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PIETRYČIŲ LIETUVOS MOKYKLŲ MOKINIŲ NEPAMOKINIO
UGDYMO (-SI) YPATUMAI

Rimantas Vaivada

Vilniaus pedagoginis universitetas, Edukologijos katedra, Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, Lietuva, tel. +370 279 0042,
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Analizuojama aktuali švietimo problema – Pietryčių Lietuvos mokyklų mokinių nepamokinio ugdymo (-si) 
būdai ir kultūrinės orientacijos pasirenkant masinės informacijos priemones. Tyrimo rezultatai parodė, 
kad šio regiono mokyklų papildomas ugdymas nukreiptas mokymuisi plėsti, mokinių dalykinėms spragoms 
šalinti, o ne gabumams ir saviraiškai ugdyti. Mokinių pageidavimai, norai skiriasi nuo mokyklos galimybių. 
Nors lenkiškų, rusiškų klasių mokiniai dažnai žiūri lietuviškas televizijos laidas ir klauso Lietuvos radijo, 
tačiau periodinę spaudą daugiausia skaito ne valstybine kalba. Rekomenduojama savivaldybių ir mokyklų 
administracijoms geriau koordinuoti veiksmus minimais klausimais.

Reikšminiai žodžiai: papildomas ugdymas (-is), kultūrinis identitetas.

Įvadas

Sociokultūrinės aplinkos poveikis mokinių 
dorovinei ir pilietinei brandai yra neabejotinas. 
Pamatinės žmogaus pažiūros ugdomos vai-
kystėje, kai tėvai jas perduoda vaikui, arba per 
kitus neformalius artimiausios aplinkos ryšius. 
Padėtis nelengva, jeigu vaikas auga tautiniu po-
žiūriu mišrioje šeimoje arba aplinkoje. Savaime 
suprantama, čia ypač reikalinga sąžininga 
pedagogo pozicija, sprendžiant mokinių ne-
pamokinės veiklos problemą. Tai ypač svarbu, 
dirbant Pietryčių Lietuvos mokyklose, kur vie-
tos gyventojų gimtoji kalba, tautinė savimonė, 
etnolingvistinės ir etnokultūrinės nuostatos 
šimtmečiais buvo deformuojamos.

Pedagogikos teorijoje ir praktikoje pabrėžia-
ma, kad, ugdant XXI amžiaus pilietį, orientuotą į 
išsilavinusią ir išsiauklėjusią visuomenę, moky-
mo procese turi dalyvauti visa socialinė aplinka, 
o pirmiausia – tėvai ir mokytojai (A. Paplaus-
kas-Ramūnas 1996: 30) Nagrinėjant tautinių 
bendruomenių integravimosi į Lietuvos kultūrinį 

gyvenimą galimybes, būtina prisiminti konkre-
čiai tautinei bendruomenei būdingą kultūrinį 
identitetą, kuris yra suvokiamas kaip ,,kalbinės 
ir meninės kultūros pagrindas” (E. Krukaus-
kienė 1991: 76). Švietimas – viena iš tautinio 
tapatumo išsaugojimo sąlygų, – teigia Terence 
H. McLaughlin (1997: 95). Ugdant tautinę sa-
vimonę, ypač formuojant požiūrį į kitas tautas, 
svarbiausias vaidmuo tenka mokyklai. Mokytojo 
asmenybė, pasirengimas ir gebėjimas bendrauti, 
bendradarbiauti ir veikti išvien su visa sociali-
ne aplinka yra lemiamas vaiko ugdymo veiks-
nys, – teigia S. Dapkienė (2002), S. Dzenuškaitė 
(1991), R. Vaivada (1999), I. Zaleckienė (1994). 
Šių autorių darbuose ryški mokytojo ir mokinių 
nepamokinės veiklos svarba,  kuri įvardijama ir 
kitomis jai artimomis sąvokomis: papildomas ug-
dymas, neformalus, informalus švietimas, užkla-
sinis auklėjimas, užklasinis (užmokyklinis) dar-
bas. Problemos ištirtumo lygis nėra aukštas, ypač 
turint galvoje Pietryčių Lietuvos mokyklas.
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Tyrimo objektas – Pietryčių Lietuvos ben-
drojo lavinimo mokyklų įvairių tipų (lenkiškų, 
rusiškų, lietuviškų) IX, XI, XII klasių mokiniai 
ir mokyklų pedagogai (administracijos atsto-
vai). Tyrimo dalykas – papildomas (neformalus, 
informalus ugdymas) bendrojo lavinimo mo-
kyklose. Tyrimo tikslas – išanalizuoti Pietryčių 
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokinių 
nepamokinio ugdymo (-si) galimybes integruo-
tis į Lietuvos kultūrinį ir visuomeninį gyveni-
mą. Tyrimo metodai – teoriniai (pedagoginės, 
psichologinės, socialinės, filosofinės literatūros, 
švietimo sistemos dokumentų pasirinktu aspek-
tu studijavimas), anketinė apklausa, metaanalizė, 
taikyta interpretuojant kitų autorių darbus bei 
dokumentų analizę. Anketinės apklausos meto-
du tyriau Šalčininkų ir Vilniaus rajonų bendrojo 
lavinimo įvairių tipų (lenkiškų, rusiškų, lietu-
viškų) mokyklų IX, XI ir XII klasių mokinius ir 
tų mokyklų pedagogus (administracijos atsto-
vus). Parengtos dviejų tipų anketos – moki niams 
ir pedagogams. Anketos mokiniams tikslas 
buvo sužinoti nepamokinės veiklos būdus ir 
poreikius, anketos pedagogų (mokyklų adminis-
tracijos atstovams) tikslas – nustatyti, kokia reali 
mokyklų papildomojo ugdymo valandų paskir-
tis. 1997 m. Vilniaus rajone apklausti 6 vidurinių 
mokyklų pedagogai (administracijos atstovai) ir 
243 mokiniai, Šalčininkų rajone – atitinkamai 
11 mokinių ir 184 mokiniai. Palyginimui šiame 
straipsnyje naudojami duomenys kitos analo-
giška tema 1999 m. minimo regiono  Lietuvos 
mokyklose organizuotos anketinės apklausos. 
Tyrime, kurį vykdė ir šių eilučių autorius, da-
lyvavo 1 872 mokyklų mokiniai ir 48 mokyklų 
vadovai.

Papildomo ugdymo (-si) būdai

Kalbant apie papildomo ugdymo bendrojo lavi-
nimo mokykloje būdus, prisimintina Lietuvos 
Respublikos švietimo įstatymo įtvirtinta nuo-
stata: ,,Norintieji papildomai mokosi įvairiomis 
formomis organizuotose institucijose: meno, 
sporto, kalbų, technikos bei kitokio profilio 

mokyklose, kursuose, būreliuose“ (1998: 11). 
Kituose švietimą reglamentuojančiuose doku-
mentuose nagrinėjamas klausimas įvardijamas 
papildomo  ugdymo sąvoka, kuri traktuojama 
kaip ,,tam tikra neformaliojo švietimo dalis, 
skirta mokinių saviraiškai ugdyti“ (2005–
2007 metų bendrieji ugdymo planai 2005: 6). 
Kadangi švietimo misija – ,,padėti asmeniui 
suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei 
socialinę kompetenciją ir būti savarankiškam, 
veikliam, atsakingam žmogui, norinčiam ir 
gebančiu nuolat mokytis bei kurti savo ir ben-
druomenės gyvenimą“ (2003: 3), pedagogui tu-
rėtų būti suprantamas ir kiek ankstesnio šaltinio 
aiškinimas, kad papildomas ugdymas – „per-
manentinio ugdymo dalis, skirta vaikų ir pa-
auglių intelektiniams, techniniams, meniniams, 
sportiniams, socialiniams ir kt. gebėjimams 
ugdyti“ (Zaleckienė 1994: 5). Taigi papildomas 
ugdymas pirmiausia apibrėžiamas kaip per-
manentinis ugdymas, įvairiapusės moksleivių 
kultūros plėtojimo sritys. Be to, Lietuvos ŠMM 
nutarime „Dėl papildomo ugdymo sampratos“ 
pastaroji taip pat aiškinama kaip „permanentinė, 
skirta vaiko saviraiškai ir socializacijai“ (1996). 
Nutarime sakoma, kad papildomo ugdymo 
institucijos „padeda asmeniui maksimaliai iš-
skleisti individualias kūrybos galias ir gebėjimus, 
patenkindamos jo prigimties reikmės, saviraiškos, 
meilės ir pagarbos, prasmės, kūrybos, tvarkos ir 
darnos poreikiai“. Pabrėžtina, kad ,,pats mokinys 
sprendžia, kiek ir kokiai mokyklos siūlomai po-
pamokinei veiklai jis gali skirti laiko“ (1997: 55). 
Taigi mokinys gali pasirinkti tik tam tikrą, „mo-
kyklos siūlomą“, popamokinės veiklos būdą. 
Mokytojas taip pat turi visišką laisvę pasirinkti 
reikiamus ugdymo būdus ir atsižvelgti į realią 
padėtį, moksleivių poreikius ir galimybes, savo 
paties gebėjimus ir savybes, įvairių krypčių 
metodų pažinimą (1997: 45). Šiuos būdus iš-
mintingai suvokti ir gebėti kūrybingai naudoti 
ypač turi būti pasirengęs papildomo ugdymo 
pedagogas, kuris, atsižvelgdamas į mokinių in-
teresus, papildomo ugdymo valandų gali skirti 
privalomam dalykui mokyti – programos tokiai 
nuostatai neprieštarauja (1997: 45), tačiau tokią 
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veiką, kuriai naudojamos papildomo ugdymo 
valandos, reikėtų vertinti kaip nepamokinę 
(toliau straipsnyje bus vartojama ši sąvoka). Iš 
esmės visą papildomą ugdymą bendrojo lavi-
nimo mokykloje reikėtų suprasti kaip nepamo-
kinę veiklą, neformalųjį ir informalųjį ugdymą. 
Neformaliojo ugdymo būdai – įvairių sričių 
kūrybiniai fakultatyvai, būreliai, klubai, konkur-
sai. Informaliojo ugdymo būdai – ekskursijos į 
bibliotekas, parodas, muziejus, šventės, masinės 
informacijos priemonės.

Kadangi viena iš svarbiausių papildomo 
ugdymo funkcijų yra mokinių saviraiška ir ga-
bumų ugdymas, anketoje mokiniams ir buvo 
pateiktii tokie klausimai: „Kokius užsiėmimus 
Jūs lankėte savo mokykloje po pamokų?“, „Kodėl 
juos lankėte?“ Išanalizavus atsakymus Vilniaus 
rajono mišriose mokyklose, galima teigti, kad: 
1) lenkiškų klasių mokiniai po pamokų dau-
giausia dėmesio skiria gimtajai (lenkų) kalbai 
mokytis, matematikai tenka antra vieta, kūno 
kultūrai – trečia; 2) rusiškų klasių mokiniai po 
pamokų taip pat pirmiausia mokosi gimtosios 
kalbos (rusų), paskui – matematikos, psichologi-
jos ir lotynų kalbos; 3) lietuviškų klasių mokiniai 
po pamokų dažniausiai mokosi užsienio kalbų 
(anglų, vokiečių), psichologijos; meninių būrelių 
(šokių, muzikos, darbų) lankymas – tik trečioje 
vietoje. Analogiška padėtis ir Šalčininkų rajono 
vidurinėse mokyklose. Abiejų rajonų mokyklose 
besimokančių tautybės požiūriu įvairių tipų kla-
sių arba įvairių tipų mokyklų mokinių polinkiai 
panašūs. Jie nukreipti plėsti žinias; tačiau tie po-
linkiai nėra visai vienodi, jie netolygiai orientuoti 
tam tikrų dalykų atžvilgiu (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Pietryčių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokinių papildomo ugdymo sritys ir lankomumas

Mokyklos tipas Būrelių (fakultatyvų) pavadinimas
Lankomumas

Dažniausiai lankoma Vidutiniškai lankoma Rečiausiai  lankoma

Lenkiškos Gimtoji (lenkų) kalba Matematika Kūno kultūra

Rusiškos Gimtoji (rusų) kalba Matematika Psichologija, lotynų kalba

Lietuviškos Užsienio kalba Psichologija Estetika

Išanalizavus priežastis ir motyvus, kodėl mo-
kiniai renkasi tam tikras nepamokinės veiklos 
sritis, pasirodė, kad įvairių klasių (lenkiškų, ru-
siškų, lietuviškų) mokinių atsakymai gana pana-
šūs. Vyrauja atsakymas „manau, kad turiu tam 
gabumų“, „patarė tėvai“ – antroje vietoje, „patarė 
mokytojas“ – trečioje. Yra parašyta ir kitų prie-
žasčių: „lengviau bus įstoti į aukštąją mokyklą“, 
„kad būtų geresni atestato pažymiai“. Nelankan-
tys nepamokinių užsiėmimų teigia, jog „trūksta 
laiko“. Peršasi išvada, kad siekiant tolesnio išsila-
vinimo mokinių papildomas ugdymas yra labiau 
orientuotas į žinių plėtojimą, o ne į kultūros ir 
saviraiškos ugdymą. Tai neatitinka papildomo 
ugdymo paskirties. Be to, nepamokinėje veikloje 
telkiant dėmesį tam, kas buvo daroma per pa-
mokas, mokiniai per daug apkraunami. Jie per-
vargę. Mokykla jiems tampa nebemiela, nes joje 
per daug dirbama, neįdomu.

Mokiniams būdingas šiuolaikiškas, raciona-
lus mąstymas. Tai ypač išryškėjo jiems atsakant 
į klausimą „Kokių užsiėmimų mokykloje po pa-
mokų dar norėtumėte?“ Įvairių tautybių mokinių 
norai analogiški, praktiškesni: daugiausia norėtų 
lankyti automobilininkų būrelį (pirma vieta), 
informatikos užsiėmimus (antra vieta) ir šokių 
būrelį (trečia vieta). Mokyklos administracija 
negali jų lūkesčių patenkinti. Akivaizdi ir tokia 
tendencija: ne visose šio regiono mokyklose yra 
pakankamai nepamokinei veiklai organizuoti 
įdomių žmonių, už nepamokinę veiklą atsakin-
gi tie patys dalykų mokytojai. Be to, nėra vie-
tos, sąlygų papildomam ugdymui organizuoti 
(trūksta patalpų, muzikos, sporto inventoriaus, 
transporto).
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Į anketos pedagogams klausimą „Ar papil-
domo ugdymo valandos Jūsų mokykloje skiria-
mos pamokoms?“ 50 % Vilniaus rajono ir 81 % 
Šalčininkų rajono apklaustų vidurinių mokyk-
lų administracijos atstovų nurodė „Taip“. Visos 
apklaustos mokyklos nurodė, kad iš papildomo 
ugdymo pamokoms skirtų valandų 1/3 buvo 
profiliuotas (arba sustiprintas) mokymas, 2/3 – 
konsultacijos (pagal moksleivių poreikį, ypač 
darbui su turinčiaisias mokymosi sunkumų).

Šioje papildomo ugdymo srityje yra kai kurių 
pozityvių tendencijų. Šalčininkų rajono vidu-
rinėse mokyklose daugiausia papildomo ugdy-
mo valandų greta kitų dalykų buvo skiriama ir 
valstybinės (lietuvių) bei užsienio kalbos pa-
mokoms. Tačiau tai nebūdinga Vilniaus rajono 
vidurinėms mokykloms.

Kurias televizijos programas dažniausiai žiūri įvairių tipų mokyklų 
moksleiviai Vieta pagal programų

lenkiškų rusiškų lietuviškų žiūrėjimo dažnumą
LNK
TV3

LNK
VTV – –

I

LTV LTV LTV II

POLONIA
ORT–1 TV3 TV3 III

– ORT–1 BALTIJOS TV IV

Mokinių kultūrinės orientacijos

Vienas iš minėtojo kultūrinio identiteto aspek-
tų – mokinių kultūrinės orientacijos: sąvoka 
orientacija aiškintina kaip kokios nors pa-
kraipos, krypties palaikymas (Leonavičius J. 
1983: 150). Norėdamas sužinoti Pietryčių 
Lietuvos mokinių kultūrinę orientaciją, į anketą 
įrašiau keletą klausimų apie jų masinės informa-
cijos priemonių pasirinkimą. Iš gautų duomenų 
galima sužinoti, kokias televizijos programas 
žiūri šio regiono moksleiviai, kokia kalba daž-
niausiai klauso radijo laidų, kokią spaudą skaito. 
Tai labai svarbūs veiksniai, ugdantys jaunuome-

nės tautinę savimonę, pilietinį sąmoningumą, 
dorovės idealus, dvasinius prioritetus.

Intensyviausiai vaikai pradeda žiūrėti tele-
vizorių jau ikimokykliniame amžiuje, būdami 
trejų ar ketverių metų. Sulaukę septyniolikos 
ar aštuoniolikos, jie gerokai mažiau ima skirti 
dėmesio televizijai. Taigi mokymasis bendrojo 
lavinimo mokykloje yra tas jaunojo piliečio ug-
dymosi etapas, kuriam televizija daro didžiausią 
įtaką.

Kadangi tyrime remtasi kaimiškų rajonų 
mokinių apklausa ir jų nuomonėmis, reikia 
atsižvelgti į periferijos sąlygas, kuriomis gali-
mybės gauti kultūros vertybių yra gana ribotos. 
Apskritai žiūrėti televizijos laidas yra labiausiai 
prieinamas mokinių laisvalaikio būdas. Kai ku-
rių tyrinėtojų duomenimis, televiziją žiūri apie 
50 % mokinių.

Į anketos klausimą „Kokias televizijos pro-
gramas dažniausiai žiūrite?“, atsakė IX ir XII 
klasių rusiškų, lenkiškų ir lietuviškų mokyklų 
mokiniai (2 lentelė).

Pietryčių Lietuvos lenkiškų ir rusiškų klasių 
mokiniai dažniausiai žiūri LNK televiziją. Ant-
roje vietoje – LTV, kurią lenkiškų, rusiškų ir 
lietuviškų klasių mokiniai žiūri vienodai. Be to, 
lenkiškų klasių mokiniai dažniausiai žiūri TV3 
kanalą, o rusiškų – rusiškas laidas. Lenkiškų 
klasių mokiniai pastarąją televiziją žiūri rečiau. 
Mokiniai nurodė tokias labiausiai žiūrimas iš-
vardytų televizijos kanalų laidas: per LNK – TV 
žaidimus „Milijonierius“, TV laidą „Nuo... iki“, 
serialus. Per LTV labiausiai žiūrimos šios laidos: 

2 lentelė. Kaip Pietryčių Lietuvos mokyklų mokiniai žiūri įvairias televizijos programas
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„Žinios“, „Panorama“. Dažniausiai žiūrimos TV3 
žinios.

Akivaizdu, kad Maskvos TV prioritetas dar 
yra didžiulis. Mat vietinių gyventojų kultūrinis 
tipas artimesnis rusiškam. Tačiau akivaizdus 
jaunųjų žiūrovų, ypač rusiškų ir lietuviškų kla-
sių, atvirumas Lietuvos TV programoms.

Taigi televizija tampa savotiška socialine pe-
dagogine institucija, todėl programų kūrėjai turi 
jausti didelę atsakomybę ir pareigą ugdydami 
jaunąjį žiūrovą. Svarbu diferencijuoti TV laidas 
pagal moksleivių amžių, atsižvelgti į amžiaus 
tarpsnių specifiką, įvairius poreikius. Apskritai 
svarbu atsižvelgti į jaunuomonės smalsumą ir 
jos ugdymo rezultatus, tačiau ką TV kūrėjai gali 
pasiūlyti ir tautinių mažumų jaunajam žiūrovui, 
dar nesvarstoma.

Žinant ankstesnes Pietryčių Lietuvos mokyk-
lų problemas ir pozityvią moksleivių orientaciją 
valstybinės (lietuvių) kalbos atžvilgiu, šio tyrimo 
metu nenustebino, kad į anketos klausimą „Ko-
kiomis kalbomis Jūs dažniausiai klausotės radijo 
laidų?“, lenkiškų ir rusiškų klasių mokiniai, jau 
nekalbant apie lietuviškas klases, pabrėžė, kad 
jų dažniausiai klauso lietuvių kalba.

Daug reikšmės pažintinei pilietinei orien-
tacijai turi dar viena informacijos priemonių 
rūšis – spauda. Apibendrinus mokinių atsa-
kymus į klausimą „Kokią periodinę spaudą Jūs 
dažniausiai skaitote?“, paaiškėjo, kad lenkiškų 
klasių mokiniai pirmenybę teikia „Kurier Wi-
lenski“, kiek rečiau skaito rusų kalba „Lietuvos 
rytą“ ir „Respubliką“. Rusiškų klasių mokiniai 
dažniausiai skaito rusų kalba „Lietuvos rytą“ ir 
„Respubliką“. Lietuviškų klasių mokiniai pir-
menybę teikia „Lietuvos rytui“, „Respublikai“, 
rečiau skaito žurnalą „Panelė“. Taigi lenkiškų ir 
rusiškų klasių mokiniai, besimokantys Pietryčių 
Lietuvos mokyklose, periodinę spaudą dažniau-
siai skaito ne valstybine, o savo gimtąja kalba, 
nes valstybinės kalbos mokėjimo lygmuo dar 
nėra pakankamai geras. Tai būdinga ir mišrių 
šeimų lietuviškų mokyklų žemesniųjų klasių 
moksleiviams.

Įdomu, kad 1999 metais mokinių ugdymosi 
poreikių bendrojo lavinimo mokyklose tyrimo 

metu iš esmės pasitvirtino autoriaus anksčiau 
aptarti atsakymai į analogiškus klausimus. Į 
klausimą ,,Kokia kalba žiūrite televizijos laidas, 
klausotės radijo, skaitote spaudą?“ atsakymai 
rodo, kad tautinių mažumų mokiniai tai daro 
įvairiomis kalbomis (lietuvių, lenkų, rusų), ne 
visada vyrauja gimtoji kalba. 90 % besimokan-
čių lenkų kalba TV laidas žiūri lietuviškai, 
rečiau – gimtąja (54,6 %), gana dažnai rusų 
kalba (43,5 %). Besimokantieji rusų kalba TV 
laidas dažniausiai žiūri lenkų (80,2 %) bei lie-
tuvių kalba (9,3 %), o rusų kalba – tik 23,1 %. 
Radijo laidų gimtąja kalba klausosi dauguma 
besimokančiųjų lenkų kalba (64,3 %), lietuvių 
ir rusų kalba – 45,4 %. Neaišku, kodėl tik 2,3 % 
rusų kalba besimokančiųjų klauso radijo rusų 
kalba, o lietuvių ir lenkų kalba – atitinkamai 
60,1 % ir 55,9 %. Rusų mokyklų mokinių spau-
dą skaito daugiau lenkų (84 %) ir lietuvių kalba 
(34 %), o lenkų kalba besimokantieji spaudą 
dažnai skaito rusų (62,9 %) ir lietuvių kalba 
(53 %), o mokyklos kalba – 38,8 %.

Prisimenant mokinių valstybinės kalbos 
mokymosi nuostatas ir apibendrinant kultūrinį 
identitetą, galima teigti, kad jis priskirtinas tai 
tipologinei grupei, kuri siekia puoselėti savo 
tautos (vietinių gyventojų) kalbą, kultūrą, bet 
kartu nori gerai išmokti ir valstybinę kalbą, iš-
manyti Lietuvos istoriją, kultūrinį paveldą. Bet, 
svarbiausia, kaip parodė šio regiono mokinių 
apklausa, yra tai, kad jie nori tapti visateisiais 
Lietuvos piliečiais.

Tautinių mažumų integravimosi į Lietuvos 
švietimo sistemą nuostatuose rekomenduojama 
per nepamokinius renginius mokinius supa-
žindinti su Lietuvos Respublikos kultūriniu ir 
visuomeniniu gyvenimu (1993).

Išanalizavus atsakymus į klausimą apie 
mokinių dalyvavimą nepamokiniuose rengi-
niuose, išryškėjo, kad ne visi kai kurių didelių 
mišrių mokyklų mokiniai dalyvavo  išvykose 
po Lietuvą. Į klausimą „Kodėl nedalyvavote?“, 
dažniausias atsakymas „Nepagalvojau apie 
tokius renginius“. Tai rodo tam tikros dalies 
šio regiono mokinių abejingumą Lietuvos 
gyvenimui ir kultūrai.
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Išryškėjo (3 lentelė) tam tikro tipo mokyklų 
(klasių) moksleivių atsakymų skirtumai tautiniu 
požiūriu.

Apie 50 % lenkiškų klasių mokinių dalyvavo 
ekskursijose į Lenkiją, tačiau tik 25 % dalyvavu-
sių minimose išvykose pabrėžė, kad lankė ten 
muziejus ar teatrus. Kiti lenkiškų klasių mo-
kiniai rašė, kad dalyvavo išvykose po Lietuvą, 
lankėsi Lietuvos muziejuose. Lenkiškų klasių 
moksleiviai mažiausiai lankėsi Lietuvos teatruo-
se. Rusiškų klasių dažniausiai lankėsi Lietuvos 
muziejuose. Lietuviškų klasių mokiniai rašė, 
kad dažnai lankė Lietuvos teatrus; apie 50 % 
minimų apklaustųjų lankė ir Lietuvos muziejus. 
Mokiniai rečiausiai lankė parodas. Akivaizdu, 
kad ne visi abiejų nagrinėjamų rajonų mokiniai 
vidutiniškai bent vieną kartą per mokslo metus 
vienaip ar kitaip dalyvavo išvykose po Lietuvą.

Akivaizdu, kad tautinių mažumų (lenkiškų, 
rusiškų klasių) mokiniai norėtų, kad daugiau 
mokyklos rengtų susitikimus su lietuviškų mo-
kyklų mokiniais: konkursus, turistinius žygius, 
vasaros poilsio stovyklas, populiarių lietuviškų 
dainų koncertus; moksleiviai pageidauja, kad 
mokyklos organizuotų susitikimus su įžymiais 
Lietuvos žmonėmis: sportininkais (A. Saboniu, 
Š. Marčiulioniu, A. Karnišovu, R. Kurtinaičiu), 
rašytojais (R. Skučaite, S. Šalteniu,), valstybės 
veikėjais (prezidentu V. Adamkumi, A. Sva-
rinsku, A. Terlecku), aktoriais (D. Banioniu, 
R. Kazlu, K. Smoriginu, A. Šurna). Moksleiviai 
taip pat norėtų ekskursijų į Klaipėdos jūrų mu-

Kokio tipo 
mokyklų 
(klasių)
moksleiviai

Nepamokinės veiklos pavadinimas

Moksleiviai dalyvavo

Dažnai Kartais Retai

Lenkiškų Ekskursijose į Lenkiją, 
Čekiją, Vokietiją

Ekskursijose po Lietuvą, 
lankė Lietuvos muziejus

Lankė Lietuvos teatrus, 
parodas

Rusiškų Ekskursijose po Lietuvą, 
lankė muziejus Lankė Lietuvos teatrus Lankė Lietuvos parodas

Lietuviškų Lankė Lietuvos teatrus, 
muziejus

Dalyvavo ekskursijose po 
Lietuvą Lankė Lietuvos parodas

3 lentelė. Pietryčių Lietuvos mokyklų mokinių dalyvavimas nepamokiniuose renginiuose

ziejų, Palangos gintaro muziejų, Šiaulių Kryžių 
kalną.

Išvados

Pietryčių Lietuvos mokyklose nepamokinis 
(papildomasis) ugdymas dauguma atvejų 
kreipiamas žinioms plėsti, jų spragoms šalinti. 
Papildomo ugdymo dalykų dažniausiai moko 
tie patys dalykų pedagogai. Mokyklų adminis-
tracijai ir pedagogams privalu keisti požiūrį 
į mokinių papildomą ugdymą: jis turi atitikti 
savo paskirtį – ugdyti moksleivių gabumus ir 
saviraišką.

Mokinių pageidavimai, norai nepamokinei 
veiklai skiriasi nuo tuos norus realizuojančių 
mokyklos galimybių. Daugelis mokyklų stokoja 
tinkamų darbo sąlygų mokinių saviraiškai ir 
gebėjimams ugdyti.

Pietryčių Lietuvos lenkiškų ir rusiškų kla-
sių mokiniai dažnai žiūri lietuviškas TV laidas 
ir klauso Lietuvos radijo, todėl šio regiono mo-
kiniams turi būti rengiamos televizijos laidos, 
padedančios susipažinti su Lietuvos gyvenimu, 
istorija, menu. Periodinę spaudą minėtojo 
regiono tautinių bendruomenių moksleiviai 
daugiausia skaito ne valstybine kalba, nes ją 
moka dar nepakankamai; tik kai kuriose mo-
kyklose aukštesniųjų klasių moksleiviai skaito 
lietuviškus laikraščius ir žurnalus.
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Užmokykliniai renginiai (išvykos į Lietuvos 
muziejus, teatrus) minimų mokyklų mokiniams 
būna reti. Būtina šio regiono savivaldybių ir 
mokyklų administracijos veiksmus koordinuoti 
kreipiant mokinius lankyti Lietuvos istorines 
vietas, kultūros, meno, sporto renginius.
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FEATURES OF THE COMPLEMENTARY EDUCATION OF THE 
LEARERS OF SOUTHEAST LITHUANIA

Rimantas Vaivada

The aim of this article is to analyse the state of after-school education of schoolchildren of the Šalčininkai 
and Vilnius districts and possibilities for the integration of these children into Lithuanian cultural and social 
life. The results of investigations have shown that in the above mentioned schools the distribution of hours 
for after-school education is inexpendient (the lessons are not devoted to the development of self-expression 
and to the teaching of a cultural way of life). Instead, after-school education lessons are being used for filling 
up gaps in education and for teaching the main subjects. The schools are not able to satisfy schoolchildren’s 
expectations for after school-activities. There are not enough specialists, money and means of transporta-
tion to organise after-school activities and events. The coordination of action between municipalities and 
school administration is needed to encourage and help the schoolchildren to visit historic sites, cultural, 
art and sports events.

The objective of this article is to consider cultural attitudes of pupils representing general education schools 
of South-eastern Lithuania from the media aspect.The outcome of research points out that pupils from Polish 
and Russian classes predominantly watch Lithuanian TV programmes in comparison with those broadcaste 
from Moscow, consequently special transmissions aiming to acquaint these pupils with Lithuania, its life, 
history and art should be produced.

The referred pupils generally read periodical press in non official languages owing to the insufficient knowl-
edge of Lithuanian. Only in some schools pupils of upper grades read Lithuanian newspapers and journals.
Although the pupils from ethnic communities of this region are not hostile to the integration into Lithuania’s 
life and culture, the obstacles to better aequaintance with Lithuania are infrequent excursions, contacts 
with pupils of other schools and meetings with prominent Lithuanian personalities. Therefore if is vital to 
coordinate efforts by municipal and school authorities of this region directing the pupils visiting historical 
sites, cultural, art and sporting events.

Keywords: complementary education, cultural identity.
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