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Raktinis aspektas – komunikacija (paremta Nyderlandų 
praktika) 

Mokykloje atvira ir aiški komunikacija yra pati svarbiausia mokytojui, tėvams ir vaikui. Siekiant užtikrinti 
sėkmingą ugdymą, mokykla ir tėvai privalo dirbti drauge. Be to, svarbus ir asmeninis ryšys tarp mokytojų 
ir tėvų, kuris prisideda prie mokyklos kultūros. Komunikacija susijusi su procesu ir kompetencijomis, 
kurias mokytojas privalo turėti, jei siekia profesionaliai bendrauti su vaikais ir tėvais.   

Procesas. Konstruktyvi komunikacija yra svarbi, kai mokytojai, tėvai ir vaikai nori dirbti kartu ir 
bendradarbiauti vienas su kitu (Bolks, 2011). Komunikacija priklauso nuo daugybės veiksnių, 
pavyzdžiui, santykių tarp dalyvių, dalyvių nuotaikos, konkretaus kalbančio asmens, arba dienos meto. 
Ji apima tiesioginę sąveiką tarp žmonių, kur galima greita reakcija. Siuntėjas siunčia pranešimą, o 
gavėjas siunčia pranešimą atgal, siuntėjas tampa gavėju, atsako ir t. t. Siekiat kaip įmanoma geriau 
valdyti procesą, mokytojas turi žinoti apie skirtingus metodus, kuriais jis gali pasinaudoti. Juttenas 
(2015) aprašo aštuonis pagrindinius mokytojų naudojamus komunikacijos įgūdžius. Žinyne aprašoma 
daugybė metodų. 

Mokytojo kompetencijos. Pradinės mokyklos mokytojas turi žinoti ir gebėti vykdyti daugybę veiklų. 
Šie polinkiai, žinios ir įgūdžiai glūdi kompetencijose. Tarpusavio santykių, pedagoginėje, profesinėje ir 
organizacinėje srityse būtinos tam tikros savybės. Pavyzdžiui: siekdamas užtikrinti visapusišką 
vystymąsi mokytojas turi gebėti formuoti teigiamus santykius su vaikais pamokų metu ir efektyviai su 
jais bendrauti, pasiūlyti jiems saugią aplinką mokytis ir gebėti palengvinti būdingas veiklas ar pamokas. 
Jis turi mokėti dirbti kartu su kolegomis ir mokyklos aplinkoje. Ši kompetencija apima komunikaciją su 
tėvais, svarbius nuolatinio tobulėjimo įgūdžius. 

Komunikacija su vaikais. Komunikacija su vaikais turi būti neatsiejama mokytojo kalbėjimo gebėjimų 
dalis, įskaitant pokalbius grupėse ir individualiai. Geriausias būdas kalbėti su jaunesniais vaikais yra 
prisijungti prie veiklos, kurioje vaikas atlieka arba inicijuoja naują veiklą. Tokiu būdu mokytojas gali 
išsiaiškinti vaiko mintis ir idėjas. Tam būtini verbaliniai mokytojo įgūdžiai, t. y. aktyvus klausymasis, 
prisijungimo prie kalbėsenos lygmuo, apibendrinimas, kvestionavimas ir atsižvelgimas į vaiko poreikius. 

Komunikacija su tėvais. Tinkamo švietimo kontekste svarbus tėvų įtraukimas. Vienas ir politikos tikslų 
– stiprinti tėvų poziciją, formuojant švietimą ir priežiūros organizavimą jų vaikui. Vaikai geriau mokosi ir 
jaučiasi laimingesni mokykloje, kai jų tėvai jaučiasi įsitraukę į mokyklos gyvenimą. Asmeninis ryšys tarp 
mokytojo ir tėvų yra kritiškai svarbus. Mokytojas privalo matyti tėvus kaip partnerius, kurie turi bendrą 
interesą – gerinti vaiko vystymąsi. Tačiau siekdamas užtikrinti pačią efektyviausią komunikaciją tarp 
visų suinteresuotų šalių mokytojas išlieka atsakingas už įgūdžių ir technikų naudojimą bei plėtojimą. 

 


