio projekto vykdytojos, Demokratinės mokyklos, 
praktika bei toliau aprašomų praktikų diegimu ir stiprinimu 
dvidešimtyje Lietuvos valstybinių mokyklų. Dėkojame joms 
visoms už pasitikėjimą ir asmeninį indėlį keliaujant kartu 
šiuos du metus! Šios kelionės dėka į socialinės demokratijos 
praktikas galėjome pažvelgti kitu kampu, jas pabandyti 
pritaikyti skirtingiems mokyklų kontekstams. 

Dalyviai:
Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija
Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla
Kauno Kazio Griniaus progimnazija
Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis
Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla
Šakių r. Gelgaudiškio pagrindinė mokykla
Šakių r. Plokščių mokykla daugiafunkcis centras
Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ gimnazija
Šiaulių Centro pradinė mokykla
Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazija
Tauragės „Šaltinio“ progimnazija
Tauragės Tarailių progimnazija
Telšių „Ateities“ progimnazija
Telšių „Kranto“ progimnazija
Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija
Vilniaus „Volungės“ darželis-mokykla
Vilniaus Antakalnio progimnazija
Vilniaus Lietuvių namai
Vilniaus r. Lavoriškių gimnazija

Projekto vykdytojas: Demokratinė mokykla.
Projekto partneriai: Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla; Vilniaus „Ateities“ mokykla.
Projektas finansuojamas Europos Ekonominio finansinio mechanizmo ir yra APF (Aktyvaus piliečių fondo) programos dalis.
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Pasak demokratinio ugdymo 
eksperto, ilgamečio ,,Sum-
merhill“ mokytojo Leonardo 
Turtono, demokratinis ug-
dymas nedaro vaikų nekon-
troliuojamų, jis padeda jiems 
tapti supratingais ir jautriais. 
Taip pat mokytojas teigia, jog 

vaikams patinka struktūra, tvarka ir įstatymai, jeigu 
jie turi galimybę prisidėti prie jų kūrimo. Tuomet jie 
patys jaučia atsakomybę už savo sukurtus įstatymus, 
tvarką ir entuziastingai prižiūri, kad būtų jų laikomasi. 

Demokratinis ugdymas remiasi žmogaus teisėmis. 
Jo tikslas – padėti jauniems žmonėms tapti sava-
rankiškais, atsakingais vietos bendruomenės ir viso 
pasaulio nariais. Diegiant demokratinio ugdymo 
principus užkertamas kelias tokioms visuomenės 
problemoms kaip patyčios, netolerancija, smurtas. 
Demokratinėse mokyklose pilietiškumo ir žmogaus 
teisių ugdymas yra suprantamas ne kaip metodinė 
medžiaga, o kaip pedagoginės gairės, kuriomis kas-
dieniame gyvenime vadovaujasi visa mokyklos ben-
druomenė. 

„Demokratinio ugdymo vienas svarbiausių dalykų 
yra mąstymas apie problemų sprendimą bei apie 
žmogiškąją prigimtį ir jos sudėtingumą. Dėl to kiekvi-
enas turi teisę balsuoti, turi teisę spręsti. Kiekvienas 
turi teisę būti įtrauktas į sprendimų priėmimą. Tie, 
kurie galbūt nebalsavo, turi kažkaip pareikšti savo 
nuomonę, ją pagrįsti ar pritarti. Demokratinis ug-
dymas padeda žmonėms bręsti“, – mano L. Turtonas.
 

Lietuvoje esančios Demokrat-
inės mokyklos bendraįkūrėjos 
Donatos Norkienės nuomone, 
„demokratinio ugdymo filo-
sofija, pirmiausia, yra apie 
žmogų, apie ryšį tarp žmonių, 
apie vertybes, kuriomis va-
dovaujamės šiame pasauly-

je. Man tai <...> priminimas apie tai, kad gyvenimo 
kokybę mes matuojame ne tik ekonominės gerovės 
terminais, kad mokykloje ruošiame ne visuomenės 
„užsakymą“, į gyvenimą padedame žengti unikaliai 
asmenybei, turinčiai ne tik protą, bet ir kūną bei si-
elą.”

Demokratinių mokyklų tinklas pasaulyje (šaltinis – IDEC)

• UGDYMO DEMOKRATIJA – tai asmeniniu apsis-
prendimu grindžiamas mokymasis (vaikas renkasi ką, 
kiek, kada ir su kuo mokytis).
• SOCIALINĖ DEMOKRATIJA – demokratijos ir lygy-
bės principais grindžiama bendruomenė: pagarbus 
ir lygiavertiškas santykis tarp mokinio ir mokytojo, 
bendrai kuriami bendruomenei aktualūs susitari-
mai ir taisyklės, drauge sprendžiamos problemos. 
Demokratinėse mokyklose rengiami mokyklos su-
sirinkimai, kuriuose visi bendruomenės nariai turi 
lygias balso teises – nepriklausomai nuo jų amžiaus 
ar statuso. Moksleiviai ir mokytojai dalyvauja kaip 
lygiaverčiai nariai sprendžiant dėl mokyklos taisyklių 

DEMOKRATINIS UGDYMAS – TAI ALTERNATYVAUS UGDYMO FORMA, GRINDŽIAMA SUAUGUSIŲJŲ IR 
VAIKŲ LYGYBĖS, ABIPUSĖS PAGARBOS BEI MOKINIŲ LAISVĖS RINKTIS UGDYMO TURINĮ 

PRINCIPAIS (IDEA). 

DEMOKRATINIŲ MOKYKLŲ PATIRTIS LIUDIJA, JOG ŠIE PRINCIPAI IŠ ESMĖS KEIČIA MOKINIŲ 
MOTYVACIJĄ MOKYTIS IR PADEDA AUGTI AUTENTIŠKAI, IŠSILAVINUSIAI BEI PILIETIŠKAI AKTYVIAI 
JAUNAJAI KARTAI, GEBANČIAI ĮVEIKTI XXI A. KYLANČIUS IŠŠŪKIUS. VIENAS DEMOKRATINIO UGDYMO 

RAMSČIŲ – PASITIKĖJIMAS VAIKU, JO VIDINIU SMALSUMU IR GEBĖJIMU PRIIMTI SPRENDIMUS. 

ŠIO UGDYMO SIEKIAMYBĖ – KAD VAIKAI AUGTŲ BE BAIMĖS IR TAPTŲ ATSAKINGI, EMPATIŠKI IR 
SAVARANKIŠKI PILIEČIAI.

DEMOKRATINIO UGDYMO MOKYKLOS REMIASI 
DVIEM PAGRINDINIAIS PRINCIPAIS:

SOCIALINĖS DEMOKRATIJOS PRAKTIKOS IR 
PSICHOLOGINĖ VAIKO GEROVĖ

Socialinės demokratijos praktikos gali sudaryti 
palankesnes sąlygas mokiniams sustiprinti jų vidinę 
motyvaciją. Vienoje labiausiai pagrįstų motyvacijos 
ar asmenybės – savideterminacijos – teorijoje išskiri-
ami trys įgimti esminiai psichologiniai poreikiai, kurie 
yra svarbūs bet kurio žmogaus motyvacijai, gerovei, 
prisitaikymui, integralumui, augimui. Pirmasis – au-
tonomijos poreikis, atspindi autentiškumą, galimy-
bes veikti, remiantis turimomis vertybėmis ir intere-
sais. Antrasis – kompetencijos poreikis, apibūdina 
norą jausti meistriškumą ir savo veiksmų, gebėjimų 
efektyvumą. Galiausiai, sąryšingumo poreikis pažymi 
norą priklausyti asmeniškai reikšmingų žmonių gru-
pei, puoselėti santykius, jaustis svarbiam ir rūpintis 
kitais. 

Metodikoje siūlomos socialinės demokratijos prak-
tikos gali prisidėti prie geresnių sąlygų mokiniams 
patenkinti šiuos esminius psichologinius WWporeik-
ius mokykloje. Pavyzdžiui, individualūs pokalbiai gali 
padėti atliepti sąryšingumo poreikį. Reguliarūs po-
kalbiai, kuriuose mokytojas skiria nedalomą dėmesį 
vienam vaikui, siekia jį/ją iš tiesų išgirsti bei pamatyti 
jo/jos autentiškumą, sudaro palankesnes sąlygas kur-
ti įsiklausymu, pagarba, šiluma grįstus santykius. 

Klasės bei mokyklos susirinkimas sudaro sąlygas mo-
kiniams jaustis išgirstiems ir įsigalinti kuriant jų in-
teresus, vertybes atspindinčią klasės bei mokyklos 
aplinką (autonomijos poreikis). Jausmas, kad galiu 
siūlyti keisti bendruomenės susitarimus bei taisykles, 
dalyvauti komitetuose ir prisidėti prie mokyklos 
gyvenimo, net ir patiems mažiausiems mokyklos na-
riams, suteikia erdvės patenkinti savo kompetenci-
jos poreikį. Galiausiai, teisingumo komitetas leidžia 
sustiprinti ryšius bendruomenėje išgirstant. kas sly-
pi už nepavykusių situacijų, konfliktų ir vėl atstatyti 
teisybės pojūtį visiems dalyvavusiems nariams. 

ir susitarimų. To rezultatas – tolerantiškos, atviros, 
atsakingos asmenybės, gebančios išreikšti savo ir 
įsiklausyti į kitų nuomonę.

Vertėtų pabrėžti, jog demokratinio ugdymo idėjos 
nėra naujiena – užsienyje sėkmingai veikia ne vienas 
tokio ugdymo pavyzdys, esminės šio ugdymo idė-
jos ne kartą pagrįstos įvairiuose tyrimuose. Taip pat 
svarbu paminėti, kad demokratinės mokyklos tarpu-
savyje gali skirtis – viena pagrindinių to priežasčių 
yra tai, kad susitarimus priima ir kuria visa mokyklos 
bendruomenė, atsižvelgdama į tai, kas jai yra svar-
bu ir aktualu. Be to, demokratinio ugdymo principų 
diegimas priklauso ir nuo šalies įstatymų. Kadangi 
Lietuvos mokyklos dirba bendrųjų ugdymo programų 
rėmuose, dėmesys šiame projekte buvo skiriamas so-
cialinės demokratijos praktikų diegimui ir stiprinimui.

Apibendrinant būtų galima teigti, kad visose 
socialinės demokratijos praktikose sudaromos 
galimybės mokytis įsivardinti savo problemas, 
išgryninti svarius argumentus, sklandžiai išsaky-
ti savo nuomonę, konstruktyviai diskutuoti, 
ieškoti būdų suderinti skirtingų grupių mokyk-
loje interesus, tikime ir tiek iš savo patirties, 
tiek projekte dalyvavusių kolegų girdime, kad 
svariai prisideda prie kiekvieno bendruomenės 
nario didesnio „noriu“, „galiu“ ir „man rūpi“.  

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/seima/leonardas-turtonas-su-gyvunais-mes-elgiames-geriau-nei-su-savo-vaikais-1026-508266
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/seima/leonardas-turtonas-su-gyvunais-mes-elgiames-geriau-nei-su-savo-vaikais-1026-508266
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/seima/leonardas-turtonas-su-gyvunais-mes-elgiames-geriau-nei-su-savo-vaikais-1026-508266
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/demokratinio-ugdymo-instituto-vadove-d-norkiene-ar-paklusnus-tai-issilavines-233-512704?copied
http://idenetwork.org/
https://democraticeducation.org/downloads/dem-ed_factsheet.pdf
http://www.educationrevolution.org/store/findaschool/democraticschools/
https://eudec.org/democratic-education/research/
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INDIVIDUALUS POKALBIS – IŠ ANKSTO SUPLANUOTAS 
BENT DU KARTUS PER METUS VYKSTANTIS MOKINIO IR 
MOKYTOJO POKALBIS; 

GALIMYBĖ KIEKVIENAM VAIKUI AKIS Į AKĮ SUSITIKTI SU 
SAVO KLASĖS MOKYTOJU, PASIKALBĖTI, UŽMEGZTI AR 
SUSTIPRINTI RYŠĮ. POKALBIŲ TEMOS GALI BŪTI PAČIOS 
ĮVAIRIAUSIOS – KAS TUO METU AKTUALIAUSIA MOKINI-
UI AR KLASĖS MOKYTOJUI.

Dažnai tik aktyvūs ir drąsūs vaikai išdrįsta patys ateiti pas suaugusiuosius 
ir išsikalbėti apie džiaugsmus ir rūpesčius. Taip pat, dažnai moksleivis 
yra kviečiamas pokalbiui, jei nutiko kažkas netinkama. Tačiau norą būti 
išgirstam ir suprastam turi kiekvienas vaikas! Kad tai įvyktų, suaugusieji 
turi sudaryti tam tinkamas sąlygas. Sukurta saugi aplinka padeda užmeg-
zti ryšį tarp mokinio ir suaugusiojo, suteikia galimybę prakalbinti kiekvi-
eną vaiką, tiesiogiai išgirsti jo džiaugsmus ir problemas, geriau jį pažinti 
ir suprasti. Nuoširdus suaugusiojo rūpestis ir domėjimasis vaiku leidžia 
jam jaustis svarbiu ir reikalingu, didina savivertę ir saugumo jausmą. 

LAIKAS IR VIETA 
Individualūs pokalbiai yra planuoti ir vyksta bent du 
kartus per metus. Svarbu rami, saugi aplinka – už-
tikrinti, kad pokalbio metu nebūtų pašalinių žmonių, 
triukšmo. Esant galimybei, rinktis kuo neformalesnę 
pokalbio vietą (pavyzdžiui, minkštas klasės kampelis), 
turėti sutartą ritualą (pavyzdžiui, drauge pasidaryti 
arbatos). Taip pat svarbu, kad pokalbiai būtų planuo-
jami iš anksto – geriausia, kai mokytojas padaro indi-
vidualių pokalbių grafiką: tai lapas, kuriame sužymėti 
laikai, tinkantys mokytojui. Tuomet mokiniai gali pa-
sirinkti jiems tinkantį laiką ir užsirašyti savo vardą, ki-
taip tariant, užsiregistruoti į pokalbį. Pokalbis vyksta 
sutartu metu. 

KONFIDENCIALUMAS.
Individualūs pokalbiai turi būti konfidencialūs, jų 
negalima naudoti vaikų ,,iškvotimui” apie jums rūpi-
mus dalykus ar pasakoti tai, ką išgirdote iš vaiko, 
kitiems. Su tuo supažindinkite ir mokinį, su kuriuo 
kalbėsite, primindami, kad šis pokalbis yra konfiden-
cialus ir kad čia yra saugi erdvė dalintis savo mintimis 

KAS TAI?

KODĖL?

KAIP?

ir jausmais. Mokiniams gali būti sunku atsiverti, tad 
pasitikėjimo kūrimas yra labai svarbi dalis.

NEBIJOKIME TYLOS! 
Pokalbio metu stenkitės susikoncentruoti į vaiką, būti 
,,čia ir dabar”. Paskatinkite vaiką kalbėti: tai gali būti 
linktelėjimas, šypsena, ,,mhm” , ,,o kas buvo toliau” 
ir pan.. Uždavinėkite atvirus klausimus. Prisiminkite, 
kad pauzė ir tyla – labai natūralu, kad kartais žmogui 
reikia daugiau laiko sudėlioti savas mintis, tad po-
kalbio metu svarbu neskubėti ir neskubinti. Galima 
tai ir įvardinti – tikiu, kad gali reikėti laiko šiek tiek 
pagalvoti ir pan. Jei jums kyla klausimų, ar teisingai 
supratote, kas buvo norima pasakyti – pasitikslink-
ite, pamėginkite perfrazuoti (gali padėti šios formu-
luotės: ar teisingai supratau, kad norėjai pasakyt...; 
norėjau pasitikslinti; ir t.t.) 

JAUSMŲ ĮVARDIJIMAS. 
Padėkite įsivardinti jausmus ar juos atspindėkite (gali 
padėti šios formuluotės: man atrodo, X situacija tau 

kėlė liūdesį / pyktį / nusivylimą; tikiu, kad situacijo-
je X galėjai pasijauti nusivylęs / piktas / užgautas ir 
t.t.). Kalbėdami apie kito žmogaus jausmus stenkitės 
vengti žodžio ,,suprantu” – vargu, ar visiškai galime 
suprasti, ką kitas jaučia (gali padėti šios formulu-
otės: tikiu, kad buvo skaudu;;  įsivaizduoju, kad buvo 
nelengva; tokioje situacijoje, manau, galima buvo pa-
sijusti nejaukiai; ir t.t.). 

SITUACIJŲ PRIĖMIMAS
Labai svarbu pokalbio metu iškylančias temas priimti 
rimtai. Taip pat venkite situacijos supaprastinimo, su-
menkinimo (ai, visiems taip būna; nieko tokio; praeis; 
ir t.t.) Svarbu pasiaiškinti, ką konkreti situacija reiškia 
žmogui, paskatinti pasidalinti plačiau (gali padėti šios 
formuluotės: gal gali papasakoti daugiau; noriu geri-
au suprasti situaciją; ir t.t.).

TRUKMĖ IR TURINYS 
Pokalbio trukmė gali varijuoti nuo 15 iki 45 minučių 
– dažniausiai pokalbiai būna trumpesni su jaunesni-
ais mokiniais. Jei ryšys su mokiniu dar nėra stiprus, 
šis pokalbis galėtų būti puiki proga truputį labiau 
pažinti mokinį – pasiklausinėti apie jo / jos pomėgi-
us, užklasines veiklas ar pan.. Svarbu, kad pokalbių 
temos ir bendri susitarimai būtų fiksuojami – tik geri-
au tą daryti ne pokalbio metu, o po jo: rašymas gali 
blaškyti, taip pat gali dingti natūrali pokalbio eiga.

Klausimų pavyzdžiai:

• Kaip tu jautiesi klasėje? 
• Kaip tu jautiesi mokykloje? 
• Kaip tau atrodo, kad sutari su vaikais klasėje? 
• Kaip tau atrodo, kad sutari su vaikais mokyk-
loje? 
• Kaip tau atrodo, kad sutari su suaugusiais, 
esančiais mokykloje? 
• Kas tau patinka mokykloje (klasėje, pamokų 
metu, pertraukų metu, popiečio grupėje...)? 
• Kas norėtum, kad būtų kitaip / ko tau trūksta 
mokykloje? 
• Kas tau sekasi? Kas norėtum, kad sektųsi 
geriau? 
• Ką jautiesi išmokęs/usi mokykloje? 
• Ką norėtum išmokti?

SVARBU  Šie klausimai yra rekomendacinio po-
būdžio, kiekvienas pokalbis yra gyvas organizmas: 
jei tuo metu vaikui yra svarbiausia kalbėti apie savo 
draugystes su kitais vaikais klasėje, visas pokalbis 
gali būti tiesiog apie tai.

Norint toliau gilintis į individualius pokalbius, 
siūlome išklausyti ,,Jaunimo linijos” savanorės 
Martynos Jančiauskienės paskaitą apie aktyvų 
klausymą.

individualūs pokalbiai

https://www.youtube.com/watch?v=9WwoBEG2aC0&t=158s&ab_channel=Demokratin%C4%97mokykla
https://www.youtube.com/watch?v=9WwoBEG2aC0&t=158s&ab_channel=Demokratin%C4%97mokykla
https://www.youtube.com/watch?v=9WwoBEG2aC0&t=158s&ab_channel=Demokratin%C4%97mokykla
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LAIKAS IR TRUKMĖ
Įvairius klausimus (informaciją apie renginius, konf-
liktus ar kita) neišvengiamai klasės mokytojas su 
mokiniais sprendžia per pertraukas kartais kur nors 
koridoriuje prabėgomis. Visgi, kad šie procesai taptų 

tartu laiku. Iš praktikos matome, kad į klasės valand-
ėlę norima integruoti daug temų, tačiau – kad ir kiek 
jų norite paliesti – labai rekomenduojame kiekvieną 
susitikimą su mokiniais pradėti susėdus ratu į klasės 
susirinkimą bent 20min, kur išeitumėte iš frontalinio 
dėstymo ir taptumėte viena bendruomene.

ERDVĖ 
Klasės susirinkimo metu rekomenduojame mokin-
iams ir mokytojui susėsti  į ratą (ne už stalų, esant 
galimybei minkštame klasės kampelyje; susėsti ant 
kilimo). Nors toks susėdimas kartais gali pareikalau-
ti papildomų pastangų, tai yra tikrai labai svarbu: 
sėdėdami rate kiekvienas gali matyti visus klasės nar-
ius, nėra už ko ,,pasislėpti”, atsiranda daugiau atviru-
mo. Susėdimas į ratą yra lygiavertiškumo ženklas – 
visi sėdime rate, niekas nestovi priekyje, nesėdi gale. 
Sėdėdami rate žmonės yra labiau linkę pasidalinti 
mintimis, idėjomis. Be to, klasės susirinkimas nebūti-
nai turi vykti klasėje, galbūt galite išeiti į lauką arba 
rasti kitą mokyklos erdvę, kurioje galėtumėte susėsti 
ratu ir turėtumėte privatumo aptarti klasės klausi-
mus.

KLAUSIMŲ LAPAS IR SUSIRINKIMO TURINYS 

KAS TAI?

KODĖL?

KAIP?

KAS SAVAITINIS KLASĖS SUSITIKIMAS, KURIO METU VISI 
MOKINIAI IR MOKYTOJAS SUSĖDĘ RATU TURI GALIMYBĘ 
IŠSISAKYTI KAIP JAUČIASI, KUO GYVENA, APTARTI SVAR-
BIAUSIUS KLASĖS KLAUSIMUS IR PRIIMTI SPRENDIMUS.

Klasės susirinkimas gali būti puiki platforma kurti geresnius santykius 
su vaikais, mokytis bendravimo, įsiklausymo ir susitarimo bei saugioje 
aplinkoje spręsti konfliktus. Sukuriant galimybę pasisakyti kiekvienam 
vaikui, t.y. suteikiant jam tuo metu visų dėmesį, net ir tyliausias ir ne-
drąsiausias vaikas klasėje būna išgirstas, mokiniai mokosi reikšti mintis, 
klausytis, suprasti ir pažinti vienas kitą bei priimti sprendimus drauge. 
Taigi, klasės susirinkimas gali ne tik ugdyti vaikų demokratines kompe-
tencijas, tačiau stiprinti ir bendrą socioemocinę klasės atmosferą. 

mokymo(si) dalimi, svarbu į klasės kūrimo ir valdy-
mo procesus įtraukti ir mokinius, o kad tai įvyktų –  
svarbi aiški struktūra ir reguliarumas, todėl siūloma 
klasės susirinkimą organizuoti kiekvieną savaitę su-

sykles; spręsti iššūkius, vykstančius klasės lygmeniu; 
organizuoti klasės veiklas, kurti naujas iniciatyvas. 
Įrašant klausimą reikia užsirašyti ir kas jį parašė (pvz. 
dėl kalėdinio renginio (Jolanta)), kad moderatorius 
žinotų, kas šį klausimą pristatys susirinkime. Rašyti 
klausimus galima iki susirinkimo, po susirinkimo yra 
užkabinamas naujas lapas kitos savaitės susirinkimui 
arba paliekama tuščia darbotvarkė skaitmeninėje 
erdvėje. Ką daryti, kai niekas nekelia klausimų – ska-
ityti skyrelyje „Mokytojams“. 

VAIDMENYS 
Klasės susirinkime svarbus atsakomybių išsidalin-
imas: kuo daugiau atsakingų žmonių už skirtingus 
dalykus, tuo labiau kiekvienas jausis svarbus. Žemi-
au siūlomi keli vaidmenys, tačiau jų sąrašą kiekviena 
klasė pagal save gali papildyti ar sutrumpinti:

MODERATORIUS
Moderatoriaus vaidmuo yra itin reikšmingas: 
svarbu, kad moderuojantysis išliktų objektyvus; 
jei pats moderatorius nori pasisakyti, jis irgi turi 
pakelti ranką. Moderatoriui turi būti svarbu pa-
laikyti konstruktyvią, pagarbią diskusiją, prim-
inti susirinkimo susitarimus. Klasės susirinkimą 
iš pradžių siūloma moderuoti mokytojui, vėliau 
siektina, kad moderuotų patys mokiniai (rotaci-
jos principu).

SEKRETORIUS 
Užrašo klasės priimtus sprendimus į protokolą, 
juos po to kaupia vienoje, visiems pasiekiamo-
je, vietoje. Siūloma protokolus turėti po ranka ir 
susirinkimo metu, jei reiktų prisiminti anksčiau 
priimtus sprendimus. 

LAIKO STEBĖTOJAS
Kadangi rekomenduojama turėti apibrėžtą laiką, 
kurį skiriate klasės susirinkimui (pavyzdžiui, 15, 
20 ar 30min (čia reiktų atsižvelgti ir į mokinių 
amžių)), svarbu turėti ir žmogų, kuris sektų laiką 
ir pasakytų, kada iki susirinkimo pabaigos lieka 5 
min.. Tokiu būdu moderatorius gali nesekti laiko 
ir koncentruotis į diskusiją.

LAPO KABINTOJAS
Atsakingas, kad po susirinkimo atsirastų naujas 
lapas, ant kurio būtų rašomi klausimai.

Klasės susrinkimo rato pavyzdys

Klasės susirinkimo darbotvarkė yra atvira – visi klasės 
nariai (tiek mokytojas, tiek mokiniai) gali įrašyti jam ar 
jai rūpimą klausimą. Todėl svarbu rasti vietą ir formą, 
patogią klasei: dažniausiai klausimai yra rašomi ant 
visiems gerai matomoje vietoje pakabinto lapo (klau-
simų lapo); internetinėje erdvėje (pvz. Teams platfor-
moje, Google Docs). 

Klausimai gali būti skirtingo pobūdžio: kaikurie in-
formaciniai (kai norima tiesiog pristatyti informaci-
ja, pavyzdžiui, dėl ateinančio renginio), diskusinis/
nuomonės (kai norima padiskutuoti dėl esamos situ-
acijos, reikalingo priimti sprendimo, išklausyti visų 
nuomonę) ir sprendžiamieji (kai reikalinga priimti 
kažkokį sprendimą). Klasės susirinkime reiktų kalbė-
tis su klase susijusiais klausimais: kurti klasės tai-

SUSIRINKIMO TAISYKLĖS IR TVARKA
Pirmojo susirikimo metu svarbu sutarti ir pasitvirtin-
ti klasės susirinkimo taisykles (šnekame po vieną, 
išklausome skirtingas nuomones; susirinkimo pro-
cesui padeda turėti sutartinius ženklus, pavyzdžiui, 

Priešmokyklinės klasės susirinkimo darbotvarkė

klasės susirinkimas
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VIENAS IŠ BŪDŲ, KURIS PADEDA STRUK-
TŪRUOTI SUSIRINKIMUS, YRA KOMITETŲ 
STEIGIMAS. 

Teisingumo komiteto dėžė Šiaulių Centro pradinėje

saulių darymas rankomis reiškia ,,aš sutinku / man 
taip pat tai nutiko”). Svarbu taip pat nutarti, kas vyk-
sta su klausimais, jei per susirinkimą nesuspėjote 
aptarti visų klausimų – ar jie keliasi į kitą savaitę, ar 
klausimą reikia iš naujo užrašyti naujame lape. Susir-
inkime sutarti, kada klausimas reikalauja balsavimo ir 
naujos taisyklės įvedimo, o kada tai tėra priminimas 
taisyklės, pranešimas apie įvykį ar naujieną. 

Demokratinės mokyklos Vilniuje patirtis byloja, kad 
labiau veikia nepaliestų klausimų užrašymas iš naujo 
naujame lape.
 

SUSIRINKIMO EIGA 
Susėdus visiems į ratą, smagu ir naudinga (pade-
da visiems susikoncentruoti, pajusti vienas kitą) 
yra klasės susirinkimą atidaryti pradžios ritualu 
(pavyzdžiui, užsidegti žvakutę, sudainuoti trumpą 
dainą, ritminį suplojimą, atlikti padėkų ratas – kas 
nori, pasisako, už ką yra dėkingi ir pan.). Rekomen-
duojame klausimų dalį pradėti nuo buvusių susitar-
imų aptarimo: ar veikia praėjusį kartą priimta 
taisyklė. Tada pereinama prie naujų klausimų spren-
dimo: moderatorius perskaito klausimą ir paprašo jį 
užrašiusio trumpai pristatyti ir įvardinti, ko norėtų iš 
klasės: ar nori situacijos sprendimo, ar diskusijos, ar 
galbūt priminti visiems apie buvusią taisyklę, renginį 
ar kita. Svarbu, kad visi po truputi mokytųsi kuo la-
biau klausimus paruošti, t.y. ateiti jau su kažkokiu 
siūlymu, kurį būtų klasei lengviau aptarti nei kurti 
siūlymą čia ir dabar. Po klausimo pristatymo seka 
klasės tikslinamieji klausimai, išgirstamos nuomonės 
už ir prieš ir tik tuomet, jeigu reikalinga, yra balsuo-
jama. 

Tokiais atvejais galima burti komitetus: pvz.: švenčių 
(organizuoja šventes), stalo žaidimų (rūpinasi sta-
lo žaidimų situacija klasėje ar mokykloje, kviečia 
prisijungti prie stalo žaidimų per pertraukas ir pan.), 
sporto  (ieško tinkamų vietų važinėjimui riedlentėmis, 
teikia siūlymus susirinkimui, kokios galėtų būti sau-
gaus važinėjimo riedlentėmis taisyklėms pan.), žur-
nalistų (kuria mokyklos laikraštį, vykdo apklausas) ir 
t.t. 

SVARBU   Tiek susėdimas į ratą, tiek diskusijos, tiek 
moderavimas – ypač, jei tai yra naujos patirtys – 
reikalaus kantrybės, laiko, priėmimo ir pakantumo 
– sau ir kitiems. Svarbu reflektuoti kiekvieno susir-
inkimo patirtį, kad ir kokia ji – labiau ar mažiau – 
pavykusi būtų. Taip pat pasidėlioti strategiją, kaip 
kitą savaitę būtų galima įveikti kilusius iššūkius.

Norint toliau gilintis į klasės susirinkimus, 
siūlome pasiklausyti mokytojo P. Čibiro pa-
tirties organizuojant klasės susirinkimus jo 
mentoriaujamai klasei (5-6 kl.).

Klasės susirinkimas – tartum mažasis mokyklos 
susirinkimas, todėl daugelį čia paminėtų aspek-
tų (moderavimą, sprendimų priėmimo eigą ir 
kita) plačiau aptariame skyrelyje Mokyklos susir-
inkimas.

komitetai

Dažnai susirinkimų metu (klasės, o ypač mokyk-
los) iškyla klausimai, kurie:
a) yra aktualūs mažai grupei žmonių (tuomet 
diskusija gali trukti ilgai, kiti susirinkimo dalyvi-
ai, kurie nėra suinteresuoti, gali pavargti, pradėti 
nuobodžiauti ir trukdyti diskusiją.);
b) yra labai aktualūs visiems, bet reikalauja nuo-
dugnesnės diskusijos ir pasiūlymo suformulavi-
mo (pvz., kaip tobulinti ekranų naudojimo tai-
sykles);
c) reikalauja reguliaraus dėmesio  (pvz., švenčių 
planavimas, gimtadienių šventimas). 

Daugelyje demokratinių mokyklų veikia teisingu-
mo komitetas. Trumpai apie tai, kaip viskas vyks-
ta Demokratinėje mokykloje Vilniuje: jei kažkas iš 
mokyklos bendruomenės (moksleivių ar mokytojų) 
patyrė neteisybę – gali kreiptis į komitetą. Ten nuti-
kusią situaciją aiškinsis komiteto nariai ir stengsis ją 
išspręsti taip, kad visi jaustų, kad teisingumas buvo 
atkurtas. 

Į komitetą galima atsinešti įvairiausias situacijas: gal-
būt buvo sugadintas tavo daiktas, kažkas nemaloniai 
pasielgė, o gal tu pamatei neteisingą situaciją ir nori, 
kad ji būtų išspręsta. Svarbu tai, jog situacijas aiški-
nasi ne tik suaugusieji – juk dažniausiai ten ir būna 
nukreipiami vaikai, patyrę neteisybę. Jungtinis mok-
sleivių ir mokytojų komitetas rodo, jog visi esame 
atsakingi už netinkamo elgesio situacijų sprendimą. 
Visai kitas jausmas, kai pasekmę išgirsti ne iš suau-
gusiojo, bet iš moksleivio! Galbūt gali kilti įtarimas, 
kad moksleiviai gali norėti pasinaudoti turima galia ir 
kažką mėginti nubausti – bet mūsų patirtis rodo, kad 
vaikai į situacijas žvelgia tikrai su rūpesčiu ir empatija. 

Komitetai gali būti laikini (pvz., reikėjo sugalvoti 
sniego mūšio taisykles, tad buvo suburtas laikinas 
sniego mūšio taisyklių komitetas; taisykles pasitvirt-
inus susirinkime, šio komiteto darbas yra baigtas 
ir komitetas nebėra reikalingas.) Kiti komitetai gali 
būti tęstiniai, pavyzdžiui, žurnalistų komitetas, kurių 
tikslas – kiekvieną mėnesį išleisti klasės/mokyklos 
laikraštį, tad svarbu reguliarūs susitikimai su kitais 
komitetų nariais. 

BALSAVIMAS 
Balsavimas nėra klasės susirinkimo siekiamybė. Labai 
svarbu juo nepiktnaudžiauti. Geriausia būtų bandyti 
priimti sprendimą, kuriam niekas neturėtų prieštar-
avimo.  Visgi, kartais pasitaiko situacijų, kur reikia 
pasirinkti vieną ar kitą variantą, tuomet ypatingai 
svarbu prieš balsavimą išgirsti nuomones už ir prieš 
vieną ir kitą variantą, kad visi galėtų susidaryti savo 
nuomonę. Balsuojant skaičiuoti, kas yra už, prieš, kas 
susilaiko. Jeigu persvara yra labai nežymi, labai svar-
bu nepalikti taip situacijos, bandyti toliau diskutuoti, 
išklausyti abi puses. Kitaip balsavimo procesas gali 
suskaldyti klasę, įžiebti naujus konfliktus.

https://www.youtube.com/watch?v=GKTEt6Jbc_M&list=PLlOR5Su-c3rjTg02xvFftzvSxM6X8wjVF&index=3&t=1691s&ab_channel=Demokratin%C4%97mokykla
https://www.youtube.com/watch?v=GKTEt6Jbc_M&list=PLlOR5Su-c3rjTg02xvFftzvSxM6X8wjVF&index=3&t=1691s&ab_channel=Demokratin%C4%97mokykla
https://www.youtube.com/watch?v=GKTEt6Jbc_M&list=PLlOR5Su-c3rjTg02xvFftzvSxM6X8wjVF&index=3&t=1691s&ab_channel=Demokratin%C4%97mokykla
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ESMINIAI MOKYKLOS SUSIRINKIMO 
PRINCIPAI 

• Susirinkime gali dalyvauti visi – mokiniai, moky-
tojai, administracija. Jei mokyklos bendruomenė 
didelė, dalyvavimas Mokyklos susirinkime gali vykti 
atstovaujamosios demokratijos principu. 
• Dalyvavimas Mokyklos susirinkime nėra privalo-
mas (galimi sutarimai, kai, pavyzdžiui, dalyvavimas 
privalomas tik klasių atstovams ar pan.). Turėtų būti 
iš anksto aptarta, ką tuo metu veikia nedalyvaujantys 
mokiniai.
• Mokyklos susirinkimas turi būti integruota ugdymo 
programos/plano dalis, ne popamokinė veikla.
• Kiekvienas susirinkimo dalyvis turi po vieną balsą – 
nepriklausomai nuo amžiaus ar statuso. 
• Mokyklos susirinkimo priimami sprendimai galioja 
visai bendruomenei. 
• Kartais Mokyklos susirinkimuose iškyla klausimai, 
kurie reikalauja platesnės ar gilesnės diskusijos ir gali 
būti aktualūs mažesnei žmonių grupei. Tokiais atve-
jais galima suburti komitetą (plačiau KOMITETAI), 
kuri atliktų klausimo analizę ir pateiktų siūlymą ar-
timiausio Mokyklos susirinkimo sprendimui. 
 

Prieš organizuojant pirmąjį Mokyklos susirinkimą 
(MS) svarbu sutarti dėl esminių MS organizavimo 
principų ir sąlygų.

LAIKAS IR REGULIARUMAS
Svarbu atrasti visai mokyklos bendruomenei tinkamą 
laiką, kad būtų užtikrintas susirinkimų reguliarumas: 
tik reguliariai susitinkant formuojasi įpročiai, krypt-
ingai ugdomos kompetencijos (viešojo kalbėjimo, 
kritinio mąstymo, sprendimų priėmimo, problemų 
sprendimo ir pan.), didėja abipusio pasitikėjimo ir ben-
drumo jausmas. Tai būtina norint realiai ir efektyviai 
spręsti kylančius klausimus, o ne imituoti demokrati-
nius procesus susitinkant kartą per pusmetį ar reči-
au. Mokyklos susirinkimo laikas yra viena svarbiausių 
žinučių apie susirinkimo svarbą bendruomenėje. Ne 
dienos paraštėse, o ugdymo proceso centre!

SVARBU Mokyklos susirinkimų reguliarumas 
neturėtų priklausyti nuo klausimų pobūdžio ar kiek-
io: jie turi vykti visada, net jei klausimų lapas tuščias 
(tokiu atveju yra puiki galimybė pasikalbėti apie 
“kodėl?”).

ĮGALIOJIMAI
Svarbu išsiaiškinti MS įgaliojimus: kiek galios jam 
gali ir nori suteikti mokykla, kaip organizacija ir ben-
druomenė, dar svarbiau – ką iš tiesų joje gali spręsti 
mokiniai. Geriau mažesni, bet realūs įgaliojimai nei 
skambios tuščios frazės, kurios išsikvepia po pirmųjų 
patirčių ir akistatos su realybe, taip pat ilgam demo-
tyvuoja tiek vaikus, tiek suaugusiuosius.

DALYVAVIMAS
Mokyklos susirinkime gali dalyvauti visi – mokin-
iai, mokytojai, administracija. Jei mokyklos ben-
druomenė didelė, dalyvavimas Mokyklos susirinkime 
gali vykti atstovaujamosios demokratijos principu 
(pvz., dalyvauja visų klasių, komitetų ar kitų veiklos 
grupių atstovai). Rekomenduojame, kad dalyvavimas 
Mokyklos susirinkime nebūtų privalomas. Mokyklos 
susirinkimas yra neatsiejama ugdymo proceso da-
lis, todėl svarbu iš anksto sutarti, ką tuo metu veikia 
nedalyvaujantys vaikai (pvz., gali prisidėti prie ben-
druomenei naudingos veiklos).

Demokratinės mokyklos patirtis rodo, jog dalis mok-
inių Mokyklos susirinkimuose renkasi dalyvauti nuo-

MOKYKLOS SUSIRINKIMAS – TAI KAS SAVAITINIS VISOS 
MOKYKLOS BENDRUOMENĖS (VAIKŲ, MOKYTOJŲ, AD-
MINISTRACIJOS) SUSITIKIMAS, KURIAME APTARIAMI 
IR SPRENDŽIAMI ĮVAIRŪS SU MOKYKLOS GYVENIMU 
SUSIJĘ KLAUSIMAI, KURIUOS IŠKELIA PAVIENIAI ASME-
NYS ARBA KITOS SUDARYTOS GRUPĖS / KOMITETAI. 

SVARBU  Mokyklos susirinkimas yra finalinis socialinės demokratijos 
praktikų diegimo etapas, todėl itin svarbu jam padėti pamatą su kito-
mis veiklomis (individualiais pokalbiais ir klasės susirinkimais) visose 
ar daugumoje mokyklos klasių.

Galimybė bendruomenės nariams reguliariai išsakyti savo nuomonę, 
pristatyti idėją, atsiprašyti ar padėkoti, prisidėti prie prasmingų spren-
dimų ir pokyčių prisideda prie asmeninės laimės ir visapusiškos pagar-
bos ugdymo kitam asmeniui ir aplinkai. Visa tai neišvengiamai sutvir-
tina bendruomenę. Ši praktika suteikia galimybę mokiniams aktyviai 
įsitraukti į mokyklos kūrimo ir valdymo procesą, pasijausti lygiaverčiais 
bendruomenės nariais. Skatinamas visos bendruomenės susitelkimas ir 
atsakomybė už mokyklos gerovę. 

KAS TAI?

KODĖL?

KAIP?

SVARBU   Nors mokyklos susirinkime gali iškelti bet 
kokius klausimus, tačiau mokyklos filosofiją, turtą, 
vaikų sveikatą ir saugumą ginančios taisyklės gali 
būti priimtos suaugusiųjų vienašališkai, be Mokyk-
los susirinkimo balsavimo. Mokyklos susirinkime 
aiškiai išdėstomi tokių taisyklių atsiradimo motyvai, 
jų pagrįstumas gali būti kvestionuojamas ir keliamas 
pakartotiniam Mokyklos susirinkimo svarstymui. 
 

lat, kiti – tik pastebėję juos dominantį klausimą dar-
botvarkėje arba sekdami paskui draugus („jei eisi tu, 
eisiu ir aš“). Žinoma, ši dinamika gali nuolat kisti.

NAUDINGA   apsibrėžti ir šiuos dalyvavimo 
kriterijus:

• Ar galima vėluoti?
• Ar galima išeiti iš Mokyklos susirinkimo jam 
nepasibaigus?
• Ar galima susirinkime sėdėti ant stalų/žemės, 
gal net gulėti?
• Ar galima atsinešti pašalinių daiktų?

ERDVĖ
Mokyklos susirinkimo erdvė turėtų maksimaliai 
išpildyti esminę jo idėją – galimybę į ratą susėsti 
kiekvienam bendruomenės nariui. Tai turėtų būti pa-
kankamai didelė ar lengvai į erdvesnę patalpą trans-
formuojama patalpa, su kuo mažiau dirgiklių (paša-
liniai daiktai, kurie lengvai atitraukia ypač mažesniųjų 
ar sunkiau besireguliuojančių vaikų dėmesį). Neretai 
tai pareikalauja didesnių pastangų ar kūrybingesnių 
bendruomenės sprendimų, tačiau labai svarbu sau-
goti rato principą! Ne žodinės deklaracijos, o būtent 
pats susėdimas į ratą komunikuoja apie vienas kito 
matymą ir siekį MS kurti atvirumo ir lygiavertiškumo 
atmosferą. Sėdėdami rate žmonės yra labiau linkę 
pasidalinti mintimis ir idėjomis. Kartais gali tekti ratą 
sluoksniuoti, svarbu, kad tokiu atveju būtų jautriai 
stebima, ar nė vienas balsas neliko nepastebėtas. 

mokyklos susirinkimas
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NAUDINGA  žinoti, kad gera susirinkimo erdvės 
akustika – privalumas, jos trūkumą gali išspręsti, 
pavyzdžiui, mikrofonas. Kartais net sąlyginai mažu-
ose Mokyklos susirinkimuose svarbu įsivertinti akus-
tikos lygį, nes tai padeda sustiprėti tyliau kalbančių 
bendruomenės narių ar mažesnių vaikų balsams.

SVARBU  Startinės taisyklės turėtų užtikrinti min-
imalias sąlygas sklandžiam susirinkimo vyksmui, 
vėliau jos turėtų būti koreguojamos – remiantis 
praktika ir dalyvių siūlymais jai gerinti. 
 

KLAUSIMŲ LAPAS
Rūpimą klausimą MS gali įrašyti bet kuris mokyklos 
bendruomenės narys, todėl svarbu iš anksto apsitarti, 
kuri mokyklos vieta tam būtų tinkamiausia (pavyzdži-
ui, klausimų lapas, iškabintas skelbimų lentoje). Prie 
klausimo turi būti užrašomas ir klausimą pateikusio 
asmens vardas – kad moderatoriui būtų aišku, kas 
jį pristatys susirinkime. Klausimus įrašyti galima iki 
susirinkimo (diena/laikas gali būti sutarti konkrečiai 
(pvz., iki MS dienos, 10 val.) Svarbu, kad liktų laiko 
galutinės darbotvarkės parengimui ir paviešinimui. 

Demokratinės mokyklos MS gruodžio 2-osios darbotvarkė

Nors Mokyklos susirinkimą įprastai turėtų pasiekti tik 
VISĄ Mokyklos bendruomenę liečiantys klausimai, 
labai svarbu, kad klausimų lapas būtų atviras visiems 
klausimams – netinkamiems, pasikartojantiems, su 
rašybos klaidomis ir tt. Ypatingai tai svarbu praded-
ant demokratiniu procesus, nes kiekvienas Mokyklos 
susirinkimas ir yra geriausia pamoka, kuri pamažu 
padeda visiems drauge suprasti, kurie klausimai 
turėtų patekti būtent į šio susirinkimo darbotvarkę, 
o kurie ne. Labai svarbu jokia forma neakcentuoti 
rašybos klaidų – tegul tai lieka dalykinės pamokos 
tikslams, šiuo atveju svarbiausia klausimo esmė, o 
ne forma. Klasės susirinkimai, vaikų neformalios di-
skusijos turėtų padėti išryškinti visai bendruomenei 
aktualius klausimus.

• Jei klausimai vis kartojasi, svarbu jų nepaskubė-
ti išbraukti neįsigilinus į situaciją – galbūt klausimas 
nebuvo išspręstas iki galo, gal kažkam pritrūko dėme-
sio ir verta jo suteikti, o gal klausimus įrašė nauji 
mokiniai, kuriems dar nėra iki galo aiškūs procesai ir 
svarbu juos būtų paaiškinti.
• Jei MS darbotvarkė labai didelė, verta pasvarstyti, 
ar nereikėtų suburti komitetų, kurie padėtų apsvars-
tyti ir parengti siūlymus MS. Tai sutaupo laiko spren-
dimų paieškoms.

KLAUSIMŲ POBŪDIS
Klausimai gali būti skirtingo pobūdžio:
• Informacinis, kai norima tiesiog pristatyti infor-
maciją apie artėjantį renginį ar pan. (tikslas – išklau-
syti; preliminari trukmė 5min);
• Diskusinis/nuomonės, kai prašoma dalyvaujančių 
pagalbos geriau suprasti tam tikrą temą, pasidalinti 
savo nuomone ar pastebėjimais (tikslas – išklausyti ir 
tyrinėti; preliminari trukmė 10-15min)
• Sprendžiamasis, kuriam reikia sutarimo (tikslas – 
išklausyti + tyrinėti + spręsti; trukmė priklauso nuo 
klausimo gylio). 

Svarbu aiškiai įvardyti klausimo pobūdį, kad visi aiškiai 
žinotų tikslą ir negaištų laiko bereikalingai, pavyzdžiui, 
turėtų būti stabdoma diskusija, jei klausimas nurody-
tas, kaip informacinis (jei atsiveria poreikis diskusijai 
– klausimas gali būti įrašomas į kito MS darbotvarkę) 
arba stabdomas sprendimų siūlymas, kai klausimą 
įrašęs asmuo nori tik gauti susirinkimo dalyvių nuo-
monę, o pasiūlymą sprendimui suformuos vėliau. 

NAUDINGA   Kai klausimą įrašantis asmuo iškart nuro-
do, ar tai informacija (i), ar diskusija (d), jei įrašantis 
nėra tikras – tai praleidžiama. Klausimų pobūdžio išgry-
ninimas – MS moderatoriaus arba sekretoriaus namų 
darbai. 

NAUDINGA    žinoti kriterijus, kurie padeda išsiaiškin-
ti klausimo esmę ir ketinimus bei galimą diskusijos 
trukmę:
• Noriu tik informuoti (sprendimas jau priimtas).
• Noriu paklausti visų nuomonės (pasiūlymo spren-
dimui dar neturiu arba sprendimo šiuo metu ne-
reikia).
• Turiu parengtą pasiūlymą ir noriu, kad priimtume 
sprendimą.

Rekomenduojama darbotvarkėje pirmumo eile sudė-
ti informacinius klausimus, o po jų – diskusinius. Taip 
pat svarbu įvertinti, ar informacinis klausimas tikrai 
vertas MS dėmesio – galbūt informaciją būtų galima 
tiesiog iškabinti skelbimų lentoje ar pan.
 

VAIDMENYS 
Pasiruošimas Mokyklos susirinkimui ir jo vedimas 
– komandinis darbas. Visus vaidmenis gali užimti 
mokiniai, tik svarbu, kad jiems padėtų suaugusieji. 
Vaidmenų pobūdis gali skirtis nuo konkrečios ben-
druomenės poreikių ir vidinių sutarimų, tačiau įpra-
stai MS komandą sudaro trys pagrindiniai vaidmenys:

MODERATORIUS
MS tikslo ir struktūros išmanymas, rato proceso 
palaikymas (vedimas), esminių mokyklos tai-
syklių ir vertybių žinojimas.

SEKRETORIUS
Klausimų lapo iškabinimas/nukabinimas, dar-
botvarkės sudarymas (kartu su moderatoriumi), 
sutarimų fiksavimas protokole.

LAIKRODININKAS
stebi laiką ir įspėja moderatorių apie artėjančią 
susirinkimo pertrauką (jei tokia daroma), susir-
inkimo pabaigą (pvz., duoda sutartinį ženklą li-
kus 5min iki MS pabaigos).

• Jei MS darbotvarkėje tik suaugusiųjų klausimai – tai 
signalas peržvelgti procesus ir patyrinėti priežastis. 
Kažkas neveikia!

Iškart po susirinkimo turėtų būti užkabinamas nau-
jas lapas kitos savaitės susirinkimui, jame turėtų būti 
įrašomi klausimai, kuriuos buvo sutarta perkelti į ar-
timiausią MS (tai MS sekretoriaus atsakomybė).

SVARBU  Vaidmenys turi būti renkami arba bent jau 
gauti MS pritarimą: kandidatas tokiu būdu iš MS 
gauna pasitikėjimą ir atsakomybę eiti pareigas, o 
išrinkusieji – atsakomybę padėti.
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KAS LABIAUSIAI IŠMUŠA IŠ VĖŽIŲ 

MODERUOJANT?
• MS niekaip neprasideda (triukšmas ir niekas 
neklauso…). Gali būti, kad tai demokratinės praktikos 
pradžia ir tiesiog reikia daugiau dėmesio pačiam pro-
cesui, arba kažkas neveikia (priežastis svarbu anali-
zuoti komandoje).
• Dėmesio prašantys mokiniai. Stengtis dėmesio 
suteikti kitu metu – pasikalbėti su mokiniais po su-
sirinkimo, galbūt aktyviau įtraukti į pasirengimo MS 
veiksmus ir pan.
• Pasisakantys ne į temą. Svarbu stabdyti ir grąžinti 
prie temos. Kalbėjimas į temą – svarbus įgūdis! 
• Kalbantys be eilės. Svarbu nuolat priminti taisyklę, 
kad kalbame tik pakėlę ranką ir gavę žodį. Šio įgūdžio 
formavimui gali prireikti daug kantrybės ir švelnaus 
bei nuoseklaus palaikymo. Ne tik Mokyklos susir-

PASIRUOŠIMAS 
Dalis parengiamosios dalies yra gana techniška – 
reikia peržiūrėti klausimų lapą, sutikslinti klausimų 
pobūdį, peržiūrėti praėjusio MS sutarimus, sudėlioti 
klausimų eiliškumą, laiku paviešinti darbotvarkę, jei 
aktualu – peržvelgti ankstesnių susirinkimų nutarim-
us (pavyzdžiui, iškeltas klausimas susijęs su anksčiau 
priimtais sprendimais, todėl ruošiantis susirinkimui 
svarbu juos iš anksto peržiūrėti).

NAUDINGA  prieš einant į MS visada pasiimti ben-
druomenės taisykles: jų bet kada gali prireikti, tai 
sutaupo laiko. 

PRADŽIA IR RITUALAI
Tinkamos atmosferos / tradicijos kūrimas – vienas iš 
MS sėkmės elementų, už jos palaikymą atsakingas 
moderatorius, jam padeda MS komanda. 

Nemažiau svarbu susirinkimą pradėti laiku ir tin-
kamai. MS komanda bent 15 min iki susirinkimo 
pradžios turėtų jau būti paruošusi MS erdvę ir pasi-
tikti visus ateinančius. Nedideli MS pradžios ritualai 
(pavyzdžiui, deganti žvakė, skambanti rami muzika ir 
pan.) leidžia susireguliuoti atvykusiems ir tinkamai 
nusiteikti. 

NAUDINGA a pagalvoti, ar ilgesnio susirinkimo eigo-
je bus daroma trumpa pertraukėlė koncentracijai at-
statyti, ji bus improvizuota ar vyks iš anksto sutartu 
metu. Svarbu, kad ritualai /atokvėpio intarpai nea-
timtų pernelyg daug laiko (nepamiršti, koks MS tik-
slas!). 

Demokratinėje pradinėje mokyklos susirinkimų 
pradžioje dainuojama trumpa sutelkianti daina, po 
jos sukamas padėkos ratas, kurio metu bet kuris da-
lyvaujantysis turi galimybę padėkoti už gerą darbą, 
žodį ir pan. Tai pakelia visų dalyvaujančiųjų nuotaiką, 
sutelkia bendrystei.

Moderuojant   SVARBU:
• Tvirtai palaikyti MS struktūrą – tai suteikia saugu-
mo ir padeda efektyviau judėti prie sprendimų. 
• Suprasti, kad moderatorius neturi aukštesnės gali-
os prieš kitus susirinkimo dalyvius. 
• Užtikrinti, kad kuo daugiau kalbėtų mokiniai 
(didelį poveikį turi kitų demokratinių praktikų įdir-
bis – individualių pokalbių, klasės susirinkimų). 
• Suvaldyti dominuojančius balsus (svarbu įgarsinti 
tuos, kurių nesigirdi).
• Užtikrinti saugią erdvę nuomonių įvairovei (nemor-
alizavimo ir nevertinimo kultūros puoselėjimas). 
• Akligatviuose (pavyzdžiui, įstrigus diskusijai, pa-
sikartojant netinkamam dalyvių elgesiui ir pan.) pa-
prašyti Mokyklos susirinkimo dalyvių pagalbos, nes 
tai, kas vyksta MS – visų dalyvių reikalas.
• Jautriai stebėti dinamiką ir parinkti tuo metu tin-
kamiausią sprendimo priėmimo būdą (dauguma, 
konsensusas, sutarimas). 

inkime, bet ir kituose formatuose (pamoka, klasės 
susirinkimas ir t.t.).
• Ar galiu į tualetą? Iš anksto apsitarti taisyklę, kad 
vaikams būtų aišku ir nereikėtų trikdytis procesams 
(pvz., skatinti nueiti į tualetą iki MS, jei tikrai reikia 
– tiesiog einu, jei galiu palaukti – tam gali būti skirta 
trumpa pertraukėlė MS viduryje). Jei tualeto prašy-
mai tampa pasikartojančiais, vertėtų patyrinėti, ar 
tai nesignalizuoja apie dalyvio motyvaciją, patiriamą 
stresą ar kitas priežastis, dėl kurių norima iš MS ats-
itraukti.
• Pasikartojantys klausimai Kada jau baigsime?. Svar-
bus laikrodininko vaidmuo, taip pat aiškus sutarimas 
dėl trukmės. Gali būti, kad dėmesį vaikams jau sunku 
sutelkti arba kažkam tiesiog norisi dėmesio.
• Patyčios dėl pasisakymų ar pan. Svarbu jautriai 
stebėti situaciją, iškart įvardyti ir stabdyti. 
• Suaugusiųjų kategoriškumas ir išankstinis žino-
jimas. Tai viena iš priežasčių, kodėl mokiniai gali tapti 
pasyviais dalyviais arba atsitraukti apskritai (svarbu 
reflektuoti mokytojų tarpe).
• Baimė, kad priimtas sprendimas viršija MS įgalio-
jimus ir tai gali sukelti tam tikrą suaugusiųjų atsako-
mybę. Kilusias abejones visada galima po susirinkimo 
pasitikrinti su kolegomis, jei išties priimtas sprendi-
mas kertasi su tam tikromis vidinėmis mokyklos tai-
syklėmis, kelia grėsmę mokinių saugumui ar pan. – jis 
visada gali būti pakeistas (nedelsiant arba iškeliant 
klausimą artimiausiame MS).   
• Daug pasisakymų ir didelis noras/spaudimas judė-
ti toliau. Būna klausimų, kuriuose itin svarbu išklau-
syti visus pasisakančius – nepaisant to, kiek tai laiko 
beužimtų. Jei yra jausmas, kad tema neiškalbėta, o 
laikas senka, geriau diskusiją perkelti į kitą susir-
inkimą ir neskubėti su sprendimais. Skuboti sprendi-
mai gali reikšti, kad prie jų teks grįžti ateityje. Tačiau 
tai mokymosi proceso dalis! 
• Diskusija niekur neveda ir neaišku, ką toliau dar-
yti. Svarbu tokias situacijas įsivardyti čia ir dabar ir 
paprašyti visų dalyvaujančiųjų pagalbos teikiant pa-
siūlymus sutarimui. Jei pasiūlymas neatsiranda, di-
skusija gali būti stabdoma ir perkeliama į mažesnį 
ratą, kuriame klausimas gali būti giliau ir efektyviau 
išdiskutuotas. 
• Maištas prieš balsavimo rezultatus. Tai rodo, kad di-
skusiją neišvengiamai teks atverti iš naujo. Prasminga 
suburti darbo grupę (komitetą) naujam pasiūlymui 
parengti, geriausia, jei joje dalyvautų aršiausiai nepri-
tariantys. Nors prieštaravimas neretai iššaukia mūsų 
neigiamas emocijas, svarbu prisiminti, kad juos labai 
svarbu integruoti – tai yra puiki galimybė patobulinti 
sprendimą!
 

MODERAVIMAS – STRUKTŪROS PALAI-
KYMAS BENDRUOMENĖS NARIŲ BALSUI 
ĮGARSINTI IR SUFORMUOTI GERIAUSIĄ 
SPRENDIMĄ.

Susirinkimo eigoje kartais būna įtemptų situaci-
jų, kuriose nėra kada tartis ir moderatoriui tenka 
priimti sprendimą: nutraukti diskusiją, paprašyti 
atsitraukti tam tikram dalyviui, patikslinti pateik-
tą siūlymą ir pan.. 

MOKYKLOS SUSIRINKIMAS. MODERAVIMAS

PO MS VISADA NAUDINGA REFLEKTUOTI 
IR ĮSIVARDYTI, KAS PAVYKO, KĄ GALIMA 

BŪTŲ DARYTI KITAIP. 

Moderavimas MOKINIŲ MODERAVIMAS
Tai siekiamybė, tačiau sprendimų priėmimo pro-
cesas kartais gali būti gana sudėtingas, todėl 
svarbu, kad vaikai būtų tam nuosekliai ruošia-
mi (praktikuotųsi klasės susirinkimuose, gautų 
reikiamus mokymus ir palaikymą iš suaugusiųjų), 
jiems būtų suteikiama reikiama pagalba pačio 
proceso metu (iš konkretaus mentoriaus ir visų 
susirinkimo dalyvių), reflektuojamos patirtys. Ir 
visgi svarbu neužtrukti pasiruošimo moderuoti 
etape, nes gerai moderuoti galima išmokti... tik 
moderuojant! Kantrybės, supratingumo ir palai-
kymo – moderatoriais negimstama!
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SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS 
Sprendimai Mokyklos susirinkime (ir klasės susir-
inkime) gali būti priimami įvairiai, įprastai naudoja-
mas vienas iš žemiau nurodytų būdų arba jų derinys 
(priklauso nuo klausimo pobūdžio, situacijos ir pan.): 
• Konsensusas (vieningas visų dalyvių pritarimas). 
Konsensusas MS kartais nutinka, bet tai neturėtų būti 
siekiamybė, nes yra didelė rizika užstrigti siekiant visų 
pritarimo, kuris neretai labai sunkiai (jei išvis) įmano-
mas ir yra gana varginantis procesas.
• Sutikimas (pritarimas be esminio prieštaravimo). 
Tai reiškia, kad pateiktas siūlymas nėra tobulas (kažką 
jis tenkina tik iš dalies), tačiau jis visiems dalyviams 
atrodo pakankamai geras ir saugus išbandyti šiame 
etape. Renkantis šį variantą, svarbu reaguoti į kilusius 
esminius prieštaravimus ir juos integruoti, nes jie su-
teikia galimybę patobulinti sprendimą! Tinkamai tai-
komas, šis būdas padeda įtraukti visus balsus, išveng-
ti konkurencijos/susiskaldymo/kraštutinumų. 
• Daugumos principas (balsavimas). Tai geriausiai 
visiems žinomas ir vaikų gana mėgiamas sprendimų 
priėmimo būdas, kuriame aiškiausiai jaučiamas prin-
cipas „vienas žmogus - vienas balsas“. Tačiau labai 
svarbu nepaskubėti balsuoti! Nors ir atrodo papras-
tas ir greitas, jis turi savų rizikų ir ne visada yra tinka-
miausias. Svarbu jautriai stebėti mažumos nuotaikas: 
jei balsavimo rezultatai apylygiai arba tarp pralaimė-
jusių kyla didelis pasipiktinimas, verta tęsti geriausio 
sprendimo paieškas, kad prieštaravimas būtų inte-
gruotas (kitaip yra rizika, kad sutarimų nebus laiko-
masi ir prie klausimo bet kokiu atvejus teks grįžti).

SPRENDIMO PRIĖMIMO EIGA: 
• Klausimo pristatymas – klausimą pristatantis as-
muo glaustai paaiškina klausimo esmę.
• Pasitikslinimas – visi gali pasitikslinti dėl klausimo 
esmės (jokių diskusijų šiame etape!)
• Argumentai – visi turi galimybę išsakyti savo nuo-
monę pateiktu klausimu. 
• Galutinio pasiūlymo suformavimas – moderatori-
us ar bet kuris kitas MS dalyvis pateikia galutinį pa-
siūlymą (pakartojamas pradinis siūlymas arba sufor-
muojamas patikslintas).
• Sprendimo priėmimas – balsavimas arba kitas pa-
sirinktas sprendimo priėmimo būdas. 
 

Mokyklos susirinkimų protokolų vieta Demokratinės mokyklos koridoriuje

SVARBU  pamažu ugdytis visų dalyvių įpročius ir 
gebėjimus kuo geriau paruošti pasiūlymus MS 
sprendimui. Paruoštas pasiūlymas – iš anksto apgal-
votas sprendimo variantas (ką ir kodėl siūlau, ką šis 
siūlymas palies, kokių resursų jį įgyvendinti reikės ir 
t.t.). Jei pasiūlymą tenka formuoti pačiame MS – tai 
gali užtrukti, kartais gali reikėti stabdyti procesus ir 
perduoti paruošiamąjį darbą (pasiūlymo suformavi-
mo) komitetui ar laikinai darbo grupei.
 
SVARBU  Susirinkimo sėkmė – ne priimtų sprendimų 
kiekis arba greitis. Kartais sudėtinga diskusija ir yra 
vertingiausia patirtis! Svarbu pasitikėti procesu bei 
norėti mokytis, klysti ir kurti drauge.

SPRENDIMŲ FIKSAVIMAS IR SKLAIDA.
Sprendimo priėmimas dar nereiškia, kad jo savaime 
bus laikomasi. Svarbu, kad:
• MS sprendimai turi būti tinkamai fiksuojami 
(sekretoriaus darbas), kaupiami (protokolų segtuvas) 
ir visiems lengvai prieinami. Esminius sutarimus verta 
suvesti, kaip atskirą Mokyklos taisyklių dokumentą. 
Jei protokoluoja vaikai, svarbu, kad jie gautų suaugu-
siojo pagalbą.
• Žodinė komunikacija. MS protokolų apžvalga 
klasėse (ryto rato ar klasės susirinkimo metu).
• Vizualizacija. Sutarimų lengviau laikytis, kai jie ne tik 
užrašyti, bet ir iškabinti reikiamoje vietoje. Su spren-
dimų apipavidalinimu visada linkę padėti mokiniai!

SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA. 
Sprendimo priėmimas – tik vienas iš etapų. Nemaži-
au svarbu, kad kiekvienas sprendimas turėtų už 
jo įgyvendinimą atsakingą asmenį (vaikams visa-
da turėtų padėti priskirtas suaugęs), įsigaliojimo ir 
įgyvendinimo terminus, būtų prižiūrima, ar susitar-
imų laikomasi, jei nesilaikoma – juos reikėtų grąžinti 
MS svarstymui. Atidesnį sprendimų laikymosi auditą 
turėtų sekti MS komanda arba konkrečiam klausimui 
priskirti atsakingi asmenys.

SVARBU  Mokyklos susirinkime priimti sprendimai 
galioja visai bendruomenei. Jei priimtas sprendi-
mas kažko netenkina, visada galima iškelti klausimą 
Mokyklos susirinkimo diskusijai, argumentuoti savo 
nuomonę ir tokiu būdu bandyti nepasitenkinimą in-
tegruoti, pakeičiant sprendimą, kad jis tiktų visiems. 

KAS LABIAUSIAI TRUKDO MOKINIAMS PA-
TIKĖTI, KAD MS VEIKIA?

• kai suaugusieji netiki procesu arba juo manip-
uliuoja;
• kai suaugusieji mano viską žinantys geriausiai;
• kai suaugusieji moralizuoja;
• kai suaugusieji atima teisę spręsti, nes dau-
guma klausimų patenka į saugumo zoną arba 
pirmiausia, reikia pasitarti suaugusiems;
• suaugusieji neužtikrina sprendimų įgyvendini-
mo, dėl ko kyla nusivylimas ir pan.;

GREITASIS TESTAS 
„AR VEIKIA MOKYKLOS SUSIRINKIMAS?“

• MS turi aiškią vietą tvarkaraštyje ir vyksta 
reguliariai
• Visiems aiškus MS tikslas ir įgaliojimai
• Visiems aiški MS struktūra/taisyklės
• Struktūra veikia (pavyzdžiui, kalbama tik gavus 
žodį)
• Darbotvarkėje yra klausimų
• Nėra klausimų, bet žinome kodėl
• Vyksta prasminga diskusija (ne tik “buvo pasi-
sakančių”, bet ir buvo kalbama “iš esmės”)
• Geranoriška/saugi aplinka - nėra patyčių, rep-
likų, suaugusiųjų dominavimo…
• Priimami tvarūs sprendimai (“greitai” dar ne-
reiškia, kad “iš esmės”)
• Sprendimai padeda siekti bendrų tikslų ir įgali-
na (poveikis bendruomenei)
• KAI TIKRAI VEIKS - JŪS ŽINOSITE :)

Norint toliau gilintis į tai, kaip reikėtų pa-
siruošti mokyklos susirinkimui, kviečiame 
klausytis D. Norkienės pasidalinimo šia tema.

GERIEJI PAVYZDŽIAI

• Berlyno Demokratinėje mokykloje ,,Demokratische 
Schule X” susirinkimų protokolai kabinami skelbimų 
lentoje ir ... tualete :) 
 
• Lietuvoje Demokratinėje mokykloje esamę sutarę, 
kad naujus sprendimus išbandysime bent mėnesį. 

• Summerhillo mokykloje, pasak mokytojo Leonar-
do, beveik viskas, išskyrus saugumo, sveikatos ir An-
glijos įstatymus gali būti diskutuotina bei keičiama 
bendruomenės susirinkime. Vienas balsas vienam 
žmogui – nesvarbu, jam septyneri ar šešiadešimt 
penkeri. Yra daugybė taisyklių, jos yra laikomos val-
gykoje, kur kiekvienas gali jas pasiekti.
 
• Berlyno demokratinėje mokykloje ,,Demokratische 
Schule X” visi mokyklos gyvenimo klausimai yra 
sprendžiami mokyklos susirinkime: be įprastinių 
kasdienių taisyklių kūrimo, mokyklos susirinkime 
sprendžiami ir finansai, ir darbuotojų priėmimas, 
šalinimas, naujų mokinių priėmimas, šalinimas. 

sprendimai

https://demokratinemokykla-my.sharepoint.com/personal/ginte_ivanauskiene_demokratinemokykla_lt/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fginte%5Fivanauskiene%5Fdemokratinemokykla%5Flt%2FDocuments%2F%C4%AEra%C5%A1ai%2FDemokratinis%20ugdymas%20Lietuvoje%5F%20kaip%20pasiruo%C5%A1ti%20kitiems%20mokslo%20metams%5F%20%28bendra%20konsultacija%29%2D20210608%5F160423%2DMeeting%20Recording%2Emp4&ga=1
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...mūsų mokykla yra per didelė mokyklos 
susirinkimams...

Mokyklų dydis nėra svarbus socialinės demokrati-
jos ugdymo praktikoms. Skiriasi jų taikymas. Jeigu 
mokykla mažesnė – mokyklos susirinkimuose gali 
dalyvauti visi norintys. Jei mokyklos yra didesnės – 
galimi susirinkimai iš klasių atstovų. Tiek mažose, tiek 
didelėse mokyklose mokiniai nori būti išgirsti ir galėti 
pasakyti savo nuomonę. 

...mūsų mokiniai – iš nedidelio miesto, jiems bus 
per sudėtinga dalyvauti ir/ar moderuoti klasės 

susirinkimus...
Moksleivių gyvenamoji vieta neturi įtakos klasės/
mokyklos susirinkimų dalyvavimui. Į naujoves 
žmonės dažnai linkę reaguoti atsargiai – moksleiviai 
– ne išimtis. Svarbu patiems gerai suprasti, kokia yra 
susirinkimų prasmė ir dėl ko tai nusprendėte daryti. 
Moderavimo mokomasi proceso eigoje, tad procesų 
refleksija ir kantrus, palaikantis grįžtamasis ryšys 
padeda ugdytis reikiamas kompetencijas.

Socialinės demokratijos praktikų diegimas turėtų būti 
ilgalaikis strateginis bendruomenės apsisprendi-
mas, todėl administracijos vaidmuo čia itin svarbus: 
sutariant dėl pokyčio ir sutelkiant bendruomenę, for-
muojant tinkamas komandos nuostatas, parengiant 
veiksmų planą bei užtikrinant nuolatinį palaikymą jo 
įgyvendinimo procese. 

Administracija geriau mato kontekstus. Nuo to, ar ir 
kiek aktyviai įsitraukia administracija, priklauso ne 
tik praktikų diegimo rezultatai, bet ir jų tvarumas, 
integravimas ugdymo procese ir mokyklos kultūroje. 
Administracijai atsiribojus ir praktikas palikus vien tik 
mokytojų atsakomybei, kyla rizika turėti „dar vieną“ 
trumpalaikį ugdymo projektą, kuris taps fragmen-
tiškas arba apskritai laikui bėgant išsikvėps.

...mūsų moksleiviai (pavyzdžiui, ketvirtokai) – 
yra per jauni klasės susirinkimams...

Klasės susirinkimams nėra amžiaus cenzo. Gali-
ma turėti sėkmingus klasės susirinkimus jau 
priešmokyklinėse klasėse. Su mokytojų pagalba ir 
penkerių ar šešerių metų vaikai gali moderuoti su-
sirinkimus. Žinoma, reikia laiko ir kantrybės susitari-
mams ir ribų brėžimui, kad moksleiviai suprastų, kokia 
susirinkimų tvarka (keliamos rankos, sutartiniai žen-
klai, mokymasis diskutuoti, mokymasis prieštarauti), 
bet visi šie įgūdžiai įgyjami.

...tokioms praktikoms reikia jaunų mokytojų, 
vyresniems – per sudėtinga....

Mokytojų amžius – visiškai nėra svarbus. Svarbiausia 
– smalsumas, atvirumas ir noras reflektuoti procesus. 

...berniukams ir mergaitėms geriau 
susirinkimus daryti atskirai, nes būdami visi 

drauge jie pykstasi...
Svarbu, kad susirinkimai vyktų visai klasei kartu. Di-
skusijos metu išsakytus argumentus labai naudinga 
girdėti visiems, mokytis argumentuotai diskutuoti ir 
priimti visiems tinkamus sprendimus vienas esminių 
mokymosi bendradarbiauti, išgirsti ir priimti kitą, mo-
mentų. Tiesa, būna itin aštrių situacijų, kai galima at-
skirai pasikalbėti su itin nesutariančiomis grupelėmis, 
bet susėdimas į bendrą ratą ir problemų sprendimas 
kartu – turi būti. 

Pradėti naujus dalykus – ne visada būna lengva ar 
patogu. Natūralu, kad kartais gali tekti susidurti 
su įvairiomis savo nuostatomis, kurios gali sulėtin-
ti praktikų diegimo procesus. Nuostatas ne visada 
lengva užčiuopti, tad norime paminėti ir pakomentu-
oti projekto metu dažniausiai pasikartojusias.

tyvuoti mokytojai, kurie ir taip turi daug veiklų. Svar-
bu kuo labiau atlaisvinti jų darbotvarkę nuo nepri-
oritetinių projektų, pagal galimybes skirti papildomas 
valandas. Jei socialinės demokratijos praktikos bus 
tik viena iš daugelio papildomų atsakomybių, labai 
tikėtina, jog jos bus paviršutiniškos ir fragmentiškos.
• Ar demokratinės praktikos atrado tinkamą vietą 
tvarkaraštyje, ugdymo planuose? Administracija ge-
rai išmano ugdymo konstravimo ir personalo poli-
tikos subtilybes, todėl gali mokytojams padėti atrasti 
reikiamus sprendimus (pavyzdžiui, efektyviai šiam 
tikslui išnaudoti klasės vadovo valandas, bendruome-
nines valandas ir pan.).
• Kiek demokratiški yra jūsų komandos susirinkimai 
– ar juose mokytojai jaučiasi išgirsti ir įgalinti? Sunku 
mokiniams perduoti tai, ko patys nepraktikuojame 
kasdienybėje.
• Kaip gaunate grįžtamąjį ryšį iš mokytojų apie tai, 
kaip jiems sekasi jūsų mokykloje? Ar vyksta individu-
alūs pokalbiai su mokytojais? Išgirsti mokytojai geri-
au girdi mokinius.
• Apsvarstykite galimybę partneriauti su kitomis 
demokratinius principus diegiančiomis mokyklomis: 
visada naudinga keistis gerąja patirtimi, atlikti abipu-
sius stebėjimus, reflektuoti patirtis.

DEMOKRATINIS UGDYMAS – tai bendruomenės 
vertybinis apsisprendimas ir naujos kultūros 
formavimas. Tokio masto pokyčiuose kritiškai 
svarbus mokyklos vadovo įsitraukimas ir palai-
kymas. Tik gerai suprantantis šios idėjos esmę ir 
prasmę vadovas gali tinkamai vesti bendruomenę 
norimų pokyčių link, užtikrinti reikiamus resursus 
ir reikiamą kryptį. 

PRIEŠ DIEGIANT SOCIALINĖS DEMOKRATIJOS 
PROCESUS BENDRUOMENĖJE, NAUDINGA VA-

DOVŲ LYGMENYJE ĮSIVERTINTI:
• Esamą mokyklos demokratinę struktūrą: kokius 
elementus jau sėkmingai diegiate? Pradėkite nuo 
to, kas JAU veikia ir pamažu plėskite pokyčio zoną. 
Rekomenduojama pradėti nuo mažo žingsnio, kuris 
neišbalansuotų procesų.
• Kokiam pokyčiui esate pasiruošę – planuojate įdieg-
ti pavienį metodą ar imtis pokyčių iš esmės? Tai užko-
duoja skirtingas žinutes ir galimybes bendruomenei. 
• Ką įtraukti į pokyčių komandą? Ar potencialūs kan-
didatai turi reikiamą požiūrį, motyvaciją? Trūkstamus 
gebėjimus galima išsiugdyti, svarbiausia – motyvaci-
ja. Naudinga, jei prie komandos turi galimybę jungtis 
mokyklos psichologas.
• Kaip galėtumėte padėti komandai tinkamai pa-
siruošti ir įgyvendinti pokyčius (išorės konsultantų 
pagalba, mokymai reikiamose srityse ir pan.)?
• Ar tinkamai subalansuotas mokytojų darbo krūvis? 
Įprastai prie naujų praktikų diegimo jungiasi mo-

Projekto metu ne vienoje iš mokyklų klasės su-
sirinkimo modelis buvo pritaikytas ir mokytojų 
bei administracijos susirinkimams, kurių dar-
botvarkė tapo prieinama visiems, kas reiškė, jog 
kiekvienas ir kiekviena galėjo papildyti ją savo 
klausimu.

apie išankstines nuomones administracijai
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Kai jaučiatės taip, jog nėra nei laiko, nei salygų sti-
printi demokratinę kultūrą savo klasėje, tada ypač 
svarbu įsivardinti, ką jau pavyko pasiekti (galbūt in-
dividualiu pokalbiu metu pavyko artimiau pažinti vi-
eną iš mokinių arba klasės susirinkimo metu nekalbus 
mokinys išdrįso pasisakyti). O tuomet atraskite bent 
mažiausią dalyką, kurį realu įgyvendinti esamomis 
sąlygomis: išsikelkite mažą iššūkį, pajudėkite bent 
mažu žingsneliu! Keisti klasės kultūrą, kurti santykį 
su mokiniu ar visa klase – ilgas, kantrybės reikalau-
jantis procesas, kurio metu, tikėtina, jums kils įvairių 
iššūkių. Kiekviena mokykla ir klasė jų turės įvairių, bet 
žemiau pabandėme aptarti keletą dažniau iškylančių.
  

Mokytojas – klasės susirinkimo lygiavertis dalyvis. 
Tai reiškia, kad mokytojui galioja tie patys susitar-
imai, kaip ir kitiems klasės nariams, t.y. mokiniams: 
mokytojas užrašo savo klausimus į klausimų lapą; 
norėdamas pasisakyti, kelią ranką; nepertraukinėja 
pasisakančiųjų neturi veto teisės ar stipresnio balso 
(nebent kyla pavojus mokinių sveikatai ar nusižengia-
ma mokyklos taisyklėms). Žinoma, jeigu klasės susir-
inkimas – naujas būdas klasei susitarti, labai svarbu, 
kad mokytojas būtų aktyvus jo narys, prisiimtų mod-
eravimą, galbūt ir kitus vaidmenis, parodytų pavyzdį. 
Visgi laikui bėgant labai svarbu mokytojui pabandy-
ti pasidalinti jam įprastai tenkančiomis atsakomy-
bėmis: galbūt kažkas jau gali perimti (arba bent dali-
nai) iš jūsų moderavimą, pakabinti naują klausimų 
lapą ar būti laikrodininku. Visais atvejais labai svarbu, 
kad klasės susirinkime atsitrauktumėte nuo savo kaip 
dalykininko vaidmens, nekomentuotumėte mokinių 
pasisakymų iš akademinės ar vertinančiojo perspek-
tyvos, o kaip tik pabandytumėte išgirsti ir suprasti, 
kodėl jie vienaip ar kitaip elgiasi ar pasisako. 

Jeigu klasės susirinkime mokiniai nekalba, tai dažni-
ausiai susiję su tuo, jog jie jaučiasi nesaugiai (su 
mokytoju arba su kitais mokiniais) arba nemato 
prasmės dalintis, t.y. netiki, kad jo/jos nuomonė 
kažkam bus svarbi. Pirmu atveju, tai susiję su ryšio 
neturėjimu, nesaugia aplinka, kurią gali padėti keisti 

norėtumėte pakeisti mokykloje? Čia svarbu paska-
tinti mokinius pafantazuoti ir nesigilinti, ar iš tiesų tai 
gali padaryti ar ne. Tarkime vieni iš mokinių atsaky-
mų būtų: neturėti vieno iš dalykų pamokų; pakeisti 
tualeto kabinos spyną; turėti erdvės ramiai pažaisti 
stalo žaidimą pertraukų metu. Galbūt ir neturite gali-
os šiuos tris dalykus iš kart įgyvendinti, bet mokytojui 
ypatingai svarbu pabandyti paanalizuoti, koks mo-
kinio poreikis slypi už kylančios idėjos (arba galbūt, 
keliamo klausimo). Galbūt galite padiskutuoti, kodėl 
mokiniams yra sunku vieno iš dalykų pamokoje, ką 
jie gali padaryti, kad jie jaustųsi ten geriau arba pa-
tirtų sėkmę. Galbūt galima mokyklos susirinkimui, 
mokinių tarybai ar mokyklos ūkvedžiui perduoti žinią 
dėl noro pakeisti tuoleto kabinos spyną, nes mokiniai 
jaučiasi tenai nesaugiai, jei, pavyzdžiui, ji užsikerta. 
Galbūt noras turėti ramią erdvę stalo žaidimui su-
fleruoja apie tai, kad mokiniams svarbu turėti savo 
kampą arba tiesiog ramią zoną, kur galėtų pailsėti 
nuo triukšmo, o galbūt tiesiog nori kartu kažką nu-
veikti ir taip pajusti bendrumo jausmą? 

individualūs pokalbiai arba bendros patirtys, taip pat 
– svarbu viešai kelti klausimą, kodėl nedrąsu klasėje 
turėti savo nuomonę ar klausimą. Antruoju,  ypat-
ingai svarbus suaugusiojo palaikymas ir kiekvienos 
mokinių problemos priėmimas kaip svarbios. Taip pat 
ypač pradžioje, tam, kad mokiniai patikėtų, kad gali 
inicijuoti ir keisti dalykus, labai svarbus mokytojo pa-
laikymas ir pagalba – nepalikite mokinių vienų suor-
ganizuoti renginį, jei jie to gyvenime nėra darę! Bent 
jau paklauskite, ar nereikia kažkokios pagalbos. 

Jeigu skuba pasisakyti tik keli aktyvesni mokiniai, re-
komenduojame moderuojančiam asmeniui karts nuo 
karto pakviesti visus iš eilės ratu pasisakyti nagrinė-
jamu klausimu: taip, net, jeigu ir neturės nuomonės, 
kiekvienas bus paklaustas ir neturės varžytis dėl bal-
so gavimo. 
 
Vienam mokytojui buvo paprasčiau daryti atskirus 
mergaičių ir berniukų susirinkimus, nes jie dažniau-
siai nesutardavo. Bet toks atskyrimas tik didino skirtį. 
Išspręsti nesutarimus tarp berniukų ir mergaičių (tarp 
patyčių, tarp ..., tarp...) yra geriausia susitikus, tačiau 
čia, žinoma, bus ypatingai svarbi moderatoriaus vaid-
muo. 

 

Pirmiausia išsiaiškinkite, ar mokiniai tikrai žino, 
kur reiktų rašyti klausimus, kokie galimi klausimai, 
įvertinkite, ar tikrai patogu ir galima bet kam įrašyti 
(pavyzdžiui, visi mokiniai gali tą vietą pasiekti, nėra 
kritikuojama, jei parašo su klaidomis ar pan.). Po to, 
svarbu, jog klausimus rašytų ir pats mokytojas. Su-
prasti, ką reiktų parašyti, mokiniui, nepratusiam to 
daryti, tikrai pradžioje gali būti sunku, todėl svarbu, 
kad, jeigu mokinys ateina su klausimu pas jus kaip 
klasės mokytoją, ir jūs manote, kad tai nėra asme-
ninis klausimas, bet gali būti aktualus visai klasei, 
be to, nėra itin skubus ir gali palaukti klasės susir-
inkimo, paprašykite jį užrašyti į klausimų lapą. Svar-
bu nutarti su klase, ką darysite su klausimais, kurie 
kyla klasės susirinkimo metu, bet jie  nėra užrašyti: 
ar juos nagrinėsite po užrašytųjų ar jie visgi turės būti 
užrašyti, kad juos nagrinėtumėte. 

Siūlome pabandyti kart nuo karto apsukti ratą, su 
klausimu, ką, jeigu galėtumėte pakeisti bet ką, 

 Atkreipkite dėmesį, jog į patį klasės susirinkimą 
nieko negalima integruoti kitų temų, tačiau galima 
klasės susirinkimui skirti pirmas 20 min, o po to turė-
ti 25 min integracinėms temomis jau kitu formatu – 
net ir pakeičiant sėdėjimą. Jei ir būna, kad visa klasės 
valandėlė skirta integracijai, svarbu, kad nebūtų pa-
metamas klasės valandėlės reguliarumas ir jis nebūtų 
per retas, pavyzdžiui, kartą per mėnesį. Taipogi 
skatiname pasikalbėti su administracija (ir mokyto-
jais) apie antrą klasės valandėlę arba integraciją kitur, 
kitokiais būdais. 

Jeigu nėra laiko susėsti į ratą, pabandykite panaikin-
ti žiūrėjimą į lentą visiems atsisukant vieni į kitus, o 
sėdėjusiems per vidurį, pasislenkant į šoną. Tokiu 
būdu sudaromas ratas suoluose. 

Jeigu neturite laiko individualiems pokalbiams, 
galite juos ištempti ir padaryti per ilgesnį laiko tarpą 
(pavyzdžiui, su 25 mokiniais pakalbėti per 8 savait-
es, t.y. su ~4 mokiniais per savaitę). Jeigu nerandate 
saugios erdvės, kur galėtumėte užtikrinti pokalbio 
konfidencialumą, tuomet galite svarstyti apie pasiv-
aikščiojimus lauke arba laiką prieš ar po pamokų, ki-
tas mokyklos erdves. 

Pirmiausia išsiaiškinkite, ar mokinys žino, kodėl šis 
pokalbis vyksta, prisiminkite, ar su juo buvo iš ank-
sto susitarta dėl laiko ir vietos (pagavus kažkur per 
pertrauką, mokinys galbūt nėra nusiteikęs kalbėtis, o 
nori grįžti pas draugus ar eiti pavalgyti). Duokite laiko, 
galbūt pirmąkart susėdote vienu du vienas priešais 
kita ir tai gali būti labai keista! Tikrai ne visada ryšys 
užmezgamas per kelis persimestus sakinius. Jeigu ir 
jūs jaudinatės, taip ir pasakykite, būkite atviras apie 
tai, kaip jaučiatės. Jei mokinys labai užsidaręs, pak-
lauskite, ką jis mėgsta veikti, pasidomėkite plačiau jo 
mėgstamomis temomis: galbūt jis žaidžia kompiuter-
inius žaidimus ir gali jums apie savo mėgstamiausią 
pasidalinti plačiau. 

Nevertinkite, o išklausykite, pabandykite taikyti ak-
tyvaus klausymosi technika. Taipogi neišsikelkite per 
didelių lūkesčių ar tikslų pokalbiui: jeigu atėjote su 
noru detaliai sužinoti, kaip mokinys jaučiasi klasėje, 
bet išėjote su žiniomis, kad mokinys mėgsta skaity-
ti komiksus – tai irgi didelis pasistūmėjimas, galbūt 
kitąkart susėdus abudu jausitės jau laisviau ir galėsite 
keliauti gilyn. 

Kai daryti, kai jaučiate bėjėgystę, nes vis 
susiduriate su iššūkiais klasės susirinkime 

ir individualiuose pokalbiuose? 

Ką daryti, kai klasės susirinkime kalba 
vienas mokytojas arba keli aktyvesni 

mokiniai?  

Ką daryti, kai klasės susirinkimui mokini-
ai neturi klausimų?  

Ką daryti, kai klasės susirinkimams ir 
individualiems pokalbiams nėra laiko? 

Ką daryti, kai mokinys nekalba, nesidalina 
apie save individualaus pokalbio metu?

mokytojams

Jeigu klausimai nėra rašomi dėl to, kad jie – vieši, jok-
iu būdu nepradėkite jų rašyti slaptai. Geriau padisku-
tuoti, apie ką tas slaptumas: kodėl bijoma viešumos? 
Jei klausimai apie bendrus reikalus, tai kaip tik nesau-
gumą sukuria tas slaptumas. Prisiėmimas atsakomy-
bės už keliamą klausimą yra svarbi mokymo(si) dalis, 
kad tu tą klausimą iškėlei, tu jį ir pristatysi. Galima 
paskatinti klasėje kalbėti bendrai kartu, kodėl norisi 
anonimiškus klausimus rašyti? Kodėl nedrąsu klasėje 
turėti nuomonę/klausimą?  
 
Viena klasė taiko tokį metodą: pirmą minutę visi 
perskaito darbotvarkę, jeigu kažkas nori ją papildyti, 
tai gali padaryti, o tada moderatorius pradeda susir-
inkimą. Jo eigoje naujų klausimų atsirasti nebegali. 
Taip moderatorius gali planuoti laiką ir pabandyti 
paliesti visus iškeltus klausimus.

https://www.youtube.com/watch?v=9WwoBEG2aC0&ab_channel=Demokratin%C4%97mokykla
https://www.youtube.com/watch?v=9WwoBEG2aC0&ab_channel=Demokratin%C4%97mokykla
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APIE MOKINIUS

• Mokiniai savarankiškesni.

• Mano klasės vaikai tapo atviresni ir laisvesni. 
Pamažu mokosi pasisakyti įvairiais klausimais.

• Pagerėjo mokinių supratimas apie atsakomybę prieš 
mokymąsi ir būnant klasės, mokyklos bendruomene.

• Mokiniai labai laukia susirinkimų, noriai kalba, atsi-
rado glaudesnis ryšys tarp vaikų ir suaugusių. Vaikai 
sako, kad jie jaučiasi išgirsti, jų pasiūlymai yra išklau-
somi, priimami ir įgyvendinami.

• Pusantrų metų vykdomas projektas keitė mokyk-
los kultūrą priimant sprendimus. Mokiniai tapo ak-
tyvesni, tikslingiau diskutuoja.

ISTORIJA

TAISYKLIŲ LAIKYTIS NELENGVA

Šiaulių Centro pradinėje mokyklos susirinkime 
mokiniai kėlė klausimą – kodėl sunku laikytis tai-
syklių. Klasės ar mokyklos susirinkimuose ne tik 
kuriamos taisyklės, aptariamos aktualijos, bet ir 
tikrai dažnai diskutuojama, kodėl vienos ar kitos 
taisyklės nesilaikoma. Ieškodami atsakymo, daž-
nai taisyklės yra patobulinamos, o tai lemia ak-
tyvesnį jų laikymąsi.

APIE KLASĖS SUSIRINKIMUS

• Susirinkimai mums tinka. Išsprendžiame rūpimus 
klausimus. Išsakome mintis. O tai vis nėra ir nėra kada. 
Atsirado daugiau pasisakančių. Vaikai noriai dalinasi at-
sakomybe, darbais. Laikosi susitarimų.

• Vaikai tapo atviresni, nebijo išsakyti savo nuomonės, 
išmoko išklausyti kai kitas kalba ir nepertraukti.

• Atsirado daug vaikų iniciatyvų.

• Mokiniai vis labiau nori, kad tai, kas vyksta mokykloje, 
klasėje būtų su jais išdiskutuota.

• Nežinau, ar vyresnių klasių mokiniai galėtų atvirai 
rašyti rūpimus klausimus. Manau, tai turi įprasti nuo 
mažiausiųjų.

• Mokiniai pradėjo aktyviau teikti savo siūlymus dėl 
bendru veiklų klasėje, sustiprėjo mokinių bendradar-
biavimas.

• Klasėje vaikai labai laukia susirinkimų, nes pamatė, pa-
jautė, kad susirinkimo metu išklausomas ir išgirstamas 
kiekvienas vaikas, kad atsižvelgiama į vaikų nuomonę. 
Vaikų žodis atneša pokyčių į klasės gyvenimą

• Mano pirmokai labai laukia klasės susirinkimų. Jeigu 
aš trečiadienį į dienotvarkę neįrašau KLASĖS SUSIR-
INKIMAS, visada gaunu įspėjimą. Klasės susirinkime jie 
jaučiasi svarbūs ir gali drąsiai pasisakyti. 

ISTORIJA

KLASĖS SUSIRINKIMAS IR GĖLĖS

Vilniaus „Ateities“ mokyklos vienoje iš klasių, 
klasės susirinkimo metu, buvo iškeltas klausimas 
apie mokyklos aplinkos gražinimą. Diskutuojant 
gimė projektas, kurį moksleiviai pradės nuo sau-
sio mėnesio - masinis gėlių daiginimas ir sodini-
mas mokyklos teritorijoje!

APIE PRAKTIKAS

• Diegiant tokias ugdymo praktikas viskas tampa kur 
kas aiškiau, vaikai tampa tikrąja mokyklos dalimi, 
dalyvaudami rimtuose svarstymuose apie ugdymą, 
mokyklos vidaus bei išorės reikalus.

• Socialinės demokratijos ugdymo  veiklos nėra pri-
temptos ir bereikšmės. Jas įgyvendinti nėra sudėtin-
ga. Jos labai natūraliai įsiliejo į klasių gyvenimus ir 
nevyksta tam, kad tik vyktų, kol dalyvaujame pro-
jekte. Be to, aš asmeniškai palaikau ir 100 % pritariu 
šioms praktikoms mokyklose. Tai turėtų vykti visose 
Lietuvos mokyklose.

• Mes gyvename demokratinėje valstybėje, kuri 
deklaruoja laisvos šalies vertybes, o vaikams jas 
apčiuopti ir su jomis gyventi daug aiškiau bus tada, 
kai apie demokratiją ne tik girdės per TV, bet ją 
TURĖS kasdien čia ir dabar.

ISTORIJA

INDIVIDUALŪS POKALBIAI VAIKŠČIOJANT
 

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos moky-
toja Žiedūnė su savo klasės mokiniais individ-
ualius pokalbius karantino metu darė pasiv-
aikščiojant. Ši idėja vėliau įkvėpė ir kitus projekto 
dalyvius.

KĄ SAKO MOKYTOJAI IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI, 
DIEGĘ IR STIPRINĘ SOCIALINĖS DEMOKRATIJOS PRAKTIKAS 

SAVO MOKYKLOSE?

APIE SAVE IR KOLEKTYVĄ

• Jaučiu pakitusį požiūrį į mokinį, į ugdymo sistemą. 
Esu laisvesnė pasirinkimuose.

• Tikiu, kad mokytojai, mokiniai nori būti išgirsti ir 
jaustis svarbūs sprendžiant ir svarstant mokykloje 
rūpimus klausimus, siekiant įgyvendinti savo idėjas 
ir sumanymus.

• Aš geriau pažinau mokinius (po individualių poka-
lbių).

• Mokytojai kelia probleminius klausimus. Susir-
inkimuose diskutuoja ir įsitraukia į planavimą.

• Su šiomis praktikomis turėtų susipažinti visos klasė 
ir visa mokyklos bendruomenė, ypač administracija.

• Tik visų dalyvavimu ir noru pritaikyti socialines 
demokratijos praktikas mokykloje galima pasiekti 
kažkokių rezultatų.

7a kl. projektas gimė iš noro pasimatyti ir gy-
vai pabendrauti. Kadangi labai daug laiko pra-
leidžiame sėdėdami namuose, visi pastebėjome, 
kad prastėja fizinė ir psichinė sveikata, tad nus-
prendėmė kad reikėtų eiti pasivaikščioti. Tada kilo 
mintis, kad gi galima saugiai pasivaikščioti su auk-
lėtoja!... Taip gimė klasės projektas „Pasivaikščio-
jimai su auklėtoja“. Saugiai, po du, laikydamiesi 
saugos reikalavimų, bevaikščiodami kalbamės 
apie viską kas rūpi, dėl ko neužmiegame, kas ne-
ramina, kas džiugina, dėliojame ateities planus, 
įsivaizduojame save įvairiose darbo vietose, sva-
jojame, aiškinamės dienos prioritetus, improvi-
zuojame žodžiais, istorijomis ir juokaujame, kad 
kažkada, gal po metų, šį laikotarpį prisiminsime 
kaip išbandymų, vertybių perskirstymo periodą. 
Pasivaikščiojimas turi prierašą „Stay Safe“ (liet. 
– lik saugus). Likti saugiam, šiuo atveju, mums 
reiškia daug platesnę nei fizinę reikšmę – nuein-
ame apie 5–6 km. Kadangi Daugai yra pusiasa-
lis, tai einame link vadinamosios salos. Po pasiv-
aikščiojimo visada pasidarome foto ir siunčiame 
į klasės ir tėvų susirašinėjimų grupes. Jau yra ir 
norinčių su auklėtoja pasivaikščioti tėvų! Prade-
dame nuo kitos savaitės :)
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DEMOKRATINIO UGDYMO BIBLIOTEKA

LT 
pranešimai 
· Adelija Budginienė, Donata Norkienė. Įvadas į demokratinį ugdymą.
· Donata Norkienė. Demokratinis ugdymas: vidinė ir bendruomeninė kelionė.
· Leonard Turton (Summerhill). Pranešimas diskusijoje “Alternatyvus ugdymas: alternatyva kam ir kodėl?” (angliškai su vertimu į 
lietuvių k.) 
· Martyna Jančiauskienė (Jaunimo linija). Aktyvus klausymasis ir ryšio mezgimas: klausti, klausyti ir išgirsti.  
· Povilas Čibiras. Klasės susirinkimas Paslapčių Kambaryje (5-6 kl) 
· Vaidas Bacys (Šiaulių r. Dubysos Aukštupio mokykla). Demokratinis ugdymas valstybinėje mokykloje. 

filmai 
· Pasitikėjimo mokyklos (Schools of trust) I dalis, II dalis, III dalis.  
 
straipsniai
· Interviu su Summerhill mokyklos mokytoju Leonardu Turtonu. Su gyvūnais mes elgiamės geriau nei su vaikais. 
· Interviu su Demokratinės mokykla bendraįkūrėja Donata Norkiene. Ar paklusnus – tai išsilavinęs?
·  Interviu su Kauno K. Griniaus progimnazijos dir. pav. ugdymui Lina Jurevičiene. Demokratinis ugdymas – pažangios Lietuvos švi-
etimo ateitis ar utopija? 
· Interviu su Alytaus r. Daugų Vlado Mirono mokytoja Žiedūne Maldoniene. Pilietiškumo ugdymas ir mokinių įgalinimas mokyklose. 
· Interviu su Šiaulių r. Dubysos Aukštupio mokyklos direktoriumi Vaidu Baciu. Demokratinis ugdymas ir ugdymo procese kylantys 
iššūkiai.
 

ENG 
talks 
· Charlie Moreno Romero (Suvemae). Mokyklos susirinkimas ir bendruomenė: demokratinio ugdymo patirtys Estijoje.(su lietuviškais 
subtitrais) 
· Jerry Mintz. The power of democratic process in schools. 
· Sean Bellamy (Sands School). Why democratic education?  (su lietuviškais subtitrais)

films/videos 
· Democratic Schools (2006)  
· Life at Sands school 
· Sands school. What is a democratic school? 
· School Circles (documentary) (2018)

podcasts 
· Democratic teacher in a Traditional School with Derry Hannam.

articles 
· An interview with Sean Bellamy, 2020
· David Gribble, Authoritarian schooling
· Derry Hannam. Report on Research. 
 

2022

Vilnius

INFORMACINIS-PRAMOGINIS TESTAS
INFORMACINIS-PRAMOGINIS TESTAS „KLASĖS VALANDĖLĖ AR KLASĖS SUSIRINKIMAS?“

1. Ar savaitės eigoje turite 45 min laiko susitikimui su savo klasės mokiniais?
A)  Ne -> kalbėkitės su administracija
B) Iš dalies
C) Taip

2. Kaip ruošiatės šiam susitikimui? 
A) Nesuspėju pasiruošti
B) Šį laiką turiu paskirti poros projektų, kuriuose dalyvauja mokykla, tikslų įgyvendinimui -> jeigu tai organizaciniai klausi-
mai, galite juos įrašyti kaip klausimus į klasės susirinkimą, tačiau, jeigu tai kitokio pobūdžio veiklos – jas vykdykite po klasės 
susirinkimui skirtų bent 15 ar 20min. 
C) Klasės matomoje vietoje pakabinu lapą, kur kiekvienas gali užrašyti jam svarbius klausimus

3. Kas veda šį susirinkimą?
A) Mokytojas
B) Sakome, kad mokinys, bet iš tiesų tai vis tik mokytojas -> susirinkimo fasilitavimas yra įgūdis reikalaujantis praktikos, 
svarbu, kad su pradedančiais vesti susirinimus mokiniais susitiktumėte prieš susirinkimą jo susiplanuoti, padrąsinti bei po 
susirinkimo pasidalinti kas patiko, ką keistumėte;
C) Mokinys 

4. Klasės susirinkime mes susėdame:
A) Žinoma, kad į suolus, ant grindų juk nesėdėsi
B) Į suolus, nes gana sunku būtų juos pernešinėti
C) Į ratą

5. Susirinkime daugiausiai kalba:
A) Mokytojas
B) Trys drąsiausi, aktyviausi mokiniai
C) Mes visi kartu, sudaromos sąlygos pasisakyti ir tyliausiems klasės mokiniams

6. Kaip prisimenate, ką sutarėte?
A) Įsimenu mintinai ir, kada pavyksta, primenu 
B) Sukonspektuoju ir padedu į stalčių
C) Mokinys, kuris turi sekretoriaus vaidmenį,  sukelia ar susega susirinkimo protokolus į visiems pasiekiamą ar matomą 
aplanką.

7. Kas atsakingas už priimtų sprendimų tęstinumą?
A) Mokytojas
B) Mokiniai
C) Mes visi kartu

8. Mokiniai nori išleisti keletą tūkstančių eurų virtualios realybės akiniams klasėje, ką darote?
A) Sakau griežtą ne ir pereiname prie kito klausimo
B) Diskusijos metu bandau naudotis suaugusiojo galia ir subtiliai nukreipti pašnekovus man priimtinesne linkme
C) Imu pasakoti apie mokyklos biudžeto sandarą, pasikviečiu administracijos narį papasakoti, kokiomis sąlygomis ir būdais 
(po Kaziuko mugės, parašius projektą ir t.t.) mes galėtume sau tai leisti, keliu klausimą, ar yra tuo rimtai norinčių užsiimti 
mokinių ir mokytojų

REZULTATAI:
• Jei surinkote daugiausiai A, tikėtiniausia, kad Jūs vedate klasės valandėlę
• Jei surinkote daugiausiai B, tikėtina, kad Jūs jau turite supratimą apie klasės susirinkimą, tačiau dar yra 
kur pasistengti
• Jei surinkote daugiausiai C, jūsų klasės valandėlė yra ne kas kitas, o tikras klasės susirinkimas!

https://www.youtube.com/watch?v=mkzFw_1_nW8&ab_channel=Demokratin%C4%97mokykla
https://www.youtube.com/watch?v=xa1FmhziEnI&ab_channel=Demokratin%C4%97mokykla
https://mokytojotv.emokykla.lt/2014/11/leonard-turton-alternatyvus-ugdymas.html
https://mokytojotv.emokykla.lt/2014/11/leonard-turton-alternatyvus-ugdymas.html
https://www.youtube.com/watch?v=9WwoBEG2aC0&t=158s&ab_channel=Demokratin%C4%97mokykla
https://www.youtube.com/watch?v=9WwoBEG2aC0&t=158s&ab_channel=Demokratin%C4%97mokykla
https://www.youtube.com/watch?v=rXLJ2GQUjOQ&ab_channel=Demokratinėmokykla
https://www.youtube.com/watch?v=QV6be_9Gw38&ab_channel=SchoolsofTrust
https://www.youtube.com/watch?v=s3LnqGZy32o&ab_channel=SchoolsofTrust
https://www.youtube.com/watch?v=aoKvE-4hiUA&ab_channel=SchoolsofTrust
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/seima/leonardas-turtonas-su-gyvunais-mes-elgiames-geriau-nei-su-savo-vaikais-1026-508266?fbclid=IwAR18YsoreXbcuoW2VoPgRU62FyjF4p3l0JiF1JvSTq3ojlle143JAySh2wA
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/demokratinio-ugdymo-instituto-vadove-d-norkiene-ar-paklusnus-tai-issilavines-233-512704?v=aoKvE-4hiUA
https://www.svietimonaujienos.lt/demokratinis-ugdymas-pazangios-lietuvos-svietimo-ateitis-ar-utopija/
https://www.svietimonaujienos.lt/demokratinis-ugdymas-pazangios-lietuvos-svietimo-ateitis-ar-utopija/
https://www.emokykla.lt/nuotolinis/naujienos/pilietiskumo-ugdymas-ir-mokiniu-igalinimas-mokyklose/46205
https://www.emokykla.lt/nuotolinis/naujienos/pilietiskumo-ugdymas-ir-mokiniu-igalinimas-mokyklose/46205
https://www.svietimonaujienos.lt/demokratinis-ugdymas-ir-ugdymo-procese-kylantys-issukiai/
https://www.svietimonaujienos.lt/demokratinis-ugdymas-ir-ugdymo-procese-kylantys-issukiai/
https://www.svietimonaujienos.lt/demokratinis-ugdymas-ir-ugdymo-procese-kylantys-issukiai/
https://www.youtube.com/watch?v=-O6U2GEuBuc&ab_channel=Demokratin%C4%97mokykla
https://www.youtube.com/watch?v=0lrHG8y_9C4&ab_channel=TEDxYouth
https://www.youtube.com/watch?v=ssOVOe2YEtI&ab_channel=Demokratin%C4%97mokykla
https://www.youtube.com/watch?v=PfMk-cpXAP8&t=621s&ab_channel=KR%C3%84TZ%C3%84
https://www.facebook.com/SandsSchoolTheAlternativeFaceofEducation/videos/10152213956536507/
https://www.sands-school.co.uk/an-interview-with-sean-bellamy/?v=mHpXf2EcDDk
https://vimeo.com/ondemand/schoolcircles?v=9WwoBEG2aC0
https://www.ivoox.com/en/28-democratic-teacher-in-traditional-school-with-derry-audios-mp3_rf_70979936_1.html
https://www.sands-school.co.uk/an-interview-with-sean-bellamy/
http://www.authoritarianschooling.co.uk/?v=Z_OSDCGE1Hk
https://www.libed.org.uk/index.php/articles/271-hannam-report-on-research
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