
Skaitiniai tėvams 

 Balsių pagrindinės mokyklos laikraščio ,,O ką ?!” priedas 

  2015 m.  gruodis    Nr.  29                                                                                                                                                                                                                                

  

 Kalėdų šventėje daug paslapties, grožio, džiaugsmo, dovanų, dė-
mesio vienas kitam. Linkime, kad šis nuostabus laikas būtų skirtas ne 
liūdesiui, bet įvairiems geriems darbams, prasmingam bendravimui, 
gyvenimo peržvelgimui ir naujų planų kūrimui. 

 

 Balsiečiai moksleivių, tėvų ir 
mokytojų forume 

 Per moksleivių rudens atosto-
gas rajono centre vyko moksleivių, 
tėvų ir mokytojų forumas 
„Sėkmingas mokymasis – nuo ko tai 
priklauso?“ Jame dalyvavo ir mūsų 
mokyklos komanda. Tėveliams atsto-
vavo mamos Gitana Švabienė, Lina 
Daubarienė ir globos namelių auklė-
toja Irena Narušaitienė.  
 Pirmiausia forumo dalyviai 
išklausė Švietimo ir regioninės poli-
tikos departamento direktoriaus Aido 
Aldakausko pranešimą švietimui ak-
tualiomis temomis. Lektorius kalbėjo 
apie veiksnius, darančius įtaką mo-
kymosi kokybei, geros mokyklos 
bruožus, kokių kompetencijų ir gebė-

jimų reikia šiuolaikiniam jau-
nuoliui. Po to forumo dalyviai 
išsiskirstė darbui į grupes, kur 
diskutavo apie mokyklose egzis-
tuojančias problemas. Dėl ko 
skauda tėvams? Paminėtos to-
kios problemos kaip mokinių 
elgesys per pamokas ir nepagar-
ba mokytojui, per didelis moky-
mosi krūvis (daug atsiskaitymų 
vienu metu, namų darbai atosto-
goms, per didelės testų apimtys), 
nepakankamas tėvų bendradar-
biavimas su mokykla, tėvų susi-
rinkimų kokybė vyresnėse klasė-
se (jie neįdomūs, neinformaty-
vūs). Netenkina pasiekimų verti-
nimo bei egzaminų sistema. Rū-
pi tėvams ir mokyklų valgyklose 

gaminamo maisto kokybė. Tėvų gru-
pės nuomone, patys tėvai turėtų dau-
giau šviestis, kad geriau suprastų, 
kas vyksta švietimo sistemoje, no-
riau bendrauti su mokytojais. Tėvų 
pareiga užtikrinti sąlygas vaikui mo-
kytis, mylėti savo vaiką, išklausyti, 
kai reikia, paguosti ir paskatinti.  
  
 Direktorės pavaduotoja ugdy-
mui Virginija Tumėnienė 

Su viltimi žvelgiame į kitus metus 

Baigiasi ne tik kalendoriniai, bet ir finansiniai metai. Kokie jie buvo?  
Mokykla yra finansuojama iš dviejų šaltinių: 

                          *   Tikslinės Vyriausybės dotacijas, vadinamo ,,mokinio krepše-
lio“ (MK), kuris skirtas atlyginimų mokytojams mokėjimui, jų kvalifikacijos kėlimui, 
mokinių pažintinei veiklai, vadovėliams, mokymo priemonėms įsigyti ir pnš. 
                          *    Savivaldybės biudžeto lėšų, kurios naudojimas ūkinio personalo algoms, šildymui, elektrai, 
ryšiams ir kt. mokyklos reikmėms. 

2015 m. mūsų mokyklos MK buvo 238741 Eur. Pirmą kartą jo šiek tiek trūks, kadangi iš mūsų ir kt. mo-
kyklų krepšelio pagal MK skaičiavimo metodiką atimtų 7%  rajono švietimo skyrius labai daug pinigų skyrė rajo-
ne dirbančių mokytojų pensininkų išeitinėmis išmokoms, tad pridėti mokykloms trūkstamą sumą nebeliko iš ko.  

Ūkiui skirtų savivaldybės lėšų (115898 Eur) minimaliai užteko būtiniausioms reikmėms: gyvenome pa-
kankamai šiltai, šviesiai, švariai. Ūkinis personalas laiku gavo minimalius atlyginimus. 

Didžiausias 2015 m. darbas – dvi mokyklos katilinės rekonstruotos kūrenti ekologišku kuru – medžio 
granulėmis. Dėl to kūrenimas nebus pigesnis, tačiau mažiau teršime aplinką – prisidėsime prie klimato atšilimo 
mažinimo. Katilinių rekonstrukcijos projektą, finansuojamą iš ES lėšų, vykdė rajono savivaldybė. 

Turime dar daug neišspręstų ūkinių problemų: ne visur pakeisti langai ir durys, mokyklos kiemas reika-
lauja didelių investicijų, dalis kompiuterinės technikos pasenusi... 

Savo norus surašėme į 2016 m. sąmatos projektą turėdami  viltį, kad gyvenimas gerėja ir kitų metų mo-
kyklos biudžetas bus didesnis nei šių. 

                                                                                Direktorė Jadvyga Šliurpienė 



Mokykla gali įveikti patyčias  

 Rudenį, gavę praėjusių metų standartizuotų testų paskutines ataskaitas, sunerimome. Viena opiausių mokyklos prob-

lemų buvo įvardintos patyčios. Kadangi teste dalyvavo nedidelis skaičius mokinių, nutarėme, jog reikia atlikti išsamią ana-

lizę apklausiant visų klasių mokinius. Kartu su mokyklos moksleivių seniūnų taryba buvo parengtas klausimynas, kuriuo 

buvo siekiama išsiaiškinti, kas vyksta, kaip dažnai tai vyksta, kur yra vietos, kuriose dažniausiai vyksta patyčios.  

Apibendrinus anketų duomenis, paaiškėjo: 

40% mokinių mokykloje ne visada jaučiasi saugūs; 

dažniausiai tyčiojasi bendraklasiai ir vyresni berniukai; 

dažniausios patyčių formos – prasivardžiavimas, erzinimas, apkalbos, stumdymasis; 

dažniausiai patyčios vyksta koridoriuose, laukiant autobuso; įžeidžių replikų iš bendraklasių sulaukiama ir pamokų metu; 

dažniausiai į patyčias atsakoma tuo pačiu arba stengiamasi parodyti, kad tai nejaudina; į tėvus ar mokytojus kreipiasi tik 

apie 10% mokinių; 

22 % nurodė, kad patys tyčiojasi iš kitų kartą per savaitę; 

15 % mokinių per pastaruosius 2 mėnesius verkė ar jautėsi nelaimingi; 

ne visi mokytojai pastebi ar yra linkę stabdyti patyčias. 

 Apklausos rezultatus aptarėme klasėse su mokiniais. Vaikai išsakė savo lūkesčius, pasiūlė priemonių, kurių dėka situa-

cija galėtų keistis. Pasiūlytos priemonės: pokalbiai su mokytojais, pranešimai tėvams, pašalinimas iš pamokų, žaidimai per 

pertraukas, bendros veiklos, griežtesni mokytojai ir pnš. Svarbiausia, ką įvardijo vaikai – pradėti nuo savęs, nustoti tyčiotis iš 

kitų. Mokytojai savo susirinkime taip pat tarėsi, kaip pagerinti situaciją. Priimti ir kai kurie konkretūs sprendimai: mokytojų 

budėjimas rytais iki pamokų, užsakyti psichologiniai seminarai klasėms, numatyta daugiau veiklų ir užimtumo per pertrau-

kas, skatinami individualūs pokalbiai su mokiniais, suplanuotos tikslinės valandėlės klasėse, sprendžiant konfliktines situaci-

jas dirbama ir su nukentėjusiuoju, ir su skriaudėju.  

Kaip galėtų šią problemą padėti spręsti tėvai? 

 Labai svarbu, kad vaikas būtų mokomas išreikšti savo jausmus, kontroliuoti elgesį. Suaugusieji, besirūpinantys vaiku, 
gali padėti vaikams mokytis neagresyvaus elgesio:  

parodydami gerų tarpusavio santykių pavyzdį;  
patys demonstruodami tinkamus agresijos kontrolės būdus; 
mokydami vaiką, kad kitą žmogų žeidžianti ar žalojanti agresija yra nepriimtina; 
įvardindami, kokios yra agresijos pasekmės; 
padėdami vaikui suprasti kitų jausmus; 
mokydami rūpintis kitais.  

 Neretai būna, kad ir tarp tėvų yra paplitusios klaidingos nuostatos, jog iš patyčių yra išaugama, kad vaikas turi pats 
kovoti su skriaudėjais, užuot kreipęsis pagalbos, kad skųstis nedera. Šias nuostatas svarbu keisti. Tėvai gali atlikti svarbų 
vaidmenį, informuodami mokyklą apie vykstančias patyčias. Tačiau svarbu to nedaryti skubotai, neapgalvotai ar nepasitarus 
su vaiku – antraip tėvų įsikišimas iš tikrųjų gali pabloginti situaciją. 
 
 

Išklausytas mokyklos bendruomenės balsas 

Švietimo ministerijos prašymu užpildėme įsivertinimo ir pažangos anketą ir išsiuntėme 
ŠMM. Norėdami ją užpildyti, turėjome atlikti 5-10 kl. mokinių ir visų klasių mokinių tėvų apklausą apie mo-
kyklos kultūrą. Ką atsakė mūsų mokiniai? 

Mokiniai labai gerai vertino aktyvų mokyklos gyvenimą (daug renginių, būrelių, kitokios popamoki-
nės veiklos, renginiuose dažnai dalyvauja visi bendruomenės nariai, kaimo žmonės). Vaikai džiaugiasi, kad 
mūsų mokykla pakankamai žinoma, kad mokytojai mokiniams padeda mokytis, jais tiki. 

Tačiau vaikus liūdina kai kurių mokinių elgesys (prasivardžiavimas, pašaipos, tyčiojimasis), ypač kai 
nemato mokytojai. Vyresnėliai pasigenda aktyvesnio tėvų įsitraukimo į mokyklos gyvenimą, nori daugiau pa-
gyrimų. 

O ką mano tėvai? Tėvams, kaip ir vaikams, patinka popamokinės veiklos gausa, geranoriškas moky-
tojų bendravimas su tėvais, mokytojų pastangos išmokyti kiekvieną vaiką pagal jo gebėjimus. Šiek tiek kritiš-
kai tėvai vertina patyčių lygį mokykloje, ne visada gerus vaikų tarpusavio santykius; mano, kad vaikai galėtų 
pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. 

Dėkoju visiems už atsakymus. Gilesnė anketos analizė bus padaryta mokytojų taryboje, tariamasi, 
kaip mokinių ir tėvų įvardintus minusus paversti pliusais. 

                                                          Direktorė Jadvyga Šliurpienė 

 



   Tėveliai – aktyvi mokyklos bendruo-
menės dalis  

 Neretoje mokykloje dejuojama, 
kad tėvai – reti svečiai mokykloje. 
Buvo laikas, kada ir mūsų mokykloje 
mokytojai panašiai pakalbėdavo, ta-
čiau pastaruoju metu galime tik 
džiaugtis vis didėjančiu tėvelių akty-
vumu.  
 Džiugu, kad vis drąsiau tėvai 
naudojasi elektroninio dienyno pas-
laugomis: stebi mokymosi pasieki-
mus, lankomumą, bendrauja su mo-
kytojais žinutėmis, pateisina praleis-
tas pamokas. Šiuo metu prie elektro-
ninio dienyno reguliariai jungiasi 
85% šeimų.   
 Jau tapo tradicija 2 kartus per 
mokslo metus, gruodžio ir balandžio 
mėnesiais, pakviesti tėvelius į kon-
sultacines dienas. Džiugu, kad pa-
bendrauti su mokytojais konkrečiai 
apie savo vaiką ateina vis daugiau 
tėvelių. Pasibaigus I pusmečiui tėve-
liai kviečiami į bendrą mokyklos tė-
vų susirinkimą. Pastaruosius porą 
metų susirinkusiųjų skaičius tikrai 
džiugina. Atsiradus poreikiui, iškilus 
vienokiai ar kitokiai problemai, kvie-
čiami klasių tėvų susirinkimai. Paste-

bėjome, kad juose paprastai 
nedalyvauja tik dėl rimtų prie-
žasčių negalintys atvykti tėve-
liai. Smagu, kad tėvai neabejin-
gi, kuo gyvena mokykla, o tuo 
pačiu ir jų vaikai.  
 Reikia paminėti ir tėvų 
aktyvo veiklą. Tai mokyklos 
administracijos patariamasis 
organas. Kas daugiau, jeigu ne 
aktyviausi tėvai, įvardins vieno-
kią ar kitokią problemą mo-
kykloje, išsakys tėvų bendruo-
menės lūkesčius? Mokyklos 
tėvų aktyvo pasiūlymu į mo-
kyklos veiklos planą buvo įt-
raukta keletas renginių visai 
mokyklos bendruomenei ar tik 
tėvams. Šiais mokslo metais jau 
buvo organizuota tėvų išvyka į 
spektaklį Šiauliuose. Nemaža 
grupė tėvų žiūrėjo „Naisių va-
saros“ teatro spektaklį 
„Žemaitė. Locna laimė“. Žiemą 
dar laukia tėvų, vaikų ir senelių 
vakaronė, pavasarį – sporto 
šventė vaikams, tėvams ir mo-
kytojams.  
 Tėvelių balsas svarbus ir 
mokyklos tarybos posėdžiuose, 
kur neretai svarstomi labai rimti 

mokyklos valdymo ir finansų klau-
simai.  
 Pradinių klasių mokytojos 
džiaugiasi, kad mielai sulaukia ma-
myčių ir net močiučių pagalbos ve-
dant pamokas, jeigu mokytojai ten-
ka kur nors išvykti.    
 Visada džiugina tėvelių daly-
vavimas mokyklos renginiuose. De-
ja, tėveliai čia nėra tokie aktyvūs, 
kaip galėtų būti. Vienas šių metų 
pavyzdžių – netradicinis renginys 
mokykloje – „Gyvosios bibliote-
kos“ vizitas. Kvietėme ir tėvelius 
pasinaudoti šia unikalia galimybe, 
tačiau sulaukėme nedidelio susido-
mėjimo. Ta proga norėčiau paakinti 
tėvelius drąsiau užsukti į mokyklą, į 
jos renginius. Tai puiki proga pama-
tyti savo vaiką kitokioje veikloje, 
pastebėti, kaip jis bendrauja ir elgia-
si, suprasti, kuo vaikas gyvena dide-
lę dalį dienos.  
Direktorės pavaduotoja ugdymui      
Virginija Tumėnienė   
 
 

Penktokai mokytojų akimis   

 Klasės auklėtoja Audra Svidrienė: „Po dešimtokų  penktokiukai tokie maži, paklusnūs, smalsūs vaikai. Jiems  rūpi 
pasipasakoti, kaip praėjo pamokos,  kas sekėsi, kas ne ir kas juos skriaudė. Dar nepraėjo noras ruošti pamokas. O 
aš, kaip auklėtoja, dar tik pradedu pažinti juos. Aktyviai ruošėmės  mokytojų dienai, dabar repetuojame karnavalui. 
Laukia žiburėlis ir keitimasis dovanomis. Dienos bėga su įvairiais rūpesčiais. Tikiuosi, kad būsime draugiška ir 
gerai besimokanti klasė“. 

Matematikos mokytoja Daina Dzvinkienė: „Penktokai -  mandagūs, aktyvūs vaikai pertraukų metu. Liūdna, kad 
per pamokas tas aktyvumas dingsta. Dauguma vaikų nepasitiki savo jėgomis, bijo suklysti, bet stengiasi, kruopš-
čiai braižo, tvarkingai rašo sąsiuviniuose. Tikiuosi, kad kuo toliau, tuo labiau nepasitikėjimas savo jėgomis penkto-
kams mažės“.  

Lietuvių kalbos mokytoja Dalia Čeponienė: „Penktokai labai skirtingi: vieni atsakingai ruošiasi pamokoms, visada 
atlieka užduotis, kiti kada pasiruošia, pasimoko, kada nustebę lyg nežinotų, kad buvo užduota, lyg pirmą kartą apie 
tai kalbėtum, treti ir ruošiasi retai. Bet jie turi ir bendrų bruožų: pamokoje aktyvūs, drąsiai išsako savo nuomonę, 
nebijo ieškoti, klausti, klysti, moka pajuokauti, lengvai, šiltai bendrauja. Manau, kad mokiniai dar tik mokosi atsa-
komybės, mokosi darbą atlikti iki galo, kad jų darbas yra vertinamas ir kad aukštas balas geriau už žemą įvertini-
mą. Vaikų žinios, o kartu ir įvertinimai priklauso nuo jų pastangų, tėvelių požiūrio ir mokytojo darbo“. 

 

Draugystė tęsiasi 

Praėjusiais mokslo metais baigėme vykdyti projektą ,,Išmokime plaukti“, kurį rėmė UAB ,,BALTISCHES 
HAUS“, visi vaikai turėjo galimybę mokytis plaukti, susipažino su saugiu elgesiu vandenyje, prie vandens.  

Toliau tęsiame draugystę su rėmėjais ir 2016 m. sausio – gegužės mėn. planuojame vykdyti projek-
tą ,,Psichologinės konsultacijos 6-8 kl. mokiniams“, kurio tikslas padėti vaikams išspręsti vidines problemas, kurti 
harmoningus tarpasmeninius santykius ir gerinti gyvenimo kokybę, tobulinant gyvenimo įgūdžius ir mąstymo e-
fektyvumą mokymų, konsultacijų pagalba. Mokymus, seminarus, konsultacijas vaikams vestų psichologai, konsul-
tantai iš Gyvenimo įgūdžių tobulinimo centro ,,Laimi visi“ (kiekviena klasė turėtų po 8 val.).    

                                                                                                                                     Dijana Ušinskaitė 



Klausiate – atsakome 

Aštuntokės mama klausė, kas naujo bus šiais mokslo metais mokykloje vykdant standartizuotus testus. Atsako direktorės pa-
vaduotoja ugdymui Virginija Tumėnienė 

 „Ypatingų naujienų šiais mokslo metais organizuojant Standartizuotus testus 4 ir 8 klasėse tikrai nebus. Testai bus 
vykdomi gegužės mėnesį pamokų metu. Noriu priminti, kad 4-okai rašys matematikos, lietuvių k. (skaitymo ir rašymo) bei 
pasaulio pažinimo testus. 8-okų laukia  lietuvių k. (skaitymo ir rašymo), matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų 
testai.  

 Didžiausia naujiena bus 6-os klasės mokiniams, kurių šiais mokslo metais taip pat laukia  standartizuoti testai: lietuvių 
k. (skaitymas ir rašymas) ir matematika. Šios klasės rezultatai mus ypač domina, kadangi jau bus galima palyginti šiųmetinių 
testų rezultatus su rezultatais, kuriuos šie vaikai pademonstravo atlikinėdami standartizuotus testus 4-oje klasėje.  
 Be dėmesio šiais metais neliks ir 2-okai. Jiems nacionalinis egzaminų centras parengs kitą pasiekimų pasitikrinimo 
įrankį – kontrolinius darbus  iš lietuvių kalbos ir matematikos. 
 Atėjo laikas, kada mokinių pasiekimai bus reguliariai kas dvejus metus tikrinami rimtais, centralizuotai parengtais tes-
tais. Tai leis mokyklai greičiau pastebėti ir tiksliau nustatyti mokymosi sunkumų priežastis, objektyviau įvertinti pasieki-
mus“.  
 5-oko mama teiraujasi apie šių metų naujieną – namų darbų klubą. Plačiau apie jį papasakoti paprašėme socialinę 
pedagogę Linetą Šukienę:    
  „Kiekvienos mokyklos tikslas – užtikrinti moksleivių pasiekimų kokybę. Mokytojai pastebėjo, kad dalis mokinių labai 
nestropiai atlieka namų darbus. Pasitaiko atvejų, kad jų net nesupranta arba namuose neranda laiko (noro) juos atlikti. Ieško-
dami išeičių, sugalvojome vaikus pakviesti į „Namų darbų klubą“. Tai mokytojų savanoriška veikla po pamokų. Kiekvieną 
dieną po pamokų iki paskutinio autobuso mokytojai, pasidalinę laiką po valandą, prižiūri ir padeda atlikti namų darbus vi-
siems to norintiems vaikams. Beje, į namų darbų klubą privalomai siunčiami visi, kurie tą dieną neatliko bent vieno dalyko 
namų darbų. Norintys vaikai tuo metu turi galimybę ir pasikonsultuoti su dalyko mokytoju, perrašyti nepavykusį kontrolinį 
darbą, atsiskaityti už kitus neatliktus darbus. Kviečiu paraginti vaikus, belaukiant paskutinio autobuso reiso, nedykinėti, o 
užsukti į klubą ir prasmingai panaudoti laiką atliekant bent dalį namų darbų“. 

Laikraščio  priedo redaktorė - direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Tumėnienė. 

Maketuotoja - bibliotekininkė Audra Svidrienė.   Tiražas 150 egzempliorių. 

 Technologijų įtaka vaikams – nuo 
savireguliacijos iki realybės jausmo pra-
radimo 
Rekomenduojame susipažinti su Vilniaus 
universiteto Filosofijos fakulteto profeso-
rės ir Psichologinio konsultavimo ir moky-
mų centro vadovės Romos Jusienės inter-
viu apie šiuolaikinių technologijų įtaką 
vaikams ir būdus, kaip su tuo kovoti. 
– Vaikai ir technologijos – mobilieji te-
lefonai, kompiuteriai ir kt. – šiais laikais 
kone neatsiejami dalykai. Kiek tai vei-
kia vaiko raidą, ugdymą? 
– Kiek technologijos daro įtaką vaikui, 
priklauso nuo to – kiek jis praleidžia laiko 
naudodamasis kompiuteriu, telefonu ar 
planšete. O dar labiau – ar jis turi kokių 
nors kitų jam pačiam įdomių užsiėmimų 
be minėtų priemonių. Labai svarbu ir tai, 
ar vaikas yra užmezgęs ryšį su tėvais ir 
turi kitokio – natūralaus – bendravimo 
patirties.  
-  Neretai tėvai neranda vaikams tiek 
laiko, kiek norėtų, ir labai dažnai tai 
patys supranta. Kokie vaiko elgesio 
bruožai ar kiti požymiai galėtų tėvams 
rodyti, kad atžala jau per daug įnikusi į 
technologijas? 
- Jei atkreipsime dėmesį į vyresnius, mo-
kyklinio amžiaus vaikus, pagrindinis 
požymis, ar jie randa kitos sau įdomios 
veiklos. Jei ne – tai jau negerai. Signalas 
būtų ir tai, jei kitą veiklą – pamokas ar 
kokį kitą užsiėmimą daro atmestinai, me-
chaniškai, kad tik vėl galėtų pasiimti į ran-
kas telefoną ar kompiuterį. 
– Kokios problemos, kokie sutrikimai 

naudojantis technologijomis per 
daug ilgainiui vaikui gali išsivysty-
ti? 
– Vienas svarbiausių dalykų, prastė-
ja žmogaus savireguliacija, kuri atsa-
kinga už emocijas, dėmesį, susival-
dymą ir kitus panašius dalykus. Kuo 
mažesnė žmogaus savireguliacija, 
tuo sunkiau jam po to planingai, at-
sakingai gyventi. Kitas dalykas, įsi-
vaizduokime, jei vaikas prie ekranų 
praleidžia didžiąją dalį savo laiko ir 
neturi stipraus ryšio su tėvais. Dar-
želyje ar mokykloje jam kyla kokių 
nors nesklandumų, neigiamų emoci-
jų, pasikalbėti neturi su kuo ir atsipa-
laidavimą atranda žaisdamas kom-
piuteriu. Taip ir susiformuoja prik-
lausomybė, nes būtent technologijų 
pagalba jis nusiramina ir kitokio 
būdo jau nežino. Visas neigiamas 
emocijas vaikas iškrauna žaisdamas 
kompiuteriu ir užsimiršdamas, tikėti-
na, kad tokį būdą jis rinksis ir toli-
mesniame gyvenime. Taigi tėvų 
vaidmuo, natūralaus ryšio su vaiku 
kūrimas, bent kelias minutes gyvai, 
o ne telefonu – labai svarbus. Savai-
me aišku, kad per didelis technologi-
jų naudojimas ilgainiui veikia ir ner-
vų sistemą, gali nukentėti ir miego 
kokybė, ir pasireikšti kitų panašaus 
pobūdžio sutrikimų. 
– Kaip tėvams kovoti su ta prik-
lausomybe? Ar yra kokių gudry-
bių, ar jau tiesiog draudimu? 
– Oi ne, gudrybės jau nepadės. Tėvai 

turėtų pradėti nuo savęs. 
Jie dažnai sako vaikui – 
nesėdėk tiek daug prie 
kompiuterio, tačiau patys 
ištisai tai daro. Tuos krite-
rijus, kuriuos keliame vaikui, turime taiky-
ti ir sau.  
Tėvai sako vaikui „užsiimk kuo nors kitu“, 
tai galbūt reikėtų kuo nors kitu užsiimti 
kartu? Jei norite, kad vaikas žaistų vieną ar 
kitą žaidimą, galbūt pažaiskite kartu su 
juo. Tada vaikui nekils minčių imtis kom-
piuterio, nes jam bus smagu, o kai tik pa-
sakysite „ne, aš neturiu laiko“, tai jis sakys 
– duok man kompiuterį.  
– Taigi, kiek laiko praleisti prie kompiu-
terio tėvai vaikams turėtų leisti, kad tai 
neprivestų prie neigiamų pasekmių? 
– Labai rimti tarptautiniai tyrimai įrodė, 
kad iki dviejų metų vaikui apskritai nere-
komenduojama leisti naudotis kokiomis 
nors minėtomis technologijomis. Vėliau – 
minučių, o ne valandų klausimas, na, saky-
kime, iki pusvalandžio. O kalbant apie 
mokyklinio ir vyresnio amžiaus vaikus, 
neigiamos pasekmės prasideda prie kom-
piuterio praleidžiant daugiau nei dvi valan-
das. 

 

 

 


