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Projektą finansavo Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa. Ši publikacija
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį
straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.

Šio atvejo autorės yra Raimonda Alonderienė ir Margarita Pilkienė iš ISM Vadybos ir
ekonomikos universiteto Lietuvoje. Atvejis ir jame pateikta informacija skirta tik mokymo –
mokymosi tikslams. Kopijuoti ir platinti be autorių sutikimo draudžiama.
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Laura Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje
Įvadas
Eidama ilgu mokyklos koridoriumi į direktoriaus kabinetą Laura Vilutytė1 nerimavo. Ji
nežinojo, kodėl direktorius ją kviečia, bet manė, kad tai susiję su jos darbu. Anglų kalbos
mokytojos darbas Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje (JBG), kurioje mokėsi ji pati – tai
visų jos svajonių išsipildymas. Tačiau pirmosios savaitės mokykloje mokytojos kėdėje buvo
vienos sunkiausių jos gyvenime.
Kai Laura buvo tos pačios mokyklos moksleivė ir mokyklos Parlamento narė, ji nuolat
buvo laukiama aptarti naujas iniciatyvas direktoriaus Raimondo Dambrausko kabinete.
Daugeliu atvejų direktorius naujas iniciatyvas džiugiai priimdavo ir įgyvendindavo. Nepaisant
to, belsdama į duris, Laura nebuvo tikra, ar pokalbis pas mokyklos direktorių bus malonus.
- Sėskis, Laura, - Raimondas Dambrauskas, mokyklos direktorius, ją mandagiai
pakvietė. – Kaip laikaisi? Ar žinai, dėl ko tave pakviečiau?
Kadangi Laura nebuvo tikra, jis tęsė:
- Ar pameni 10 klasę, kurią pradėjai mokyti šiemet? Prieš mane visų šios klasės
mokinių pasirašyta peticija, kuria siekiama tave pakeisti. Aš pasiruošęs tau padėti, tačiau
mano pareiga išsiaiškinti, kiek jų pretenzijos pagrįstos.
Laura buvo priblokšta. Ji žinojo, kad mokytojų negali atleisti vien dėl to, kad mokiniams
nepatinka jų mokymo stilius, tačiau pats peticijos faktas ją sukrėtė.
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija2

Balčikonio mokyklos istorija – viena turtingiausių Lietuvoje. Įkurta 1727 metais, ji veikė
beveik vieną šimtmetį ir teikė išsimokslinimą lenkų, rusų ir lotynų kalbomis. Tarp jos
abiturientų buvo žymiausios XVIII amžiaus asmenybės. XIX-jo amžiaus pabaigoje ji veikė
kaip praktinė mokykla, ir didžiavosi galėdama mokyti lietuvių kalba 1906-1908 metais.
Toliau mokykla vystėsi ir tapo pirmąja Lietuvoje vidurine mokykla (gimnazija), atidaryta
1915 metais. Gilios pagarbos gimtajai kalbai tradicijos ir pozityvi aplinka buvo pagrindinės
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Daugiau informacijos galima rasti http://jbg.puslapiai.lt/
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skiriamosios Balčikonio gimnazijos ypatybės. Mokykla taip pat turėjo stiprias skautų, šaulių ir
kitų patriotinių jaunimo organizacijų tradicijas. Šiuo metu mokyklos reitingas Lietuvoje – 53.
Laura Vilutytė
“Kuo norėtum būti užaugęs?” – taip dažnai vaikams užduodamas klausimas. Nuo
mažų dienų Laura Vilutytė puikiai žinojo, kad nori būti mokytoja. Kaip ir dauguma kitų
mergaičių. Keisčiausia, kad ji nuomonės nepakeitė ir užaugusi.
Laura baigė 8 klases „Žvaigždės“4 vidurinėje mokykloje Panevėžyje. Ji įstojo į Juozo
Balčikonio gimnaziją ir ją baigė 2003 m. Po mokyklos baigimo Laura tęsė anglų kalbos
studijas Vilniaus universitete ir po jo baigimo nusprendė ieškoti darbo Panevėžyje.
Pirmasis jos darbas – vertėja privačioje kompanijoje. Tai buvo toli nuo jos vaikystės
svajonės būti mokytoja. Deja, laisvų anglų kalbos mokytojo pareigų nedideliame mieste
nebuvo. Laura buvo laiminga, atradusi skelbimą, jog jos pirmojoje mokykloje, “Žvaigždės”
gimnazijoje, siūloma laikina vieta anglų kalbos mokytojai pakeisti, kol ši bus motinystės
atostogose. Tai buvo rimtas žingsnis link Lauros svajonės išsipildymo.
Socializacija/ orientavimas ir mentorystė JBG
Lauros pirmoji diena “Žvaigždės” vidurinėje mokykloje buvo košmariška. Ji pradėjo
darbą metų viduryje; nebuvo tikra, ką tiksliai ji turi atlikti klasėje. Laura maloniai paprašė, ar
galėtų apsilankyti ir stebėti labiau patyrusios mokytojos pamoką. Tačiau mokytoja
netiesiogiai atsakė, jog Laura nepageidaujama. Viskas, ką Laura gavo – klasės dienynas,
kuriame buvo aprašyta paskutinė pamoka vienuoliktokams. Laura jautėsi tokia pažeidžiama.
Ji ėmė galvoti, ar tikrai mokytojos darbas jai tinkamas. O gal prastas startas – tik spaudimo
mokytojams ir organizacijos kultūros „Žvaigždės“ mokykloje indikatorius?
Klimatas „Žvaigždės“ mokykloje buvo prastas. Iš dalies todėl, kad mokinių skaičius
mažėjo. Tad Laura buvo atleista po 1,5 metų. Keista, tačiau Laurai buvo gaila palikti
mokyklą. Jai patiko dirbti su mokiniais. Jų grįžtamasis ryšys Laurai patvirtino, kad pasirinktas
mokytojos kelias skirtas jai. Lyginant su pirmąja darbo diena mokykloje, Laura daug išmoko,
ėmė labiau pasitikėti savimi. Ji juto, kad patirtis, įgyta „Žvaigždės“ mokykloje, jai leis įveikti
bet kokias kliūtis bet kurioje kitoje mokykloje.
Patirtis „Žvaigždės“ mokykloje, faktas, kad Laura buvo baigusi Panevėžio Juozo
Balčikonio gimnaziją, jos jaunas amžius (24 metai) ir entuziazmas buvo pagrindiniai
veiksniai, Laurą įdarbinant anglų kalbos mokytojos pozicijoje JBG. Iš pradžių Laura jautėsi
nejaukiai, kad toje pačioje gimnazijoje dirba ir jos artimas giminaitis, tačiau tikėjosi, kad laikui
bėgant sugebės įrodyti savo profesionalumą. Bet kokiu atveju, mokytojai, gavę pasiūlymą
dirbti Juozo Balčikonio gimnazijoje, jį priima ilgai nesvarstę.
Pirmoji diena Lauros naujoje senojoje mokykloje buvo visiškai kitokia, lyginant su
„Žvaigždės“ gimnazija. Gimnazijos direktorius ją kartu su kitais naujais mokytojais pristatė
pirmajame mokytojų susirinkime ir rugsėjo 1-sios šventėje. Dabar ją visi pažinojo: tiek
mokytojai, tiek mokiniai. Kaip niekur kitur Laura stebėtinai greitai prisiminė kolegų vardus ir
pasijuto pilnaverte bendruomenės nare.
Tačiau keletą nemalonių įvykių Laura visgi atsimena. Kai ji administratoriaus paprašė
klasės rakto, jai atsakė kad “raktai išduodami tik mokytojams…”. Laura juokauja, kad per
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pertraukas ji paprastai laiko rankose klasės dienyną, kad dėl jauno amžiaus jos nesumaišytų
su vyresniais mokiniais.
Kartą Laura pamiršo nuvalyti lentą klasėje ir netrukus jai apie tai buvo priminta –
įširdusi vyresnio amžiaus mokytoja mokytojų kambaryje garsiai paklausė: “Ar tu Vilutytė? Jei
pamirši nuvalyti lentą, daugiau neateik į klasę”.
Tačiau šie nesmagūs įvykiai buvo niekis, lyginant su patirtimi „Žvaigždės“ gimnazijoje.
Vis dėlto Laura mėgavosi savo darbu, tvirtai tikėdama, kad ne aukštakulniai ir gintariniai
karoliai parodo, kad esi mokytoja.
Didžiausią pagalbą Laura gavo iš Anglų kalbos klubo. Motiekaitienė, vyriausia klubo
mokytoja, tapo Lauros kuratore: “Mūsų klubas tikrai šaunus, gali gauti bet kokią reikalingą
pagalbą, ir jokie klausimai nesukels nusistebėjimo. Tiesą sakant, gavau pagalbos iš
kiekvieno klubo nario. Čia mes laisvai dalinamės naujomis idėjomis, išbandome naujus
pratimus, diskutuojame apie knygas ir mokymo būdus ir šiaip padedame vieni kitiems.“
Be to, visi klubo nariai, 10 žmonių, nepaisant didelio amžiaus skirtumo, nuolat susitinka
po darbo išsikepti šašlykų ar pabendrauti kavinėje. Kiti mokytojai juokauja, kad anglų kalbos
klubas yra kaip sekta su tam tikra tvarka, pvz. kur sėdėti susirinkimo metu. Kadangi visos
kitos vietos jau buvo užimtos, jaunesnieji klubo nariai sėdi ant palangės, kur vėsiau.
Visi mokytojai skatinami tobulėti. Laura pabaigė minimalius pedagoginius kursus,
mokėsi iš kolegų, įgijo patirties, tad mokyti tapo lengviau. Gimnazijoje nuolat vykdomas
mokytojų vertinimas, išlieka tik tie, kurių vertinimai teigiami.
Gimnazija pritraukia stiprius talentingus mokinius, kurie motyvuoti, paklusnūs, tačiau
reiklūs, nebijantys išreikšti savo nuomonės. Kartais jų komentarai skaudina. Laura atsimena,
įvykį, kai dėl krūvio perskirstymo kai kurios klasės buvo perimtos iš kitų mokytojų ir
perduotos jai: “Girdėjau, kaip mokiniai prašo ankstesnių mokytojų – neatiduokite mūsų”.
Sunku su talentingais, bet nemotyvuotais vaikais, tokiais, kurie laiko pvz. biologiją, fiziką ar
matematiką prioritetu ir mokosi ją net per anglų kalbos pamokas.
Kad ir kaip būtų sunku, Laura žinojo, kad jos darbas nuolat lyginamas su kitų mokytojų.
Kai kurios klasės buvo „sunkesnės“ nei kitos, kai kurie mokiniai mokosi prasčiau, kai kuriuos
sunkiau suvaldyti pamokoje. Būti geru mokytoju nepakako vien dalyko žinių, Laura suprato,
kad reikia taikyti skirtingas elgesio valdymo technikas, prisitaikant prie individualių kiekvienos
klasės poreikių.
Amžius kliudė bendrauti su mokinių tėvais: „Kaip aš galiu dvigubai už save vyresniam
žmogui aiškinti, kaip auklėti savo vaikus?“. Tačiau Lauros patarimai buvo neišvengiami,
kalbant tiek apie mokyklos reikalus, tiek apie mokinių sveikatą. Dėl didelio krūvio mokiniai
dažnai atrodo išvargę ir išsekę, todėl Laura skubėjo tėvams paaiškinti, kaip svarbu užtikrinti,
kad jų vaikai laikytųsi tinkamo miegojimo ir valgymo režimo.
Gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas taikė atvirų durų politiką ir davė
aiškiai Laurai suprasti, kad ši gali bet kada su juo tartis ar klausti patarimo. Per pirmąjį
pusmetį Dambrauskas pats susistabdydavo Laurą koridoriuose paklausti, kaip sekasi.
Lauros teigimu, direktorius jai yra vadybos kompetencijų pavyzdys. Nors direktorių Laura
labai vertino, tačiau stengėsi jo per daug netrukdyti, manydama, kad tai gali parodyti jos
silpnumą.
Laura taip pat žinojo, kad Dambrausko idealas yra ankstesnis mokyklos direktorius
Vytautas Baliūnas. Dabar jam 80 metų ir jis vis dar įsitraukęs į mokyklos veiklas - yra
mokyklos muziejaus direktorius, knygų rašytojas, mentorius ir kuratorius. Dambrauskas tapo
direktoriumi būdamas 29-rių ir džiaugėsi galėdamas mokytis iš savo pirmtako. Ir tuomet, ir
dabar Dambrauskas galėjo ateiti pas Baliūną bet kokia proga patarimo, paramos ar tiesiog
pasišnekučiuoti. Ir kaskart jis buvo dėkingas už vertingas įžvalgas ir konfidencialumą.
Dambrausko manymu, pagalbos poreikio pripažinimas – tai brandumo, o ne silpnumo
požymis.
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Susitikimas
Laurai prireikė laiko suimti save į rankas ir vėl pradėti mąstyti blaiviai. Ji suprato, kad
ne su visais dešimtokais santykiai klostėsi puikiai, tačiau nesitikėjo, kad nesklandumai bus
tokie rimti.
Ji prisiminė keletą įvykių klasėje, kai kai kurie mokiniai tyčia trukdė pamokas tarsi
turėdami tikslą sumenkinti jos autoritetą. Jei tik ji tada būtų apie tai prabilus direktoriui
Dambrauskui, dabar nebūtų šio nemalonaus pokalbio jo kabinete.
Laura buvo pasiruošusi konstruktyviai kritikai, tačiau nenumanė apie ką ji bus, kokie
mokiniai skundėsi. Ji nemanė, kad mokinių pretenzijos pagrįstos. Bent to ji tikėjosi

Kas buvo po to
Po pokalbio su direktoriumi, Laura ėmėsi veiksmų. Kai ji mokinių paklausė tiesiai,
niekas nedrįso įvardinti nepasitenkinimo priežasčių. Tuomet Laura paprašė anonimiškai
užrašyti pasiūlymus popieriaus lapukuose. Be keistų pasiūlymų (pvz. nebesimokyti
gramatikos, nes neįdomu), kai kurie buvo tinkami ir įgyvendinti klasėje: gyvos diskusijos
pamokos metu, pristatymai, naudojant skaidres.
Direktorius Dambrauskas Laurą palaikė viso nemalonaus įvykio metu. Jo siūlymu apie
šį įvykį žinojo tik jis pats, Laura ir klasė, parašiusi peticiją.
Laura ir toliau tobulėja. Ji lengviau užmezga kontaktą su mokiniais, bendrauja su
mokiniais, baigusiais mokyklą. Laura visuomet žavėjosi ir žavisi tais pedagogais, kurie su
mokiniais elgiasi etiškai, gerbia jų darbą ir laiką. Tačiau panaši norėtų likti į save: su savo
idealais, principais ir įsitikinimais, su noru tobulėti, su nuolatine sveika savikritika, su
geresniu darbo planavimu, mokinių vertinimu, gilesnėmis dalyko žiniomis.
Laura ruošiasi atestacijai, kad būtų paskirta aukštesnei kategorijai. Tačiau ji įsitikinusi,
kad ateityje sugebės suderinti profesinės karjeros siekius su šeimos planais.
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1 Priedas

Gimnazijos filosofija
Gimnazijos pagrindinė filosofinė nuostata – gebėjimas keisti ir keistis. Fundamentalias
žinias, humanitarinę pasaulėžiūrą, kritinį mąstymą ir platų kultūrinį akiratį apibūdina
gimnazijos direktoriaus Julijono Lindės- Dobilo žodžiai ,,Būkime esmės žmonėmis”.
Gimnazijos vizija:
Ugdome laisvą, kūrybingą asmenybę, galinčią kritiškai mąstyti ir savarankiškai dirbti
Lietuvai.
Gimnazijos tikslai:
 Atviros, kūrybiškai besimokančios bendruomenės kūrimas, sudarant kuo geresnes
ugdymo(si) sąlygas gimnazistams.
 Ugdome žmogų, pilietį, inteligentą.
 Ugdome bendražmogiškas vertybes ir stipriname moksleivių fizines galias.
 Puoselėjame savo unikalumą.
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2 Priedas
Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija, 2011
Oficialios mokytojų vertinimo sritys
1-oji sritis. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas ir rezultatyvumas




Išmano Bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų bei kitų ugdymo turinį
reglamentuojančių dokumentų esmę, dermę ir vadovaujasi jais.
Geba planuoti ugdymo turinį ir jį įgyvendinti.
Geba analizuoti ugdymo kontekstą.

2-oji sritis. Bendravimas, bendradarbiavimas ir veikla institucijos bendruomenėje






Užmezga ir palaiko veiksmingus ryšius su mokiniais, kolegomis, tėvais, vietos
bendruomenės nariais.
Supranta bendradarbiavimo su kolegomis ir kitais partneriais svarbą siekiant ugdymo
tikslų.
Geba savo žinias ir idėjas derinti su kitų žiniomis ir idėjomis. Dalyvaudamas su kitais
žmonėmis ir jų grupėje siekia susitarimo.

3-oji sritis. Asmeninis profesinis tobulėjimas






Supranta mokymosi visą gyvenimą vertę ir turi nuostatą nuolat mokytis.
Geba rekonstruoti ir reflektuoti savo veiklą, siekdamas ją tobulinti ir atpažinti savo
kompetencijas.
Geba parengti ugdomosios ir metodinės veiklos dokumentų aplanką, jį pristatyti ir
vertinti.
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3 Priedas. Gimnazijos kultūros artefaktai
A. Gimnazijos direktoriaus Vytauto Baliūno knygos apie gimnazijos istoriją 1727 – 1995
metais viršelis. Knyga išleista 1995, 429 p. ISBN 9986-489-30-X

B. Linksma 50 LT kupiūra su direktoriaus Raimondo Dambrausko portretu, išleista jo 50dešimtmečio proga.
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4 Priedas
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. 2011-12-15
Vidutinio mėnesio atlyginimo sektoriuose kitimas 2008-2011 (pokyčio procentas, lyginant su
tuo pačiu praėjusių metų ketvirčiu).
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5 Priedas
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. 2011-12-15
Vidutinis mėnesio atlyginimas sektoriuose Lietuvoje 2011 metų 3 ketvirtį (neatskaičius
mokesčių, litais).
Veikla
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo
veikla
Administravimo ir aptarnavimo veikla
Didmeninė ir mažmeninė prekyba
Nekilnojamo turto operacijos
Švietimas
Šalies ūkis
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis
darbas
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
Informacija ir ryšiai
Finansinė ir draudimo veikla

Mėnesio atlygis, LT
1257
1603
1689
1896
1970
2009
2116
2192
2751
3270
3943

Vidurkis šalyje 2116 Lt; vidurkis švietimo sektoriuje – 2009 Lt (582.3 Eur), neatskaičius
mokesčių. 1 Euras = 3.45 LT
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6 Priedas
Šaltinis: Eurostat
Moterų, jaunesnių nei 25 metai, bedarbystės lygis Lietuvoje
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