
2015 m. sausio 21 d. Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje mokykloje vyko diskusija (prie apskritojo 
stalo) Ugdymo dvasingumas mokykloje, kurios tikslas – pasidalinti patirtimi apie galimybes 
skatinti jaunimo dvasinę brandą ugdymo procese, apie dvasinių vertybių vertinimą ir vaidmenį 
mokinių gyvenime. 

Diskusijoje dalyvavo Lietuvos edukologijos universiteto profesorius habil. dr. Juozas Mureika, 
profesorius dr. Jonas Kievišas, mokyklos bendruomenės atstovai - direktoriaus pavaduotojos 
Daiva Pilukienė (moderavusi diskusiją), Ramunė Stebrytė ir Judita Brazauskienė, mokytojos 
ekspertės Ingrida Umbrasaitė (grafika) ir Rasa Ercmonienė-Varnė (teatras), mokytojos 
metodininkės Natalija Stradalova (dizainas), Regina Maigienė (informacinės technologijos) ir 
Vilma Mankevičienė (pradinis ugdymas), vyr. mokytojai Gražvydas Kaškelis (istorija) ir Algis 
Jasilionis (dorinis ugdymas), mokinių mamos p. Broertjes Lenthe ir p. Nijolė Baliukonienė, buvę 
Tuskulėnų vidurinės m-klos mokiniai Tumas Milaševičius (stud. architektūrą), Viktorija Zaičenko 
(stud. keramiką), Emilija Raišytė (stud. kultūros vadybą), Eimantas Stasevičius (stud. VU), Darija 
Skvarnavičiūtė (baigė kino režisūrą, dirbanti „Nordic productions" kino ir reklamos 
kompanijoje), vienuoliktokės Gintarė Martinionytė ir Greta Gribačiauskaitė.  

Diskusijoje buvo aptariama tradicinio ir šiuolaikinio ugdymo samprata, asmenybės sklaida 
studijuojant meno dalykus, ugdymo galimybės padėti ugdytiniui susiformuoti vertybių sistemą, 
meninio ugdymo mokykloje istorija, pasiekimai, reikšmė asmenybės ugdymui. Buvę mokiniai 
įvertino menų dalykus, kurių mokėsi mokykloje ir kurie nulėmė jų apsisprendimą studijuoti 
vienokią ar kitokią specialybę. Dar besimokančios mokykloje vienuoliktokės aptarė meninio 
ugdymo galimybes ir teatro pamokų reikšmę. Tėvų komiteto atstovės pasisakė kaip vaikai 
šeimoje atsiliepia apie mokyklą, mokytojus, pamokas. Mokytoja Ingrida Umbrasaitė apžvelgė 
dailinio ugdymo mokykloje aspektus, pateikusi išsamią vaizdo medžiagą, o mokytoja Rasa 
Ercmonienė-Varnė pristatė pranešimą „Mokykla – antrieji namai“, aptarė teatrinio ugdymo 
reikšmingumą, pasiremdama moksleivių apklausa apie teatro pamokas. Direktoriaus pav. 
Ramunė Stebrytė paruošė Nacionalinio egzaminų centro atsakaitą, atspindinčią sėkmingus 
Tuskulėnų vidurinės mokyklos valstybinių brandos egzaminų rezultatus miesto ir šalies 
kontekste. Kolektyvinę monografiją „Ugdymo dvasingumo kontekstas“ pristatė prof. dr. Jonas 
Kievišas, o savo įžvalgomis apie ugdymo dvasingumą pasidalino prof. habil. dr. Juozas Mureika. 

● Diskusijos moderatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui mokytoja – ekspertė Daiva 
Pilukienė supažindino visus susirinkusius ir pakalbėjusi apie mokyklos tradicijas, tikslus, 
integralaus ir inovatyvaus ugdymo metodus bei šiais metais laukiamo mokyklos 50-tojo 
jubiliejaus, pasidžiaugė, kad į auditoriją diskusijai susirinko didelis būrys norinčių kalbėti apie 
ugdymo dvasingumą Tuskulėnų vidurinėje mokykloje entuziastų.  

● Dailės mokytoja – ekspertė Ingrida Umbrasaitė parengė vaizdo pristatymą apie dideles 
tradicijas turintį dailinį ugdymą mokykloje. Iliustruodama konkrečiais mokinių sukurtų darbų 
pavyzdžiais, parodų ekspozicijų nuotaukomis, fiksuotais archyviniais dailės-teatro projektų 
pavyzdžiais, mokytoja išsamiai apibūdino dailės pamokų integralumą su kitais dalykais, apie 
asmenybės rengimą gyvenimui per dailės raišką, dalyvavimą projektuose ir įvairiuose mokyklos 
renginiuose. Mokytoja atkeipė dėmesį, kad mokykloje stengiamasi visapusiškai ugdyti 
asmenybę, neverčiant jo aklai paklusti sistemai, o sudarant galimybes kūrybiškai rinktis, kuriuo 
keliu jis nori eiti.  

● Teatro mokytoja – ekspertė Rasa Ercmonienė-Varnė parengė diskusijai pranešimą „Mokykla 
– antieji namai“. Kalbėdama apie tai, kad šiuolaikinėje visuomenėje jaunas žmogus yra 
veikiamas įvairių dirgiklių, kurie jį išbalansuoja, disharmonizuoja, mokytoja akcentavo, kad 
šiomis sąlygomis mokytojas atlieka itin svarbią mediumo funkciją, padedančią vaikui 
susiorientuoti vertybėse. Mokykla, kurioje vaikas jaučiasi saugiai, tampa antraisiais namais, 
kuriose vaikas bręsta socialiai ir dvasiškai ir kad tokia mokykla yra Tuskulėnų vidurinė. 
Mokytoja pateikė faktų iš socialinių tinklų, rodančių tuskulėniečių pozityvias nusotatas 
mokyklos atžvilgiu: „Mes mylim Tuskulėnus“ – socialiniame „Facebook“ tinkle daugybė 
pozityvių komentarų apie šią mokyklą. 2002-ųjų laida pasivadino „Tuskulėnininkai“ (73 nariai), 



„Tuskulėnų 48-49 laidos grupę“ sudaro 98 nariai, grupės „Išsaugokime Tuskulėnus“ narių – 
879, grupės tiesiog „Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla“ narių, mėgstančių nuorodą (like) – 
673. Skaičiai ne „iš lubų“, jie realūs, viešai matomi, rodantys pačių mokinių požiūrį į mokyklą, į 
joje dirbančius mokytojus, kurie ir padeda sukurti unikalų ugdymosi mikroklimatą“. 
Pranešimo pabaigoje mokytoja pacitavo mokinės, pasirinkusios teatro pamokas 11-oje klasėje 
(A lygiu) atsiliepimą: „Teatro pamokas pradėjau lankyti tik šiemet, bet jau dabar matau, kad jos 
yra naudingos. Pirmiausia – jose atmosfera laisvesnė, neįpareigojanti būti tuo, kuo nesu. 
Tokiose pamokose kaip matematika, lietuvių kalba nėra daug vietos interpretacijai, o per 
teatro pamokas tu gali interpretuoti, improvizuoti, ir ta tavo improvizacija nebus „nutildyta” 
neigiamu pažymiu, o atvirkščiai, tave skatina plėsti tavo vaizduotės ribas. Teatre tu gali 
pastebėti savo stipriąsias ir silpnąsias asmenybės puses, tavęs nebaudžia už klaidas, o parodo, 
kaip jų nekartoti. To pasekoje išmoksti priimti klaidas kaip vertingą patirtį ir gali padėti ne tik 
sau, bet ir kitiems. Mokykloje mus auklėja diržo ir pyragėlio principu. Už teisingą atsakymą, už 
paklusnumą sistemai tu gauni gerą pažymį, o už atsakymą, neatitinkantį priskirtoms normoms, 
gauni blogą pažymį ir skausmingai mokaisi mąstyti taip „kaip reikia”. O teatre pamatai, kad 
nėra absoliučiai teisingų ir neteisingų atsakymų. Interpretacijų gali būti daugybė, ir tai 
žinodamas žmogus išmoksta mąstyti plačiau, necenzūruoti, neriboti savęs, nebijoti savo 
individualumo. Meninis ugdymas būtinas žmogui, nes parodo, kad ne viskas mūsų pasaulyje 
yra racionalu ir paaiškinama, bet tai nėra blogai. Menas kalba kita kalba, kurios ne visada gali 
išreikšti žodžiais. Menas gali paveikti žmogų morališkai, emociškai, priversti regėti pasaulį 
kitomis akimis, pamatyti kaip skirtingi žmonės žiūri į pasaulį. Aš pati tam tikra prasme esu 
menininkė: rašau eilėraščius, istorijas ir žinau, kad eilėraštis kartais gali paveikti žmogų labiau 
negu paprastas pokalbis. Meninis ugdymas yra būtinas mokykloje, nes jis išmoko to, ko 
nemokoma per kitas pamokas: mąstyti plačiai, neriboti savo mąstymo, improvizuoti, nebijoti 
savo paties išskirtinumo, o juo džiaugtis ir jį priimti, nebijant klysti, kas yra labai svarbu“ (Gabija 
Paškevičiūtė, 11b kl.). 

● Direktoriaus pavaduotoja Ramunė Stebrytė šios diskusijos aprašymui parengė Nacionalinio 
egzaminų centro tyrimą, atskleidžiantį Tuskulėnų vid. mokyklos abiturientų pasiekimus.  

 

1 lentelė. Tuskulėnų vidurinės mokyklos 12-okų valstybinio biologijos egzamino 2014 m. 
rezultatai daugelių parametrų viršija bendrą visų Vilniaus m. mokyklų rezultatų vidurkį. O 
bendrą visų Lietuvos mokyklų (ir gimnazijų tame skaičiuje) vidurkį viršija visais parametrais 
(Valstybinio egzaminų centro tyrimas, 2014). 



 

2 lentelė. Tuskulėnų vidurinės mokyklos 12A klasės (sustiprinto dailės mokymo) abiturientų 
biologijos valstybinio egzamino vidurkis yra ženkliai aukštesnis už 12B ir 12C klasių abiturientų. 

 

 

3 lentelė. Valstybinio istorijos egzamino 2014 m. rezultatai rodo, kad Tuskulėnų vid. m-klos 
abiturientų egzamino išlaikymo taškų vidurkis viršija bendrą visų Lietuvos mokyklų (ir gimnazijų 
tame tarpe) vidurkį keturiais iš penkių parametrų (1-30, 31-39, 40-48 ir 49-57 klausimų 
atsakymais), o už 58-61 klausimų atsakymus nusileidžia vos 0,1 taško. 

 
4 lentelė. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino rezulatai rodo, kad Tuskulėnų 
vidurinės mokyklos abiturientų išlaikymo vidurkis viršija visais parametrais bendrą Vilniaus m. 
mokyklų, bendrą visų vidurinių m-klų ir bendrą visų Lietuvos mokyklų išlaikymo vidurkį. Tai itin 
džiuginantys rezulatai, rodantys aukštus Tuskulėnų vidurinės mokyklos abiturientų pasiekimus. 



 
5 lentelė. Lyginant 12a klasės lietuvių kalbos valstybinio egzamino išlaikymo vidurkį su c ir b 
klasėmis, jis akivaizdžiai aukštesnis visais parametrais (argumentavimo/pagrindimo, kūrinių 
analizės, interpretavimo, formaliosios teksto struktūros, gramatikos ir leksikos, rašybos, 
rėmimosi privalomu autoriumi ir kontekstu, skyrybos, giliosios teksto struktūros, teksto 
raiškos, stiliaus ir logikos, temos bei problemos supratimo) kas rodo, jog sustiprinto dailės 
mokymo klasės mokiniai pasiekė aukštesnių rezultatų nei B ir C klasių ir kad dailinis ugdymas A 
klasėse turėjo pozityvios įtakos ugdymuisi. 

 

6 lentelė. Matematikos valstybinio egzamino 2014 m. rezultatai Tuskulėnų vid. mokykloje yra 
aukštesni už bendrą visų Vilniaus miesto mokyklų vidurkį. Lyginant Tuskulėnų mokyklos ir visos 
Lietuvos mokyklų rezultatus, tuskulėniečių yra šiek tiek mažesni  už šalies mokyklų rezultatų 
vidurkį: septyniais parametrais viršija (1-12 uždavinių, 14, 17, 18, 21, 29 ir 30 uždavinių),  11-ka 
parametrų  (13,16,19,20,22,23,24,25,26,27,28 uždaviniai) nusileidžia bendram vidurkiui ir 
vienu parametru (15-tas uždavinys) tapatūs. 

Tai rodo, kad meninis ugdymas Tuskulėnų vidurinėje mokykloje ne tik netrukdo, bet 
padeda mokiniams pasiekti aukštų mokymosi rezultatų.  

● Apie meninio ugdymo įtaką savo karjerai ir asmenybės raiškai renginio metu pasisakė buvusi 
mokyklos mokinė Darija Skvarnavičiūtė (savanoriavo Bosnijoje, baigė kino režisūros studijas 
Londone, dirba kino ir reklamos kompanijoje Vilniuje „Nordic productions“). Darija prisiminė 
neformalaus meninio ugdymo užsiėmimus choro ir teatro studijose, kurios jai padarė didžiulę 
įtaką, suformavo asmybę, įtakojo baigus mokyklą studijuoti kino režisūrą ir dirbti šioje srityje. 
Buvusi mokinė minėjo, kad daugelis tuskulėniečių, lankę meninio ugdymo kolektyvus 
mokykloje bendrauja ligi šiol ir kad tai vis parveda juos į mokyklą kaip į jaukius namus, kuriuose 
jie pilnaverčiai visapusiškai ugdėsi. 



Dir. pavad. Ramunė Stebrytė, prof.habil.dr.Juozas Mureika, tėvų komiteto atstovė Nijolė 
Baliukonienė ir prof. dr. Jonas Kievišas. 

 
Dir. pavad. Daiva Pilukienė, buvę moksleiviai Darija Skvarnavičiūtė, Viktorija Zaičenko, 
Eimantas Stasevičius, Tumas Milaševičius ir Emilija Raišytė.  

● Buvęs mokinys, studijuojantis VGTU architektūrą Tumas Milaševičius pasidalino 
prisiminimais apie laisvalaikį, kurį leisdavo po pamokų mokykloje,  įvertino menų pamokas, 
kurios jam padėjo surasti save, suteikė pasitikėjimo, drąsos, gebėjimų kurti. Tumas mokėsi 
sustiprinto dailės ugdymo klasėje, muzikavo ir lankė teatro studiją. Dabar jis jaučiasi kūrybingu 
žmogumi, vertinančiu savo mokyklą, kuri jam davė daug vertingos patirties, padėjo pasirinkti 
kelią į gyvenimą. Tumo žodžius patvirtino ir  jo klasės draugas Eimantas Stasevičius, su 
džiaugsmu ir nostalgija prisiminęs mokyklines dienas. 



● Viktorija Zaičenko, dabar studijuojanti keramiką Vilniaus Dailės akademijoje, mokykloje buvo 
aktyvi šokėja ir taip pat mėgo reikšti save dailės pamokose. Mergina prisiminė savo pirmąsias 
Tuskulėnų vidurinėje mokykloje dienas, pirmąją mokytoją (Daivą Pilukienę), ir kaip dabar ji 
mato prasmę ugdytis vienoje mokykloje, kylant nuo pradinės, per pagrindinę į vidurinę pakopą, 
nes tai nuosekliai suformuoja asmenybę, nelaužo vientiso udgymo proceso. 

 

 

Vienuoliktokės Greta Gribačiauskaitė ir Gintarė Martinionytė, mokytoja Regina Maigienė, tėvų 
komiteto atstovė Broertjes Lenthe su vertėja, mokytojai Gražvydas Kaškelis, Natalija 
Stradalova. 
 
● Buvusi mokinė Emilija Raišytė, studijavusi kultūros vadybą, aktyviai diskutavo apie tai, kad 
šioje mokykloje, kur meninis ugdymas yra toks stiprus, tradiciškai įsišaknijęs, ji nebijojo būti 
savimi. Atėjusi iš kitos mokyklos, kurioje ji buvo patyčių objektas dėl „kitokios šukuosenos“, dėl 
„kitokio požiūrio į kūrybą“, kur jausdavosi lyg balta varna, čia ji rado jaukią ir kūrybingą 
atmosferą, pdėjusią jai atsiskleisti, kurti ir bendrauti su kitais. Emilija sakė niekados 
nepamiršianti dailės mokytojo Sigito Lukausko pamokos, kurioje suprato, kad atliekant 
užduotis galima būti savimi, pateikti savo mintis taip, kaip tau atrodo, kad individuali raiška yra 
pagirtina, kad mokytojas gali būti vyresniu draugu ir patarėju. 

● Vienuoliktokė Greta Gribačiauskaitė pasisakė apie teatro pamokas, kurios jai daro didelę 
įtaką ir padeda ugdytis visapusisškai asmenybei: „Teatrinis ugdymas man padovanojo galimybę 
skleistis, pažinti save, teorinius dalykus pritaikyti realiai. Teatro pamokose atrandu gebėjimus, 
kurių kitose pamokose nepastebiu – tai inovatyvumas, oratorystė, kalbos raiškumas, 
improvizacija bei atminties lavinimas. Teatro pamokose tobulėjimo sparta kur kas didesnė nei 
per kitas pamokas, jose kaskart atrandu kažką naujo (į tai, kas elementaru, pažvelgiu iš kito 
kampo, matau naujas reikšmes). Kadangi 1,5 metų aktyviai dalyvavau jaunimo politikos 
veikloje, savanoriavau, aiškiai pajutau, jog dauguma pamokų mokykloje iš tiesų neparuošia ir 
neišugdo jaunuolių bazinių gebėjimų, kurie šiandieniniame pasaulyje tampa vis svarbesni. 
Būtent šiuos gebėjimus aš atradau teatro pamokose. Teatrinis ugdymas susistemino mano 



teorines žinias ir asmenybės bruožus. Mano asmeniniai „trūkumai“, kuriuos įžvelgia kitų dalykų 
mokytojai, čia tampa „privalumais“. Todėl manau, jog teatro pamokos yra neatsiejamos nuo 
mokyklinio ugdymo, ir šiuo metu tai bene vienintelė reali priemonė ugdanti jauno žmogaus 
asmenybę“. 

● Diskusijos moderatorė Daiva Pilukienė apibendrino kitų pasisakiusiųjų mintis, kurių 
pagrindiniu leitmotyvu tapo  meninio ugdymo tema, kaip pagrindinė ugdymo dvasingumo 
prielaida Tuskulėnų vidurinėje mokykloje. Niekam nekilo nė menkiausios abejonės, kad 
mokykloje itin stiprus tiek muzikos, tiek šokio, tiek dailės, tiek teatrinis ugdymas ir kad  
mokyklos bendruomenę  holistiškai formuoja būtent ši pasirinkta udgymo kryptis, lemianti 
aukštus pasiekimus tiek šalies valstybinių egzaminų išlaikymo aspektu, tiek įstojusiųjų į menų 
akdemijas ar architektūrą skaičiumi, tiek ir „ne parodai“, o jaukiam buvimui formuojanti 
mokyklos mikroklimatą, kuriame gali skleisti kiekvienas jaunas žmogus.  
 
● Racionaliai klausiant, kas gi lemia udgymo(si) dvasingumą Tuskulėnų vidurinėje 
mokykloje?, - galima būtų atsakyti taip:  
Pirmiausia – sustiprintas dailinis mokymas, vykdomas ne vieną dešimtmetį. Mokykloje 
dėstoma tapyba, piešimas, dizainas, skulptūra, meno istorija, kiti specifiniai dailės dalykai, 
įrengtos specialios patalpos praktiniams darbams (grafikos darbų spaustuvė, keramikos 
krosnys ir kt.). Skirtingai nuo M.K.Čiurlionio mokyklos, čia nesiekiama vaiko paruošti 
profesionaliu dailininku, tačiau jam suteikiami įrankiai savarankiškai plėtoti savo kūrybiškumą, 
pasirenkant būsimas studijas ir veiklos sritį, suformuojama motyvacija kūrybiškai žvelgti į 
gyvenimą, spręsti jo keliamus iššūkius. Nežiūrint to, kasmet tuskulėniečiai sėkmingai įstoja į 
architektūros, taikomųjų ir vaizduojamųjų menų studijas, o baigusieji dalyvauja parodose ir 
garsina mokyklą šalyje bei užsienyje.  
Antra – mokykloje stiprios neformalaus meninio ugdymo tradicijos. Mokiniai susipažįsta su 
visais menais, išbando save teatro (pradinių klasių dramos būreliai, paauglių ir gimnazistų 
teatro studijos), muzikos (jaunučių ir jaunių chorai, ansambliai, instrumentalistų būreliai), 
šiuolaikinio, tautinio, modernaus, gatvės šokių užsiėmimuose, įvairių dailės sričių grupėse. 
Trečia – mokykloje sukurta ir sėkmingai įdiegta į ugdymo procesą „Inegruoto meninio ugdymo 
programa“. Mokiniai nuo penktosios klasės renkasi menus, išbando save įvairiose srityse, 
kasmet galėdami pasirinkti skirtingą meno rūšį. Mokykla lyg mama suteikia savo vaikui 
galimybę gilintis į mėgiamą sritį, atskleidžia galimybių spektrą, supažindina su raiškos 
priemonėmis, šiuolaikiškiausiomis tendencijomis. 

Diskusijos svečiai profesoriai J.Kievišas ir J.Mureika visiškai pritarė, kad Tuskulėnų vidurinėje 
mokykloje vykdoma meninio ugdymo programa yra unikali, neabejotinai paveiki jaunos 
asmenybės brandai. 

● Profesorius habil. dr. Juozas Mureika pasidalino savo patirtimi apie ugdymo situaciją XX 
amžiuje, palygino tuometinio dvasingumo lygmenis su šiuolaikinėje mokykloje vykdoma 
politika, pateikė nemažai faktų ir praktinių pavyzdžių diskutuojama tema. 

● Profesorius dr. Jonas Kievišas apžvelgė vaiko-paauglio-jaunuolio vystymosi etapus, nurodė 
ugdymo dėsningumus, prioritetiškai iškėlė dvasingumo ugdymą ir patikino, kad meninis 
ugdymas pilnai tam atliepia.  J.Kievišas pristatė susirinkusiems kolektyvinę monografiją 
„Ugdymo dvasingumo kontekstas“, detaliau supažindino su atskiromis temomis ir straipsniais, 
pateiktais monografijoje. Susisteminęs visų pasisakiusiųjų mintis į visumą, profesorius 
pasidžiaugė, kad esama tokių mokyklų, kaip ši, į kurią nori sugrįžti visi čia besimokę. 

 


