áþanga
Mielieji skaitytojai!
Per pastaruosius kelerius metus Lietuvoje nuosekliai daugëjo besimokanèiø
suaugusiøjø. Eurostato duomenimis, beveik po 2 proc. kasmet. 2004 m.
duomenimis Lietuva pagal besimokanèiø suaugusiøjø skaièiaus didëjimà yra
viena pirmaujanèiø Europos Sàjungoje (ES).
Lietuvai tapus ES nare, o lietuviams pradëjus aktyviau dirbti ir sparèiau modernizuoti valstybæ, suaugusiøjø ðvietimui imta skirti vis daugiau dëmesio,
lëðø, be to, kilo naujø iniciatyvø. Tai atitinka ir europinës politikos siekius.
Norëdami, kad Europa taptø sparèiausiai besivystanèiu, konkurencingu pasaulio regionu, turime siekti, kad aktyvi, dinamiðka bûtø ir mûsø valstybë.
2004 m. balandþio mën. patvirtinus Mokymosi visà gyvenimà strategijà,
atsirado konceptualus pagrindas atlikti konkreèius darbus tæstinio mokymosi ir suaugusiøjø ðvietimo srityje. Vienas jø – kuo plaèiau informuoti visuomenæ, mokytojus ir besimokanèius suaugusiuosius apie mokymosi galimybes, supaþindinti su esama patirtimi, skatinti permainas. Todël praktinis
þingsnis ðia kryptimi – jûsø rankose esantis leidinys „Suaugusiøjø ðvietimas“.
Tikimës, kad „Suaugusiøjø ðvietimas“, kurá ketiname leisti keletà kartø per
metus, bus naudingas visiems, kurie domisi ðia sritimi: pedagogams ir andragogams, ðvietimo administratoriams ir ekspertams, studentams ir besimokantiems ar norintiems pradëti mokytis suaugusiesiems – visiems, kurie
neabejingi ðvietimui. Norime, kad leidinys pratæstø ir papildytø suaugusiøjø
ðvietimo spaudos tradicijas, pastaràjá deðimtmetá palaikomas Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo asociacijos leidþiamos „Saviðvietos“. Tikimës, kad „gerosios naujienos“ apie suaugusiøjø ðvietimà bus prieinamesnës, juolab kad
daugelis mûsø kaimynø – tiek naujøjø, tiek senøjø ES nariø – turi specialius
suaugusiøjø ðvietimui skirtus leidinius, o kai kurios ðalys net po keletà, taigi
su jais ketiname aktyviai bendradarbiauti.
Mëgindami prognozuoti, kas jums ir mums bûtø ádomu, „Suaugusiøjø
ðvietime“ nusprendëme siûlyti tokias rubrikas: „Aktualijos“, kur trumpai
pateiksime aktualià informacijà; „Politika“, kur publikuosime interviu, priimtø norminiø aktø komentarus, svarstysime probleminius klausimus; „Poþiûris“, kur skelbsime tyrimø duomenis, dalysimës ávairiø profesijø atstovø
nuomonëmis apie mokymàsi, pasakosime besimokanèiøjø sëkmës istorijas; „Projektai“, kur daugiau dëmesio skirsime ES lëðomis finansuojamiems
mokymosi visà gyvenimà sistemos plëtros projektams; „Patirtis“, kur norëtume ne tik prisiminti ðalies suaugusiøjø mokymo tradicijas, pateikti gerai besitvarkanèiø ástaigø veiklos pavyzdþiø, bet ir supaþindinti su uþsienio
ðaliø patirtimi.
Galbût ir ðiandienos Lietuvoje atsitiks taip, kaip þymi suaugusiøjø ðvietëja
Gabrielë Petkevièaitë-Bitë raðë praëjusiame ðimtmetyje: „Mokytis noras pasirodë mûsø jaunuomenës neapsakomas. Turiu ið viso 44 këdes, kurias galiu duoti mokiniams sëdëti, bet jau visos uþimtos.“
Ádomaus skaitymo.
Leidëjai
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aktualijos
2005 metai –
Europos Tarybos
pilietiðkumo
per ðvietimà metai

narai, konferencijos, mokomojo Euro-

ásitraukti á tæstiná mokymàsi. Kita centro

pos Parlamento renginiai ir kt.

veiklos sritis – tirti ir analizuoti suaugu-

Konferencijoje dalyvavo Prezidentas

siøjø ðvietimo bûklæ ir jø poreikius, rengti

Valdas Adamkus, ðvietimo ir mokslo

metodinæ, mokymo ir mokymosi me-

Europos Taryba 2005-uosius paskelbë

ministras Remigijus Motuzas, Europos

dþiagà. Centras dalyvaus kuriant duo-

Pilietiðkumo per ðvietimà metais.

Tarybos ekspertë, Islandijos ðvietimo ir

menø bazæ apie suaugusiøjø ðvietimo ir

Metø paskirtis – atkreipti visuomenës

mokslo ministerijos atstovë Sesselja

mokymosi galimybes, ðias paslaugas teikianèias institucijas bei programas ir apie
tai informuos visuomenæ.
Adresas Didlaukio g. 82,
Vilnius, interneto svetainë
www.lssic.smm.lt

Kà 2005 metais
svarstë Europos
suaugusiøjø
ðvietimo asociacija?
2005 m. rugsëjo mënesá Jungtinëje Karalystëje vyko Europos suaugusiøjø ðvietimo asociacijos valdybos posëdis, kuriame dalyvavo ir Lietuvos suaugusiøjø
ðvietimo asociacijos atstovë Roma Juozaitienë, ji yra ðios asociacijos valdyPrezidentas V. Adamkus konferencijoje linkëjo kantriai ir nuosekliai ugdyti vidiná Lietuvos þmoniø
poreiká bûti aktyviems kuriant pilietinæ visuomenæ.

bos narë.
Europos suaugusiøjø ðvietimo asocia-

dëmesá á su pilietiðkumu susijusias pro-

Snaevarr, ávairiø ministerijø atstovai,

cija (angl. European Association for

blemas, remti ðaliø pastangas praktið-

politikai, ðvietimo ástaigø darbuotojai,

Adult Education (EAAE) ákurta 1953

kai ágyvendinti demokratinio pilietiðku-

pedagogai, þurnalistai, jaunimo, nevy-

metais. Tai viena didþiausiø Europos

mo ugdymà ir ávairias pilietiðkumà ska-

riausybiniø organizacijø atstovai bei stu-

nevyriausybiniø organizacijø, vienijanti

tinanèias iniciatyvas.

dentai.

105 suaugusiøjø ðvietimo organizacijas

Pilietiðkumo metø renginiø ciklas Lie-

ið 35 ðaliø. Pagrindinë Europos suau-

Atnaujintas Lietuvos
suaugusiøjø
ðvietimo ir
informavimo centras
pradëjo veiklà

gusiøjø ðvietimo asociacijos bûstinë

Konferencijoje buvo pristatytas veiks-

2005 m. sausá, perorganizavus ðvietimo

mo, aktyviai palaiko suaugusiøjø mo-

mø planas, kur daug dëmesio skiria-

ir mokslo ministerijai pavaldø Lietuvos

kymàsi ir pleèia suaugusiøjø galimybes

ma suaugusiøjø ðvietimo tematikai. Pi-

neakivaizdinio ðvietimo centrà, veiklà

dalyvauti formaliame bei neformalia-

lietiðkumo temomis buvo sutarta dis-

pradëjo Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo ir

me suaugusiøjø ðvietime.

kutuoti ir tradicinës suaugusiøjø ðvieti-

informavimo centras.

Ðiais metais Asociacijos valdybos posë-

mo savaitës metu. Atsiliepiant á ðià ini-

Centras numato vykdyti projektus, su-

dþiuose svarstyta: demokratinio pilietið-

ciatyvà daugelyje Lietuvos vietø vyko

sijusius su suaugusiøjø ðvietimo ir nuo-

kumo metai Europoje; Asociacijos ben-

mokiniø pieðiniø ir raðiniø konkursai,

tolinio mokymosi galimybiø plëtra, kad

dradarbiavimas su Europos Komisija ir

akcijos, diskusijos, tarptautiniai semi-

kuo daugiau suaugusiø asmenø galëtø

Europarlamentu; informacinës strategi-

tuvoje prasidëjo kovo 31 d. Ðvietimo ir
mokslo ministerijos bei Europos Tarybos informacijos biuro surengta konferencija „Pilietiðkumas ir ðvietimas Lietuvoje“.
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ásikûrusi Briuselyje, o biurai – Helsinkyje, Budapeðte ir Madride.
Asociacija prisideda prie Lisabonos strategijos socialiniø uþdaviniø ágyvendini-

aktualijos
jos ágyvendinimas; pilietinës visuome-

gal 25–64 metø amþiaus asmenø, ku-

ir bûdus suaugusiesiems, kurie ketina

nës rëmimo projektai ir kt.

rie mokësi per paskutines keturias sa-

toliau mokytis. Siekiant atsiþvelgti á

vaites, rodiklio augimà 2003–2004 m.

praktikoje atsirandanèius sunkumus ir

Lietuva yra ketvirtoje vietoje tarp Eu-

kylanèias problemas, susijusias su mo-

ropos Sàjungos ðaliø.

dulinio ir neakivaizdinio mokymo orga-

Lietuva, kurios besimokanèiøjø skai-

nizavimu suaugusiøjø ðvietimo ástaigo-

èiaus rodiklis padidëjo 2 proc., lenkia

se, á darbo grupæ buvo átraukti suaugu-

2005 m. birþelá Lietuvos suaugusiøjø

dvideðimt vienà Europos Sàjungos vals-

siøjø ðvietimo srityje dirbantys prakti-

ðvietimo ir informavimo centras kartu su

tybæ ir virðija bendràjá Europos Sàjun-

kai, taip pat parengta anketa, skirta

Ðvietimo ir mokslo ministerija pakvietë

gos besimokanèiø suaugusiøjø skaièiaus

suaugusiøjø mokyklø ir centrø, taip pat

suaugusiøjø ðvietimo centrus, mokyklas,

didëjimo vidurká, kuris yra tik 0,7 proc.

viduriniø mokyklø su suaugusiøjø kla-

nevyriausybines organizacijas, aukðtà-

Sparèiau negu Lietuvoje besimokanèiø

sëmis vadovams, kuri padës atskleisti

sias mokyklas, asociacijas, kitas suau-

suaugusiøjø per metus padaugëjo tik

daugelio ðvietimo ástaigø poþiûrá á mi-

gusiøjø ðvietimo srityje dirbanèias orga-

Liuksemburge (3,1 proc.), Slovënijoje

nëtas mokymosi formas ir bûdus.

nizacijas dalyvauti 2005 metø neforma-

(2,8 proc.) ir Italijoje (2,1 proc.).

liojo suaugusiøjø ðvietimo projektø kon-

Europos Sàjungoje 25–64 metø am-

kurse.

þiaus asmenø, kurie mokësi per pas-

Ávairios institucijos pateikë 68 paraið-

kutines keturias savaites, rodiklio vidur-

kas. Nuspræsta finansuoti 21 suaugu-

kis 2004 m. yra 9,9 procento Europos

Lietuvos suaugusiøjø
mokymo
patirtis ádomi
Kaukazo ðalims

siøjø ðvietimo projektà, kuriø bendra

Sàjungos ðalys siekia, kad iki 2010 me-

2005 m. rugpjûtá Ðvietimo ir mokslo mi-

vertë – 185 tûkst. litø.

tø ðioje amþiaus grupëje besimokan-

nisterijoje lankësi Kaukazo ðaliø – Ar-

Paremti projektai buvo skirti skatinti su-

èiø suaugusiøjø vidurkis bûtø 12,5

mënijos, Azerbaidþano ir Gruzijos – su-

augusiøjø pilietiðkumà, tenkinti vietos

procento.

augusiøjø ðvietimo ir profesinio moky-

Daugiau
finansuojami
suaugusiøjø
ðvietimo projektai

bendruomeniø mokymosi poreikius,

mo organizacijø atstovø, ministerijø ir
savivaldybiø pareigûnø, tarptautiniø pro-

organizuojami mokymai suaugusie-

Darbo grupë
suaugusiøjø ðvietimà
reglamentuojantiems
teisës aktams rengti

siems, leidþiami informaciniai leidiniai,

Ðvietimo ir mokslo ministro 2005 m.

lamentuojanti ástatymø bazë, mokymo-

rengiamos diskusijos bendruomenëms.

rugpjûèio 29 d. ásakymu buvo sudaryta

si visà gyvenimà politikos kûrimo, ágy-

Projektuose numatyta veikla padës

darbo grupë Modulinio mokymosi or-

vendinimo, finansavimo mechanizmai,

spræsti regionuose gyvenanèiø suaugu-

ganizavimo ir Neakivaizdinio mokymosi

ðalies patirtis suaugusiøjø ðvietimui

siøjø problemas.

organizavimo suaugusiøjø mokymo

naudojant Europos Sàjungos struktûri-

centruose (vidurinëse mokyklose) tvar-

niø fondø paramà. Kolegos ið Kaukazo

koms atnaujinti. Ðiuos dokumentus

ðaliø labai palankiai ávertino Lietuvos lai-

keisti paskatino Mokymosi visà gyve-

mëjimus ðioje srityje, iðreiðkë susidomë-

nimà uþtikrinimo strategijoje numaty-

jimà, kad lietuviø patirtis bûtø labai ver-

tø priemoniø, susijusiø su mokymosi pri-

tinga reformuojant Kaukazo ðaliø ðvie-

einamumo didinimu suaugusiesiems,

timo sistemas, todël buvo numatyta ir

Lietuvoje sparèiai daugëja 25–64 me-

ágyvendinimas ir noras suderinti ðiuos

toliau plëtoti bendradarbiavimà.

tø amþiaus asmenø, kurie formaliai ar

dokumentus su kitais bendràjá ir suau-

Kaukazo ðaliø delegacija, kurios kelio-

neformaliai mokësi: 2002-aisiais mo-

gusiøjø ðvietimà reglamentuojanèiais

næ organizavo Lietuvos suaugusiøjø

kësi 3,3 proc. suaugusiøjø, 2003-iaisiais

norminiais aktais. Strategijoje numaty-

ðvietimo asociacija, lankësi Lietuvos

– 4,5 proc., o 2004-aisiais – 6,5

ta, kad ypaè svarbu sudaryti kuo lanks-

Respublikos Seime, ávairiose ðalies ðvie-

procento. Eurostato duomenimis, pa-

tesnes ir ávairesnes mokymosi formas

timo institucijose.

gerins informavimo apie mokymosi visà gyvenimà galimybes. Vykdant projektus ávairiose ðalies savivaldybëse bus

Lietuva – viena
pirmøjø ES pagal
besimokanèiø
suaugusiøjø
skaièiaus didëjimà

jektø vadovø delegacija.
Sveèiams buvo pristatyta Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo sistema, ðià sritá reg-
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aktualijos
Lietuvos suaugusiøjø
ðvietimo
ástaigø konkursas
„Noriu – kuriu“

fizikos, chemijos, uþsienio kalbø, eko-

ugdymo projektai ir apdovanoti þiniask-

nomikos, matematikos, informatikos,

laidos atstovai, konkurso „Pilietiðkumas

geografijos, lietuviø kalbos, istorijos,

praktiðkai“ laimëtojai.

menø ir biologijos mokytojams vyko

Suaugusiøjø ðvietimo savaitës rëmëjai

Minint 2005-uosius – Europos pilietiðku-

Kauno, Vilniaus, Panevëþio, Këdainiø

– Lietuvos Respublikos ðvietimo ir

mo per ðvietimà metus, rugsëjá Vilniaus

ir Jonavos suaugusiøjø mokymo cen-

mokslo ministerija bei Lietuvos nacio-

suaugusiøjø mokymo centras kartu su

truose. Ðis Lietuvos suaugusiøjø moky-

nalinë UNESCO komisija.

Ðvietimo ir mokslo ministerija paskelbë

mo centrø vadovø asociacijos semina-

ðalies suaugusiøjø mokymo ástaigø mo-

rø ciklas papildë 2005 m. suaugusiøjø

kiniø kûrybiniø darbø konkursà „Noriu

ðvietimo savaitës renginiø gausà.

– kuriu“.
Ðio pilietiðkumà puoselëjanèio konkurso pagrindiniai tikslai – skatinti kûry-

Suaugusiøjø
ðvietimo savaitë

Europos Komisija
svarsto, kaip gerinti
suaugusiøjø
ðvietimo tyrimus
Europos Komisija pabrëþia, kad nuola-

biðkà ir netradiciná suaugusiøjø poþiûrá

2005 m. lapkrièio 21–27 d. Lietuvos su-

tinë ávairiø ðvietimo ir mokymo srities

á savo darbà, profesijà ar uþsiëmimà;

augusiøjø ðvietimo asociacija bei Ðvie-

rodikliø stebësena ir analizë yra esmi-

suteikti galimybiø suaugusiø mokiniø

timo ir mokslo ministerija organizavo

në paþangos ðvietimo ir mokymo srity-

saviraiðkai ir padràsinti juos kurti ir sa-

2005 m. suaugusiøjø ðvietimo savaitæ,

se, – siekiant Lisabonos strategijos tiks-

vo darbus pristatyti visuomenei; ugdyti

skirtà Europos Tarybos pilietiðkumo me-

lø, – vertinimo dalis, kuri leidþia nusta-

aktyvø ir iniciatyvø pilietá. Konkurso da-

tams.

tyti tiek stipriàsias, tiek silpnàsias ðio

lyviai – tai suaugusiøjø mokymo ástai-

Rengti savaitei skirtus renginius buvo

proceso vietas. Europos Komisija pa-

gose besimokantys suaugusieji.

pakviestos ávairios ðalies suaugusiøjø

brëþia, kad mokymosi visà gyvenimà

Konkursas ádomus tuo, kad teikiami

ðvietimo ástaigos, nevyriausybinës orga-

srityje ypaè daug dëmesio turëtø bûti

kûrybiniai darbai buvo susijæ su moki-

nizacijos, pilieèiai.

skirta ávairiø ðvietimo rodikliø tinkamu-

nio ágyta specialybe, jo darbo sritimi

Visose Lietuvos apskrityse vyksianèiø

mui ir bûtinybei ðvietimo bûklës tyri-

ar uþsiëmimu. Darbams sukurti nau-

savaitës renginiø metu buvo dalijama-

mus papildyti naujais rodikliais.

dojamos tai profesijai, darbui ar uþsi-

si gerosios pilietiðkumo ugdymo patir-

2005 m. spalio 21 d. Europos Komisi-

ëmimui bûdingos medþiagos ir darbo

ties pavyzdþiais, organizuojamos pilie-

jos ðvietimo ir mokslo direktorate vy-

priemonës. Konkurso laimëtojai apdo-

tiðkumo akcijos, mokymai ir diskusi-

ko antrasis Europos Sàjungos ðaliø Su-

vanoti 2005 m. lapkrièio 25 d. per se-

jos, susitikimai su politikais, bendruo-

augusiøjø ðvietimo ekspertø darbo gru-

minarà-parodà Vilniaus suaugusiøjø

meniø popietës, vyko senjorø klubø

pës posëdis, kuriame dalyvavo Ðvieti-

mokymo centre.

valandëlës.

mo ir mokslo ministerijos Tæstinio

Savaitës renginiai skirti suaugusiems,

mokymo skyriaus vyriausioji specialis-

Kvalifikacijos
tobulinimo renginiø
ciklas suaugusiøjø
mokytojams

kurie gyvena rajonuose, maþuose mies-

të Audronë Ðileikytë.

teliuose ir kaime, todël tikimasi, kad

Ekspertø darbo grupës posëdyje buvo

jie paskatins gyventojø aktyvumà.

svarstoma, kaip pagerinti suaugusiøjø

Savaitë prasidëjo 2005 m. lapkrièio

ðvietimo tyrimø organizavimà Europos

2005 m. lapkrièio ir gruodþio mënesiais

22 d. ðvietimo ir mokslo ministerijoje

Sàjungos ðalyse, ir aptarta, kokie ro-

Lietuvos suaugusiøjø mokymo centrø

vykusioje konferencijoje „Mokymasis

dikliai bus naudojami analizuojant su-

vadovø asociacija, kuriai vadovauja

visà gyvenimà: partnerystë ir galimy-

augusiøjø ðvietimà. Nuspræsta, kad at-

Gintaras Jurkevièius, Vilniaus G. Petke-

bës“, skirtoje suaugusiøjø ðvietimo ins-

liekamuose tyrimuose turëtø bûti ana-

vièaitës-Bitës suaugusiøjø mokymo cen-

titucijø atstovams. Savaitæ apibendrino

lizuojama: bendrasis ir matematinis rað-

tro direktorius, surengë jau tradiciniu

Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo asocia-

tingumas, informaciniø technologijø

tapusá pedagogø, dirbanèiø suaugusiøjø

cijos renginys lapkrièio 25 d., organi-

valdymo ir su darbine veikla susijæ ben-

mokymo ástaigose, kvalifikacijos tobu-

zuotas Amerikos centre Vilniuje. Jo me-

drieji gebëjimai. Svarstyta galimybë

linimo seminarø ciklà. Seminarai skirti

tu buvo ávertinti originaliausi pilietinio

átraukti suaugusiøjø pilietiná aktyvumà
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aktualijos
Tikimasi, kad iðleista literatûra prisidës
prie mokymosi visà gyvenimà sistemos
plëtros ir suaugusiøjø mokymo kokybës gerinimo.
Projekto partneriai – Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministerija, Pedagogø profesinës raidos centras ir Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo asociacija.

Tarptautinë
konferencija
„Mokymasis visà
gyvenimà ir aktyvus
pilietiðkumas:
tapatumo paieðkos“
2005 m. gruodþio 12-13 dienomis VilR. Motuzas dþiaugësi, kad ágyvendinant „Ðvietimo visiems uþdavinius“
pasiekta nemaþa paþanga.

niuje, verslo centre „Europa“ (Konstitucijos pr. 7, 31 aukðtas), vyko tarptautinë konferencija „Mokymasis visà

Economic Co-operation and Develop-

Struktûriniø fondø
parama atvers
naujas tæstinio
suaugusiøjø
mokymo galimybes

ment (OECD) rengiamame tyrime „Su-

Ðvietimo ir mokslo ministerija 2005 m.

augusiøjø ágûdþiø tarptautinio vertini-

pradëjo ágyvendinti projektà „Suaugu-

Svarbiausios konferencijos temos: Bal-

mo programa“ (angl. Programme for

siøjø mokymo galimybiø plëtra: andra-

tijos ðaliø bendradarbiavimo stiprinimas

International Assessment of Adult Com-

goginës literatûros portfelis“, kuriam bu-

ágyvendinant UNESCO „Ðvietimas vi-

petences (PIAAC) dalyvaus visos Euro-

vo skirta 1,5 mln. litø ES struktûriniø fon-

siems“ iniciatyvà, mokymasis visà gy-

pos Sàjungos ðalys.

dø parama.

venimà ir konkurencingumas, aktyvaus

Gautos paramos lëðomis per dvejus me-

pilietiðkumo ir tapatumo paieðkos glo-

tus bus iðleista aðtuoniolika ávairaus po-

balizacijos akivaizdoje, Baltijos valsty-

bûdþio suaugusiøjø mokymo literatû-

biø galimybës teikti ðvietimo pagalbà

ros leidiniø bendru 28 tûkst. tiraþu; jie

besivystanèioms ðalims.

2005 m. spalio 27 d. Ðvietimo ir moks-

pasieks visus Lietuvos regionus. Ðia

Konferencijoje dalyvavo ðvietimo ir

lo ministerijos Tæstinio mokymo skyriaus

naujoviðka literatûra bus aprûpintos

mokslo ministras Remigijus Motuzas,

vedëjas Rièardas Totoraitis ir Lietuvos su-

ávairiø tipø ðvietimo institucijos, teikian-

UNESCO generalinio direktoriaus pa-

augusiøjø ðvietimo ir informavimo cen-

èios suaugusiøjø tæstinio mokymo pa-

tarëjas Europai Aleksandras Sanniko-

tro direktorius Tadas Tamoðiûnas lankësi

slaugas, bibliotekos, ja galës nuolat

vas, taip pat Lietuvos, Juodkalnijos,

Helsinkyje ir susitiko su Suomijos suau-

naudotis tiek andragogai praktikai, su-

Suomijos, Gruzijos, Rusijos ir kitø ðaliø

gusiøjø ðvietimo leidiniø „Aima“,

interesuotø aukðtøjø mokyklø studen-

ðvietimo ir mokslo ministerijø, UNESCO

„LLinE“ redakcijø atstovais. Kalbëta

tai, dëstytojai, mokytojai, tiek daugiau

nacionaliniø komisijø, ðvietimo ástaigø

apie bendradarbiavimo galimybes suau-

nei 100 tûkst. kasmet besimokanèiø su-

bei organizacijø atstovai, ðvietimo po-

gusiøjø informavimo srityje.

augusiøjø.

litikos ekspertai.

atspindinèius rodiklius. Planuojama,
kad artimiausiu metu numatomame
Ekonominio bendradarbiavimo ir plëtros organizacijos (angl. Organisation for

Vieðnagë Suomijos
suaugusiøjø ðvietimo
leidiniø redakcijose

gyvenimà ir aktyvus pilietiðkumas: tapatumo paieðkos“. Konferencijà organizavo ðvietimo ir mokslo ministerija,
Nacionalinis ðvietimo forumas ir
UNESCO.
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Suaugusiøjø mokymas –
atsakymas á naujus iððûkius
Pokalbis su ðvietimo ir mokslo ministru dr. Remigijumi Motuzu

Lietuva viena pirmøjø ið naujø ES ðaliø parengë ir ágyvendina
Mokymosi visà gyvenimà strategijà, o besimokanèiø suaugusiøjø skaièius nuolat didëja. Plaèiau apie suaugusiøjø mokymosi tradicijas, dabartá ir perspektyvas kalbamës su ðvietimo
ir mokslo ministru dr. Remigijumi Motuzu.

Suaugusiøjø ðvietimas
Lietuvoje gana nauja
sritis. Mes tarsi neturime
suaugusiøjø mokymosi
tradicijø, o kintantis
visuomenës gyvenimas
dalá þmoniø nuteikia
greièiau rezignacijai nei
skatina paèius keistis,
ágyti naujø kvalifikacijø.
Tad kokios suaugusiøjø
ðvietimo perspektyvos
Lietuvoje?
Suaugusiøjø mokymosi tradicijas Lietuva turi, gal tik dël istoriniø aplinkybiø
jos kitokios nei Vakarø Europoje. Prieðkario Lietuvoje intensyviai kûrësi suaugusiøjø ðvietimo ástaigos, veikë suaugusiøjø kursai, sovietiniais metais veikë suaugusiøjø vakarinës mokyklos, egzistavo ir neformalaus ðvietimo formø. Atkûrus nepriklausomybæ, pradëta kurti
modernesnë suaugusiøjø ðvietimo sistema, daugëja mokymosi galimybiø ir formø. Taigi suaugusiøjø ðvietimas nëra
nauja sritis, tiesiog ðiuolaikinëje informacinëje visuomenëje ji ágijo didesnæ svarbà, pasidarë viena ið sëkmingos asmens
profesinës karjeros, modernios valstybës
raidos prielaidø. Keièiasi ir pati suaugusiøjø ðvietimo samprata: nuo siauro formalaus ðvietimo supratimo pereinama
prie mokymosi kaip tæstinio, nuolatinio
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proceso, kuris gali vykti ne tik auditorijoje, bet ir namuose prie kompiuterio
ar þiûrint televizoriø. Dabar jau ðalia suaugusiøjø ðvietimo plaèiai vartojame mokymosi visà gyvenimà sàvokà.
Nors lyginant su ES senbuvëmis Lietuvoje mokosi maþiau suaugusiøjø, jø skaièius nuolat didëja. Lietuva pagal metiná
2 proc. besimokanèiøjø skaièiaus augimà yra viena ið ES lyderiø. Nuolatos
daugëja norinèiøjø baigti anksèiau paliktà mokyklà, studijuoti aukðtojoje, ágyti
papildomø kvalifikacijø, persikvalifikuoti, lankyti ávairius meninës saviraiðkos
kursus. Juk ir vairavimo ar uþsienio kalbø kursai irgi yra suaugusiøjø ðvietimo
dalis. Þmonës iðties suvokia poreiká ágyti naujø kompetencijø, antra vertus,
kiekvienas ið mûsø turi ágimtà savybæ
suþinoti, iðmokti kà nors nauja. Manau,
kad per artimiausià deðimtmetá besimokanèiø suaugusiøjø skaièius didës maþdaug dvigubai.

Mokymasis visà
gyvenimà glaudþiai
siejamas su pilietiðkumu.
Koks èia bûtø suaugusiøjø ðvietimo vaidmuo?
Apie ðvietimà ir valstybæ galvojame kaip
apie susisiekianèius indus. Ðvietimo ástatyme átvirtinta nuostata, kad „ðvietimas

– asmens, visuomenës ir valstybës ateities kûrimo bûdas“. Pasak ðvietimo reformos pradininkës Meilës Lukðienës, visø amþiaus tarpsniø þmonëms sudarius
prielaidas ðviestis, turëtø kilti visas tautos mentalitetas. Esminiai pastarøjø Lietuvos gyvenimo metø pokyèiai ðvietimui
pateikë naujø uþdaviniø ir galvosûkiø.
Reikalavimai pilieèiui vis auga, nes reikia ne tik aktyviai konkuruoti darbo rinkoje, dalyvauti savo ðalies politiniame
gyvenime, bet ir iðmokti iðnaudoti visas
galimybes laisvai ir sëkmingai dalyvauti
atviros Europos bendradarbiavimo erdvëje. Kartu labai svarbu iðsaugoti Lietuvos savitumà, ugdyti jaunø þmoniø poreiká bûti aktyviais Lietuvos pilieèiais.
Kalbëdami apie suaugusiøjø ðvietimà,
daþniausiai minime uþsienio kalbø, kompiuterinio raðtingumo, verslumo mokymosi poreiká ir lygias galimybes visiems ágyti
formaløjá pagrindiná, viduriná iðsilavinimà.
Taip, þinojimas, mokëjimas naudotis informacija atveria duris á didesná socialiná,
teisiná paþinimà, pilietinæ savivokà, gyvenimo kokybæ, leidþia laisviau jaustis Europos ir pasaulio erdvëje. Taèiau manyèiau, kad suaugusiøjø ðvietimo institucijos ir nevyriausybinës organizacijos turëtø bûti aktyvesnës tiesiogiai aiðkindamos
mûsø pilieèiams apie jø teises, apie jø
dalyvavimà savivaldoje bei ðalies valdyme, galiausiai apie valdþios pareigas. Veik
per kiekvienus rinkimus susiduriame su
problema, kad ið tiesø þmonës menkai
suvokia skirtumà tarp Prezidento, Vyriausybës, Seimo galiø ir galimybiø. Nesakyèiau, kad tai iðskirtinai Lietuvos problema, su tuo susiduria ir giliø demokratijos
tradicijø ðalys.
Neatsitiktinai Europos Taryba 2005–uo-
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sius paskelbë Europos pilietiðkumo metais. Prisidëdami prie ðios iniciatyvos,
Lietuvoje turime stengtis, kad pilietinës
visuomenës kûrimas iðliktø strateginiu
visø ðvietimo institucijø uþdaviniu.

tø skatinti rastis ávairesniø tæstinio mokymosi programø, sudaryti „antro ðanso“ galimybes ágyti norimà iðsilavinimà
nebaigusiems pagrindinës ir vidurinës
mokyklos, pasitelkti kuo daugiau specialistø dirbti ðioje srityje.

Prieð metus ðvietimo
ir mokslo bei socialinës
apsaugos ir darbo
ministrai patvirtino
Mokymosi visà
gyvenimà strategijà.
Kaip ji ágyvendinama?

ES ragina kiekvienà ðalá ne vëliau kaip
2006 m. patvirtinti nacionalines mokymosi visà gyvenimà strategijas. Lietuva,
kaip matome, jà jau turi ir sëkmingai
ágyvendina, O kai kurios ðalys kaimynës jà dar tik rengia.

Visi pilieèiai, nepriklausomai nuo jø socialinës padëties, gyvenamosios vietos
ar amþiaus, turi galimybæ mokytis jiems
patogioje aplinkoje: ðvietimo institucijose, darbe, namuose, laisvalaikio metu. Toks pagrindinis Mokymosi visà gyvenimà strategijos siekis. Ðvietimas ávardijamas kaip neatskiriamas þmogaus
palydovas nuo jo gimimo iki gilios senatvës. Juk technologinë revoliucija, informaciniø technologijø plëtra ið esmës
pakeitë mûsø gyvenimà, pakoregavo
darbo rinkà. Technologinës kaitos tempas toks spartus, kad neámanoma tikëtis visà gyvenimà dirbti tà patá darbà.
Todël svarbu sudaryti sàlygas þmonëms
ágyti naujø gebëjimø, specialiøjø þiniø.

Kokie darbai
planuojami
artimiausiais metais?
Strategijos siekiams ágyvendinti, mokymosi visà gyvenimà sàlygoms plëtoti iki
2005-2006 m. numatyta skirti daugiau
kaip 200 mln. Lt Europos Sàjungos struk-

tûriniø fondø paramos lëðø. Ðvietimo institucijos pateikë keletà ðimtø paraiðkø
paramai gauti, tai du kartus virðija numatytas paramos lëðas. Naudojant
struktûriniø fondø lëðas jau pradedamos
kurti naujos suaugusiøjø mokymo programos, rengiama metodinë medþiaga,
tobulinama suaugusiøjø mokytojø kvalifikacija, kuriama efektyvesnë informavimo apie suaugusiøjø mokymo galimybes sistema.
Manyèiau, kad, atsiþvelgdami á teigiamus pokyèius, kuriø galime tikëtis ágyvendinæ Europos struktûriniø fondø finansuojamus projektus, màstysime ir
apie ðios strategijos atnaujinimà. Juk
siekdami savo ðalies pilieèiø gyvenimo
kokybës, ðalies ir Europos konkurencingumo, turime sparèiai eiti pirmyn.
Aèiû uþ pokalbá.
Nomeda Barauskienë

POLITIKA

Strategijoje numatyta, á kà reikëtø nukreipti ávairiø institucijø pastangas, kad
kiekvienas turëtø tinkamas sàlygas ir realias galimybes pasirengti ne tik profesiniam, bet ir socialiniam gyvenimui plaèiàja prasme, prisitaikyti prie socialiniø
pokyèiø.
Ne vienas ðimtas ðvietimo institucijø, veikianèiø tiek formalaus, tiek neformalaus
ðvietimo srityse, skatinamos gerinti savo
veiklos kokybæ, teikti kuo ávairesnes paslaugas visiems, kurie mokosi. Tokiø institucijø skaièius bei programø pasiûla nuolat didëja. Mano minëtas besimokanèiø
suaugusiøjø skaièiaus didëjimas irgi neatsirado savaime. Tai neabejotinas aktyvesnës mûsø politikos ir konkreèiø veiksmø
padarinys.
Tolesnis strategijos ágyvendinimas turë-

Pagal metiná 2 proc. besimokanèiøjø suaugusiøjø skaièiaus augimà Lietuva yra
viena ið ES lyderiø, – sako ministras R. Motuzas

ELTA nuotr.
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Ðalinamos kliûtys gráþtantiems
á bendrojo lavinimo mokyklà
Rièardas Totoraitis, Ðvietimo ir mokslo ministerijos Tæstinio mokymo skyriaus vedëjas
pasiekimø patikrinimø ðiems asmenims
laikyti nereikës.
Prilyginti iðsilavinimà paskatino siekis uþtikrinti, kad ðvietimas bûtø prieinamas,
laikytis liberaliø, asmenø nediskriminuojanèiø nuostatø pripaþástant anksèiau
ágytà iðsilavinimà, plëtoti bendrojo lavinimo ir profesiniø mokyklø paslaugas
formaliojo suaugusiøjø ðvietimo srityje,
iðsaugoti visuomenës pasitikëjimà bendrojo lavinimo ir aukðtojo mokslo paþy-

Pradëjus ágyvendinti Mokymosi visà
gyvenimà strategijà didëja ne tik
suaugusiøjø ðvietimo sistemos finansavimas, bet ir naikinamos formalios kliûtys suaugusiesiems toliau mokytis.
Ðvietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandþio 20 d. ásakymu „Dël iðsilavinimo
prilyginimo“ suaugusiems sudarytos palankesnës sàlygos siekti vidurinio iðsilavinimo. Norintiems toliau mokytis, nereikës laikyti gimtosios, valstybinës kalbos ir matematikos mokymosi pasiekimø patikrinimo. Pagal anksèiau galiojusià tvarkà asmenys, turintys septynmeèio, aðtuonmeèio, nebaigto vidurinio,
devynmeèio mokslo iðsilavinimà, patvirtintà 1993–1994 m. paþymëjimais arba
1995–1999 m. pagrindinio iðsilavinimo
paþymëjimais, ir norintys toliau mokytis
pagal vidurinio ugdymo programas, turëjo laikyti gimtosios, valstybinës kalbos
ir matematikos mokymosi pasiekimø patikrinimà. 2005 m. minëtais paþymëjimais patvirtintas iðsilavinimas prilygintas
pagrindiniam iðsilavinimui, ir mokymosi
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Lietuvos gyventojø suraðymà, kai, remdamiesi turimais 1919–2000 m. iðduotais paþymëjimais, turá pagrindiná iðsilavinimà deklaravo didelë Lietuvos gyventojø dalis.
Ðis sprendimas sulaukë palankaus formaliojo suaugusiøjø ðvietimo srityje dirbanèiø praktikø vertinimo. „Valstieèiø
laikraðèio“ priede apie ðvietimà „Tëviðkës ðviesa“ Gargþdø „Minijos“ vidurinës mokyklos direktorius Antanas Jaci-

Pakeitus norminius aktus atsivërë daugiau galimybiø visiems
suaugusiesiems siekti vidurinio iðsilavinimo: jie nebeprivalës perlaikyti pagrindinës mokyklos egzaminø.
mëjimø iðliekamàja verte. Diskutuojant
su suaugusiøjø mokymo centrø vadovais
paaiðkëjo, kad vienas ið suaugusiøjø sugráþimo mokytis trukdþiø yra tam tikri
teisiniai apribojimai. Tai patvirtina ir tyrimø duomenys: net 25 proc. ið suaugusiøjø mokymàsi organizuojanèiø ðvietimo administratoriø teigia, kad kai kurios esamø norminiø aktø nuostatos apsunkina galimybes mokytis.
Sprendimas dël iðsilavinimo prilyginimo
atitinka Valstybinës ðvietimo strategijos
nuostatø ir Mokymosi visà gyvenimà
strategijø tikslus iðplëtoti bendrojo lavinimo, profesiniø mokyklø paslaugas siekiantiems formaliojo iðsilavinimo suaugusiesiems. Tai panaikina formalias kliûtis siekti iðsilavinimo ir turëtø skatinti suaugusiuosius mokytis pagal vidurinio ugdymo programas.
Iðsilavinimo prilyginimas teisiðkai átvirtino padëtá, buvusià 2001 m. atliekant

kas teigia: “Ministro R. Motuzo ásakymas yra labai svarbus. Jis kelia bendrojo lavinimo mokyklø iðduotø dokumentø reikðmæ, o svarbiausia – sudaro sàlygas suaugusiesiems vël ásitraukti á mokslà. Tikimës, kad Ðvietimo ir mokslo ministerija ir toliau gerins ðvietimo prieinamumà tiems þmonëms, kurie neturi
vidurinio iðsilavinimo.“
Neabejojame, kad, priëmus ðá ásakymà, padaugës pagal vidurinio ugdymo
programas besimokanèiø suaugusiøjø,
paspartës jø integracija á visuomenæ ir
pagerës ásidarbinimo galimybës. Iðsilavinimo prilyginimas uþtikrina valstybës
ðvietimo politikos tæstinumà, nuoseklumà ir dermæ tarp ávairiø ðvietimo srièiø, rodo ðvietimo sistemos lankstumà,
gerina asmenø galimybes mokytis visà
gyvenimà.

politika

Kaip suaugusiøjø ðvietimas
galëtø stiprinti pilietiðkumà?
Kaip suaugusiøjø ðvietimas gali
padëti Lietuvos þmonëms tapti pilietiðkesniais ir laisvesniais, kaip
gali apskritai reabilituoti mokymàsi – ne dël rezultato, o dël paties mokymosi kaip gyvenimo bûdo? Ðito klausë ir mëgino rasti atsakymus suaugusiøjø ðvietëjai,
mokytojai, Ðvietimo ir mokslo ministerijos specialistai, Vilniaus pedagoginio universiteto dëstytojai
ir kiti, susirinkæ á diskusijà „Suaugusiøjø ðvietimo dimensijos pilietiðkumo plëtroje“. Ðia diskusija,
prisidëdamas prie Europos Tarybos paskelbtø pilietiðkumo metø
minëjimo, visuomenei prisistatë
Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo ir
informavimo centras. Diskusijai
vadovavo centro direktorius dr. Tadas Tamoðiûnas.
Skaitytojams pateikiame kai kurias diskutuotojø mintis.

Visuomenës bûklë
– nebrandi
demokratija?

Pilietinës visuomenës instituto direktorius Darius Kuolys: pirmiausia norëèiau pristatyti schemà, sudarytà jaunos
politologës Ainës Ramonaitës. Ji suvedë Europos vertybiø tyrimø, Europos barometro bei kitø apklausø duomenis á
bendrà sistemà, pagal kurià mëgino
identifikuoti Lietuvos visuomenës bûklæ
Europos ðaliø kontekste. Buvo imti du
parametrai: politinis pilieèiø angaþuotumas (dalyvavimas) ir politinë parama,
reiðkianti þmoniø paramà demokratiniam reþimui. Angaþavimasis apima
þmoniø dalyvavimà politinëse partijose,
referendumuose, nusiteikimà dalyvauti
mitinguose, nesankcionuotose akcijose
ir t. t. Galime ásivaizduoti, kad sveika
pilietinë visuomenë turi pasiþymëti ir savo nariø gana solidþia parama demokratinei santvarkai, ir gana rimtu angaþavimusi. Ið tikrøjø ES senbuviø vidurkis
gana aukðtas. O Lietuva abiem para-

metrais gerokai iðsiskiria net ið posovietiniø ðaliø – nëra stiprios paramos demokratijai, bet nëra ir aktyvumo, kuris
galëtø keisti santyká. Politologai apibûdina tokià visuomenës bûklæ kaip nebrandþià demokratijà, arba demokratijos
erozijà. Jeigu ði bûklë uþsitæs, vienà kartà
nubudæ Lietuvoje nebelabai sugebësime atskirti, ar gyvename demokratijos,
ar ðvelnios oligarchijos sàlygomis...
O apskritai mûsø politinio gyvenimo stebëjimas leidþia teigti, kad Lietuvoje egzistuoja kelios uþdaros galios sistemos
ir atsietai nuo jø – visuomenë. Su pastaràja pinigø srautus ir valstybæ valdanèios grupës neturi nei dialoginio santykio, nei ryðio. Taigi egzistuoja uþdara
politiniø partijø scena, greta – gana stipri ir politiniø partijø scenai daranti átakà
uþdara verslo sistema, kuri naudojasi
energetiniais iðtekliais (o pastarieji 90
proc. susijæ su Rusijos ekonomika). Ðalia minëtø grupiø – kita uþsidaranti grupë – þiniasklaida. O ðios „scenos“ apaèioje pabiræ „þiûrovai“ – tai yra visi kiti
Lietuvos gyventojai. Pastarieji prisimenami tik tada, kai vieðøjø ryðiø technologijomis mëginama jais manipuliuoti.
Galima sveikesnës visuomenës schema
bûtø kitokia – tai dialogo ryðys tarp pilieèiø, „þiûrovø“, kurie buriasi á tam tikras
bendrijas, interesø grupes ir uþpildo tuðtumà tarp politinës scenos ir visuomenës.
Ar suaugusiøjø ðvietimas tokioje situacijoje galëtø kà nors keisti? Brëþèiau dvi
paraleles. Vokietijos parlamentas sudarë didelæ grupæ nariø, kurie pasikvietë
daug ekspertø ir parengë labai iðsamià
pilietinio angaþuotumo skatinimo strategijà. Toji milþiniðka knyga, neseniai
pristatyta, apima labai daug komponentø. Ten numatyta ir savivaldos modelio
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pertvarka, ir jo tobulinimas, kad þmonës ásitrauktø á savivaldà. O kà padarë
mûsø Seimas? Priëmë sprendimà, kad
reikia sustiprinti tautiná bei pilietiná ugdymà ir „nuleido“ Ðvietimo ir mokslo
ministerijai parengti tautinio ir pilietinio
ugdymo programà.
Taigi Lietuva, atrodo, nëra pasirengusi atviram pilietiniam visuomenës ðvietimui.
Ir dar vienas aspektas – asmens savarankiðkumas. Ðiandien prisitaikymas
tampa pagrindine lietuvio dorybe. Per
15 nepriklausomybës metø Lietuvos iðlaisvëjimas labai nevienodas. Yra regionø, kur visuomenës vakarietiðkos, sulipdytos ið visiðkai savarankiðkø þmoniø,
ir regionø, kur laisvai pareikðti savo nuomonæ gali tik pensininkai. Akivaizdu,
kad mûsø politinës, pilietinës teisës yra
ignoruojamos nuolat, bet jokios pilieèiø
reakcijos nesukelia. Kai á tautiðkumo sàvokà áeis „teisës“ ir „laisvës“, tada galësime kalbëti apie brandesnæ pilietinæ
visuomenæ. Suaugusiøjø ðvietimo vaidmuo èia bûtø svarbus, nes suaugusiøjø
ðvietimas galëtø skatinti atviras diskusijas be manipuliavimo priemaiðø.

Suaugusiøjø pilietiniø
kompetencijø
ugdymo mitai ir jø
mitologizavimas

Vilniaus pedagoginio universiteto docentas, filosofas Liutauras Degësys: pilietiðkumo ugdymo programose daþ-
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niausiai pasitaikantis mitas – tai visø pilietiðkumo akcijø ir procesø prieðprieðinimas jø rezultatams. Akcijos prasideda
ir baigiasi, o jeigu taip – tai jos turi baigtis rezultatais. Deja, rezultatai su pilietiðkumo procesais gali neturëti nieko
bendro. Rezultatai gali bûti seniai praëjusiø ir pasibaigusiø, ðiandien jau nebeegzistuojanèiø arba nebeaktualiø procesø rezultatai.
Pilietiðkumas - tai vidinis procesas, atliepiantis santykius ir procesus, jis vyksta socialinëje erdvëje, o pilietiðkumo ugdymas - tai sàlygø vidinei ir visuomeninei pilietiðkumo sklaidai sudarymas. Pilietiðkumo ugdymo esmë nëra ir negali
bûti vien baigtiniai rezultatai - þiniø perdavimas, perpratimas ir iðsaugojimas.
Deja, pilietiðkumas - tai procesas, kuris
gali bûti imituotas vien iðoriniø proceso
elementø rekonstravimu (net ir tokiø
moderniø, pvz., situaciniai þaidimai, socialiniai-imitaciniai veiksmai – rinkimø
simuliacija, konfliktø analizë ir sprendimai ir t.t.). Pradinë ir bûtina pilietiðkumo sàlyga yra pilieèio gebëjimas socialiniam gyvenimui suteikti asmeninæ
reikðmæ ir prasmæ bûtent kaip nuolatiniam ásipilietinimo procesui, o ne kaip
kuo greièiau pasiekiamam rezultatui,
uþbaigianèiam visus procesus.
Kaip atsitinka, kad visuomenëje ásigali
nuostata, kad mokymasis yra laikina,
nebûtina, praeinanti – kaþkokia vaikiðka þmogaus gyvenimo stadija, kuri geriausiu atveju greitai baigiasi? Apie pagyvenusá þmogø iðgirdæ, kad jis mokosi, pamanote maþdaug taip: tokio
amþiaus ir dar mokytis? Tarytum bûtø
kaþkas nepadoru. Arba kad ir jauno
þmogaus, suþinojæ, kad jis studijuoja,
klausiame: tai kada baigsi? Suprask, negali gi mokymasis trukti visà laikà: pasimokei – ir uþteks. Ir kuo greièiau baigsi, tuo greièiau pradësi gyventi ið tikrøjø: ne vargti, o laisvai – nesimokydamas gyventi.
Po truputá aiðkëja, kad tokia mokymosi
samprata artima, tarkim, liekninimosi
kursui. Ir èia, ir ten jauèiame netgi gëdos, laikinumo elementà: jei turi svorio

(ar proto) problemø – pasilieknink (ar
pasimokyk). Taèiau ne per daug ir ne
visà laikà. Ðie procesai visada yra tik
laikini kursai, kurie kada nors pasibaigs.
Tas, kuris þada, nelietuviðkai kalbant,
“sësti ant dietos”, ið tikrøjø tik ir svajoja
apie tà laikà, kai galës nuo tos dietos
„nulipti“. Logiðkai màstant, kas prasideda paskui, kai baigiasi lieknëjimas?
Storëjimas. Kas prasideda baigus mokytis? ...
Nemalonusis mokymosi aspektas yra
tas, kad mokymasis ne maþina, o didina neapibrëþtumà. Kuo daugiau suþinai, tuo daugiau suþinai, kiek daug tu
neþinai. Kai nieko neþinai, tai neþinai,
kad neþinai, – ir ramu. Ideali ramybës
bûsena ir yra – neþinojimas, kad neþinai, ir nesistengimas kà nors suþinoti.
Pilietiniø kompetencijø ugdymo ir gilinimo procesas turëtø áveikti dar vienà
formalaus ir klasikinio mokymo mitologemà: esà mokymosi tikslas – ugdyti
mûsø tolerancijà apibrëþtumui. Atrodo,
kad mokslas ir mokymas(is) turëtø mus
parengti socialiniam gyvenimui paprasèiausiu bûdu: garantuoti, kad þinios padës ágyti tiesiog pranaðiðkà þinojimà
„kas bus“. Neapibrëþtumas psichologiðkai yra labai nemaloni bûsena. Sako, geriau þinoti, kad bus blogai, nei
neþinoti, kas bus ir laukti neþinomybëje. Kaip smagu yra ramiai þinoti, kas
bus ir kaip bus, ir nekvarðinti sau galvos. Ar ne todël tûkstanèiai þmoniø taip
mëgsta skaityti orø prognozes ir horoskopus – astrologai ir meteorologai juk
vieninteliai pasaulyje þino, kas bus. Taèiau realiai tokia visiðka þinojimo ir ramybës stadija neegzistuoja jokioje srityje, ir joks organizmas tiesiog techniðkai
biologiðkai negali to pasiekti. Nuolatinis mokymasis yra kasdienë, neiðvengiama visø organizmø ir gal net negyvosios gamtos bûtinybë. Nesimokantis
turi iðnykti arba uþsikonservuoti, mëgindamas sukurti nekintanèià terpæ. Todël,
kaip minëta, mokymasis ir yra nemalonus, nes jis negarantuoja ramybës: kartà pradëjus, gali tekti mokytis visà laikà. Kas nesimoko, iðkrinta ið þaidimo –
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degraduoja, nes realiai gyvenimas yra
nuolatinis kitimas, taigi – nuolatinis neapibrëþtumas. Todël tenka rinktis vienà
ið dviejø: arba ugdytis tolerancijà neapibrëþtumui, vadinasi, - susitaikyti su nuolatine prisitaikymo, kitimo ir nepasitenkinimo bûsena, renkantis nuolatiná mokymàsi ir pasirengimà veikti neapibrëþtose situacijose. Arba bandyti susirasti,
arba susikurti gyvenime tokià niðà, kurioje iliuziðkai niekas nekinta. Taèiau tuomet gali tekti arba nefiksuoti jokiø pasikeitimø (tiesiog uþsimerkti ir tarti, kad
„viskas gerai ir viskas aiðku“), arba ieðkoti bûdø, kaip susiaurinti, apriboti kitimà. Tai ámanoma sukuriant apie save
savotiðkà nesimokymo atmosferà, kurioje, jei visi nesimoko, nesikeièia, tai ir
pats gali iðlikti toks pat „mokytas“: nes
tokioje atskaitos sistemoje, kur visi nesikeièia, galima iðsaugoti pradinæ iðsilavinimo iliuzijà. Tokioje sistemoje visi turi bûti vienodi ir sekti vieni kitus, kad
niekas neiðsiskirtø. Panaðiai kaip gerianèiøjø kompanijoje visi verèia gerti vieni
kitus, antraip negerianèiøjø akimis iðryðkëtø gerianèiøjø, ðvelniai tariant, ribotumas. Tokioje nesikeièianèioje sistemoje ir su dvideðimties metø senumo þiniø
bagaþu galima atrodyti visiðkai solidþiai.
Pilietiðkumo dimensijà suaugusiøjø ðvietime bûtø galima akcentuoti griaunant
dar vienà mità apie mokymosi instrumentiðkumà ir funkcionalumà. Pagrindinë jo tezë tokia: mokymasis yra ne
tikslas, o priemonë aukðtesniems tikslams pasiekti. Pilietiðkumo dimensija suaugusiøjø ðvietimo srityje galëtø padëti
reabilituoti, reanimuoti mokymosi savaiminio vertingumo idëjà. Nuolatinis mokymasis suprantamas kaip gyvenimo bûdas, o ne laikina bûsena ir ne stadija.
Kadangi ið tikrøjø gyvenimas yra nuolatinis kitimas, taigi – neapibrëþtumas, tai
aiðku, kad mokymasis galëtø formuoti
mûsø tolerancijà neapibrëþtumui ir pasirengimà veikti neapibrëþtose situacijose. Tai savo ruoþtu galëtø pabrëþti pilietiðkumà, kaip neskaidomà þinojimo,
supratimo ir mokëjimo galimybæ. Þinios
suteikia galimybæ ávertinti procesus, taigi

klausti ir ieðkoti prasmës, ir tik aptikus
prasmæ, galima formuoti asmenines
nuostatas, ágyti sàmoningø ágûdþiø, racionaliai pasinaudoti gebëjimais. Pilietinio ugdymo procese labai svarbi galimybë klausti ir abejoti, o ne bûtinybë
surasti ir pateikti vienareikðmiðkus atsakymus. Tai galimybë þmogui individualiai lavinti laisvo ir nepriklausomo
màstymo galias ir kartu kelti kitus klausimus.
Siekiant suaugusiøjø pilietinës kompetencijos svarbu vadovautis socialiniø idealø ir socialinës veiklos neatskiriamumo
principu. Didaktikos poþiûriu, tai reikðtø, kad aktyvaus pilieèio neámanoma iðugdyti remiantis tradiciniais, pasyviais þiniø perdavimo, perpratimo ir atgaminimo metodais. Aktyvios pilietinës pozicijos, aktyvaus santykio su socialine tikrove formavimo, demokratijos ugdymo,
bendruomenës kûrimo, pilietinës ir politinës kultûros formavimo problemos
neatskiriamos nuo veiksmo realiame gyvenime, nuo dalyvavimo realiuose socialiniuose procesuose.
Suaugusiøjø pilietiniø kompetencijø gilinimas galëtø reabilituoti ir integruoto
mokymo idëjà, absoliuèiai devalvuotà
klasikiniame formaliajame, akademiniame ðvietime, kuris yra per daug specializuotas, klasifikuotas, unifikuotas. Pilietiniø kompetencijø ugdymo ir gilinimo procesas gali ir turi remtis socialinio
ugdymo aspektø neatskiriamumo principu. Pilietinio ugdymo problemos neiðvengiamai turëtø integruotis á socialiniø
mokslø – ekonomikos, politologijos, teisës pagrindø ir dorinio ugdymo problematikà. Socialiniø mokslø ðvietimo ir dorinio ugdymo programos turëtø bûti integruotos, taèiau labai aiðkiai suformuluotos ir iðskirtos problemos, akcentuojanèios pilietiniø kompetencijø ugdymo
modulio problematikà.

Ieðkokime
iðeièiø – jos yra

Europos Sàjungos Socrates programos
koordinavimo paramos fondo Grundtvig
ir Minerva koordinatorë Edita Treèiokienë: problemos, apie kurias kalbëjo
D. Kuolys ir L. Degësys, kelia nerimà
ne tik Lietuvos, bet ir uþsienio suaugusiøjø ðvietëjams. „Atgal á ateitá“ principu vertëtø kalbëti apie Grundtvigà
(1783–1872), mûsø M. Valanèiaus amþininkà. Danijà, kaip ir tuometinæ Lietuvà, kamavo ekonominë ir socialinë
krizë, buvo iðkilusi grësmë tautinei tapatybei. Grundtvigas suaugusiøjø ðvietimo priemonëmis sugebëjo paþadinti
danø pilietiná sàmoningumà. Jo idëjø
ákvëptos, kûrësi liaudies aukðtosios mokyklos, kuriose kaimo þmonës galëjo iðsakyti savo lûkesèius. Grundtvigas yra
unikalus tuo, kad suaugusiøjø ðvietimo
priemonëmis paþadino þmoniø pilietiðkumà, o ðie palyginti per trumpà laikà
atkûrë ðalies ûká. Grundtvigo liaudies
aukðtosios mokyklos patirtis, gebëjimas
telkti, ðviesti kaimo bendruomenæ, skatinti pilietiná sàmoningumà apraðytas dar
1906 m. iðleistoje J. Grabrio knygutëje
„Jaunuomenës ðvietimas. Kitur ir pas
mus“ (tai pirmoji Lietuvos lyginamosios
edukologijos knyga).
Neatsitiktinai Europos Sàjungos suaugusiøjø ðvietimo programa pavadinta
Grundtvigo vardu. Pilietinës savimonës
skatinimas, socialinës atskirties maþini-
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mas, tautinës tapatybës iðsaugojimas –
prioritetinës Grundtvigo programos sritys.
Nerimaujama dël to, kad pernelyg daug
dëmesio skiriama mokymosi rezultatui,
o ne procesui. Sakyèiau, kad mes turime ir pasirinkimo galimybiø. Ðtai Grundtvigo programoje pats suaugusiøjø ðvietëjas gali nuspræsti, ar jis vykdo mokymosi procesui svarbià veiklà (Grundtvig
2), ar jam svarbu produktas, rezultatas
(Grundtvig 1).

Naujas profesinio
mokymo ástatymas

Suaugusiøjø ðvietimo
sistemoje –
suaktyvëjimas

Mokymasis –
kaip narkotikas

Profesorius Vincentas Dienys: þvelgèiau optimistiðkiau – mokytis þmogui
ágimta. Tai kaip narkotikas – pripranti,
nebegali sustoti. Tiktai kaip suaugusiuosius pripratinti? Suaugusiøjø neámanoma ir nereikia versti mokytis. Jie turi ateiti savo noru, tik tada mokymasis bus
efektyvus. O kadangi jie turi ateiti, tai
ne „virðus“ turi kviesti, o pati visuomenë privalo susikurti elementus, sudaranèius sàlygas mokytis. Dël to labiau akcentuoèiau ne valstybinio sektoriaus indëlá, o privataus. Bûtent pastaruoju turi
remtis suaugusiøjø ðvietimas. Ir pati visuomenë kuria ðias struktûras, nes yra
paklausa. Lietuvoje ðiuo metu veikia
apie 400–500 privaèiø ástaigø, kurios
moko suaugusiuosius. Þinoma, reikia ir
valstybinës politikos, vadovavimo, bet
tai, kas siûloma, turi bûti tokia kokybiðka vadyba, jog visuomenë tai priimtø
kaip sava.
12

Ðvietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Alvydas Puodþiukas: suaugusiøjø ðvietimu Lietuvoje rûpinasi bent dvi
ministerijos – Ðvietimo ir mokslo bei Socialinës apsaugos ir darbo ministerija.
Galbût ir nereikëtø to formalaus suaugusiøjø ðvietimo programø reguliavimo,
taèiau bûtinai reikia koordinuoti kokybæ, skiriamus pinigus, pasidalyti atsakomybæ. O rengiant programas reikëtø sudaryti sàlygas á tà darbà ásitraukti visuomeninëms organizacijoms. Mûsø ministerija parengë naujà Profesinio mokymo ástatymo redakcijà, kur siûlome áteisinti tæstiná profesiná mokymà, rengiame ilgalaikæ Pilietinio ugdymo programà. Nuo ko pradëti, kaip tai daryti ir
kokie kriterijai, pagal kuriuos bûtø galima ávertinti pilietiðkumo brandà, – sunkûs klausimai, dël kuriø dar labai daug
diskutuojame. Manyèiau, kad pirmiausia ðeimoje turi bûti mokoma pilietiðkumo. Kartais bûna – koks garbaus amþiaus þmogus piktinasi, kad mokyklose
neugdomas pilietiðkumas, o kai tiesiai
paklausi: ar jûsø anûkai lankosi tremties metiniø minëjimuose, tai atsako:
ne, jiems neádomu...

Ðvietimo ir mokslo ministerijos Tæstinio
mokymo skyriaus vedëjas Rièardas Totoraitis: teigèiau, kad pastaruoju metu suaugusiøjø ðvietimo sistemoje regime nemaþà suaktyvëjimà, ir tai nuteikia optimistiðkai. Tai rodo ir ðio centro
ákûrimas. Be to, Lietuvoje 2004 m. priimta Mokymosi visà gyvenimà strategija, kurios ágyvendinimas glaudþiai susietas su struktûriniø fondø finansinëmis galimybëmis. Jau pradëti ágyvendinti ES lëðomis finansuojami suaugusiøjø ðvietimo sistemos plëtros projektai, rengiami
nauji. Tuo bûdu mes aplenkëme kaimynus, pvz., latvius ir estus, kurie tokiø strategijø projektus dar tik svarsto. Taigi valstybës lygmeniu suformuluota aiðki politika ir skirtos lëðos, valstybë tiki, kad tai
perspektyvu, kad tai – vienas ið prioritetø. Norëtume, kad kuo daugiau institucijø ásitrauktø rengdamos ir ágyvendindamos projektus. Juk kuo daugiau suaugusiøjø dalyvaus mokymosi veikloje, tuo
daugiau pilietinio aktyvumo galime tikëtis, ypaè savivaldybëse ir seniûnijose.
Lietuvoje per keliolika pastarøjø metø
padaryta didþiulë paþanga, o tokiomis
investicijomis á ðvietimà kaip dabar, kai
ðalis tapo ES nare, niekada iki ðiol negalëjome pasigirti. Klausimas tik toks:
ar sugebësime pasinaudoti ðia istorine
galimybe?
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Pilietiðkumo skatinimas Suomijoje
Eeva Siirala, þurnalo Lifelong Learning in Europe vykdanèioji redaktorë, Suomija

Populiaraus Europoje þurnalo redaktorë, dalyvavusi 2005 m.
gruodþio mën. Vilniuje vykusioje konferencijoje, svarsto apie
valstybës paramà demokratijos
plëtrai Suomijoje. Nors lietuviø
poþiûriu, Ðiaurës ðaliø demokratinë sistema puikiai sutvarkyta,
patys suomiai mano, kad jà reikia tobulinti.

Valstybinës pilietiðkumo
plëtros programos
Suomijos demokratija, lyginant su kitomis pasaulio ðalimis, veikia gerai ir suomiai paprastai ja pasitiki. Taèiau maþëjant pilieèiø galimybëms daryti átakà
sprendimø priëmimo procesui, ilgainiui
gali kilti grësmë demokratijai. Ðiuo poþiûriu, mano nuomone, suomiai turi maþiau galimybiø savo átakai iðreikðti, nei
to pasiekiama geriau veikianèiose demokratijose, ypaè kitose Ðiaurës ðalyse.
Jauni þmonës, baigæ bendrojo lavinimo
mokyklas, bûdami maþdaug 15 metø
amþiaus, turi labai menkà supratimà
apie pilietiniø veiksmø svarbà, juos maþai domina politika ar kita visuomeninë
veikla ir jie neketina dalyvauti visuomenës reikalø tvarkyme.

yra sustiprinti demokratijà ir pilietiðkumà.
Kitos trys programos yra: Ádarbinimo politikos programa, Novatoriðko verslo programa ir Informacinës visuomenës programa.
Pilieèiø dalyvavimo skatinimo programa
siekiama remti aktyvø pilietiðkumà,
didinti þmoniø átakà sprendimø
priëmimui. Ði programa ypatingà dëmesá
skiria nevyriausybiniø organizacijø, kurios padeda þmonëms ágyvendinti savo
átakà, stiprinimui, maþiau iðsilavinusiø,
patirianèiø socialinæ atskirtá, átraukimui
á pilietinæ veiklà; pilieèiø átakos didinimui miesto ir vietos administracijoje.

Neseniai vykæ rinkimai atskleidë, kad
balsuojanèiø skaièius ir toliau maþëja,
taèiau bendra padëtis lieka tokia pat –
savo balso teise pasinaudoja 15-20 proc.
maþiau jà turinèiø þmoniø negu kitose
Ðiaurës ðalyse.

Suomijoje manoma, kad reikia labiau
negu iki ðiol skatinti pilieèius geriau suprasti partijø átakà demokratiniuose valstybës valdymo procesuose, o partijos turi
labiau atsiþvelgti á visuomenës nuomonæ. Todël jos turi aktyviau ir kokybiðkiau
apdoroti vieðøjø diskusijø iðvadas, tyrimø rezultatus ir nevyriausybiniø organizacijø poþiûrius taip, kad juos bûtø galima panaudoti priimant sprendimus. Kitose ðalyse tokiam tikslui steigiami „Idëjø
fabrikai“. Ðioje programoje tai vykdoma kaip eksperimentas.

Remiant Teisingumo ministerijai Suomijoje buvo paruoðta speciali Pilieèiø dalyvavimo skatinimo programa, viena ið keturiø valstybiniø programø, kuriø tikslas

Tradiciðkai Suomijos valstybinës administracijos kultûrai yra bûdingas direktyvinis sprendimø priëmimas, sprendimas nuleidþiamas þmonëms, o ne pri-

imamas kartu su jais. Ðià tradicijà bûtina keisti ir rasti naujø bûdø, kad þmonës ið tikrøjø aktyviau dalyvautø sprendimø priëmime.

Suaugusiøjø ðvietimas
ir pilietiðkumas
Suomijos suaugusiøjø ðvietimo asociacija paruoðë programà „Neformalaus
suaugusiøjø ðvietimo þinios ir gebëjimai“, skirtà suaugusiøjø mokytojø
kvalifikacijai tobulinti.
Ði programa skirta tiems, kuriuos domina
mokymasis ir aktyvi visuomeninë veikla.
Kadangi tikslinës grupës yra skirtingos, pilietinio ðvietimo programos sukurtos taip,
kad jø organizatoriai galëtø, atsiþvelgdami á mokymo grupiø specifikà, patys pasirinkti jø ágyvendinimo bûdus.
Programà sudaro 5 moduliai: Asmeniniø
arba grupës veiksmø planas; Að - pilietis;
Mokausi bûti aktyviu visuomenës nariu;
Að - aktyvus visuomenës narys; Savæs ávertinimas po mokymø. Programa sëkmingai bendradarbiavo su Nacionaline televizijos kompanija YLE, kuri paruoðë specialø kursà, pavadintà „Pilieèio abëcëlë“
(http://www.vsop-ohjelma.fi).
Pilietiðkumo plëtros programas aktyviai
ágyvendina visose savivaldybëse esantys suaugusiøjø mokymo centrai, kurie
yra populiariausios suaugusiøjø ðvietimo
ástaigos Suomijoje. Didþiausià dalá finansavimo centrai gauna ið valstybës, o besimokantieji uþ kursus moka tik nedidelá mokestá. Dël ðios prieþasties kursus
lanko ávairaus amþiaus ir profesijø þmonës. Mokymø temas siûlo ne tik centrø
ekspertai, bet ir kursø lankytojai. Todël
pasirenkamos jø poreikius atitinkanèios
temos ir þmonës mielai dalyvauja, o tai
suteikia vilties, kad demokratinës sistemos kokybë laipsniðkai didës.

13

poþiûris

Ar lietuviai nori
mokytis?
Dr. Tadas Tamoðiûnas, Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo ir informavimo centro direktorius

Visokiø lietuviø yra: ir norinèiø, ir nenorinèiø mokytis. Taigi ðio straipsnio pavadinimas tikslingai truputëlá provokatyvus. Kartu toliau minimi faktai,
autoriaus nuomone, pakankamai vaizdþiai iliustruoja suformuluotà klausimà. Dëstomi teiginiai ir
apibendrinimai remiasi socialiniø tyrimø rezultatais. Tai daugiausia trijø, neseniai Ðvietimo ir mokslo ministerijos uþsakymu atliktø, reprezentatyviø
tyrimø duomenys, prie kuriø rinkimo ir apibendrinimo savo rankà pridëjo ir ðio teksto autorius.

2004 m. buvo atliktas tyrimas „Suau-

einami (iðsamios ataskaitos pateikiamos

tà) matyti, kad daþniau uþ vyrus mokë-

gusiøjø tæstinio mokymo galimybiø plët-

Ðvietimo ir mokslo ministerijos tinklala-

si moterys, daugiau nei pusæ besimokan-

ra mokymosi visà gyvenimà strategijos

pyje www.smm.lt.), toliau bus minimi

èiøjø sudarë asmenys nuo 18 iki 34 me-

ágyvendinimo kontekste“, o truputá vë-

tik ryðkesni akcentai, á kuriø interpreta-

tø amþiaus, o vyresni, dar darbingo am-

liau kitas – „Kaimuose ir miesteliuose

cijos plëtojimà autorius tikisi átraukti ir

þiaus respondentai (pavyzdþiui, 45–54

(gyventojø skaièius iki 30 tûkst.) gyve-

skaitytojus.

metø) mokymosi atþvilgiu pasirodë esà
pasyvûs. Akivaizdi mokymosi intensyvu-

nanèiø suaugusiøjø mokymosi poreikiai“. 2005 m. atliktas tyrimas „Neformaliojo suaugusiøjø ðvietimo bûklë ir gyventojø bei darbdaviø poþiûris á neformaløjá suaugusiøjø ðvietimà“. Tyrimø
metu buvo panaudotos anketinës suaugusiøjø Lietuvos gyventojø apklausos
(renkant duomenis talkino visuomenës

Suaugusiøjø
mokymosi
apimtis,
motyvacija,
kryptingumas

riais, ðvietimo politikais, diskusijos su besimokanèiais ir kiti metodai. Jie leido uþ-

Besimokanèiø suaugusiøjø dalá nusako
reprezentatyvios Lietuvos gyventojø apklausos duomenys (þr. 1 diagramà). 1

fiksuoti patikimus suaugusiøjø mokymosi

Vertinant ðiuos duomenis pagal svarbius

rodiklius, prognozuoti jø kaitos tenden-

socialinius demografinius poþymius (ly-

cijas. Kadangi tyrimø duomenys yra pri-

tá, amþiø, iðsilavinimà, gyvenamàjà vie-
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mokslinimo: kuo jis aukðtesnis, tuo daþniau mokomasi. Kur kas daþniau nei bedarbiai mokësi dirbantys respondentai.
Gyvenamosios vietos poþiûriu, daþniausiai mokosi didesniø miestø gyventojai
lyginant juos su kaimo vietoviø þmonëmis. Matyti skirtumai ir pagal apskritis,

nuomonës tyrimo grupë RAIT), interviu
su suaugusiøjø ðvietëjais, organizato-

mo priklausomybë nuo gyventojø iðsi-

pavyzdþiui, daþniausiai apklausos metu
mokësi Vilniaus suaugæ gyventojai, þemiausias rodiklis Tauragës apskrityje.
Apklausa suteikë duomenø apie gyventojø motyvacijos mokytis lygá, kuris akivaizdþiai probleminis. Skaièiuojant

poþiûris
pagal bendra respondentø skaièiø, mo-

Tyrimas iðryðkino faktà, kad didelë da-

nuosekliosiose studijose (profesinëse,

kytis pageidavo treèdalis visø responden-

lis gyventojø, vertindami galimybes mo-

aukðtesniosiose, aukðtosiose) dalyvau-

tø, skaièiuojant pagal tø, kurie nesimo-

kytis turi iðkreiptà nuomonæ dël numa-

jantys respondentai, kurie aktyvesni mo-

kë (tokiø dauguma), – tik ketvirtadalis.

nomai per didelio savo amþiaus. Teigi-

kymosi atþvilgiu, be to, jaunesni – o tai

Galima daryti prielaidà, kad þemam pas-

nys, kad „mokytis jau yra per vëlu“ pa-

vienas pagrindiniø aktyvumo mokymo-

tarøjø motyvacijos lygiui átakos turëjo ke-

sikartojo daþniausiai, atsakant á klausi-

si atþvilgiu veiksniø, uþfiksuotø abiejuo-

letas veiksniø: neágyta pozityvi moky-

mà, kodël respondentai niekur nesimo-

se tyrimuose.

mosi patirtis (ið tø respondentø, kurie

ko. Tarp panaðiai màstanèiøjø yra ne tik

mokësi, toliau tai daryti pageidauja ke-

vyresnio amþiaus þmoniø (to ir galima

turi penktadaliai), amþius (absoliuti

tikëtis), bet dar visai jaunø, pavyzdþiui,

dauguma nemotyvuotø asmenø yra vy-

deðimtadalá taip mananèiøjø sudaro as-

resni nei 45 metø), iðsilavinimas (labiau-

menys nuo 35 iki 44 metø amþiaus.

siai nemotyvuoti tik pradiná ar pagrindi-

Antrasis tyrimas iðryðkino suaugusiø gyventojø þinias ir poreikius ðiuolaikiniø
kompetencijø atþvilgiu. Uþsienio kalbø
mokëjimo struktûroje vyrauja rusø kalba. Kitos (anglø, vokieèiø, prancûzø ir

Kito reprezentatyvaus tyrimo (2004 m.

t. t.) mokamos nepalyginamai reèiau.

pabaiga) metu vietoj dviejø treèdaliø ne-

Didesniø skirtumø lyginant responden-

norinèiøjø mokytis atsirado jau tik treè-

tus, gyvenanèius vietovëse iki 30 tûkst.,

dalis, nors tai irgi didelis skaièius. Tyri-

gyventojø ir nuo 30 tûkst. iki 190 tûkst,

mø skirtumai aiðkintini keliomis aplin-

nëra. Taèiau didþiuosiuose miestuose

kybëmis. Pirma, ankstesniame tyrime

(daugiau negu 190 tûkst. gyventojø) uþ-

respondentø tiesiog klausta, ar jie no-

sienio kalbos, pirmiausia anglø, moka-

rëtø ko nors pasimokyti, o pastarojo ty-

mos kelis kartus daþniau ir geriau. Tai

rimo metu jiems buvo pateikta nema-

galima paaiðkinti keliomis aplinkybëmis:

þai galimø mokymosi pozicijø. Manyti-

intensyvesniais kontaktais uþsienio kal-

Tyrimas iðryðkino ir motyvacijos mokytis

na, kad dalis gyventojø tiesiog apskritai

bomis (verslo partneriai, uþsienio staþuo-

struktûrà, kur matyti, kad bene pagrin-

nëra màstæ apie mokymosi galimybes

tës, turistai, daugiausia miestuose gy-

diniai stimulai mokytis yra suaugusiøjø

ir, pamatæ realias jø formas, teigë jau

venantys uþsienieèiai ir pan.), miesto kul-

interesai, susijæ su darbo rinkos reikala-

esantys nieko prieð ko nors pasimokyti.

tûrai bûdingu didesniu atvirumu, taip

vimais (þr. 2 diagramà).

Antra, á pirmàjá tyrimà nebuvo átraukti

pat platesnëmis infrastruktûrinëmis uþ-

ná iðsimokslinimà turintys respondentai),
ið dalies ir gyvenamoji vieta: daugiau
norinèiøjø mokytis yra didesniuose miestuose. Turint omenyje, kad daþniau mokësi irgi didesniø miestø atstovai, galima teigti, kad suaugusiøjø mokymosi
apimtis ir motyvacija, vertinant gyvenamosios vietos atþvilgiu, gerokai skiriasi
gausiau apgyventos aplinkos naudai.

1 diagrama

2 diagrama

Praðome pasakyti, ar per pastaruosius metus
(skaièiuojant nuo ðios dienos) Jûs kur nors
mokëtës (proc. ið visø respondentø)

Kokie motyvai ar prieþastys Jus skatina
mokytis (proc. nurodþiusiøjø, kad per
pastaruosius metus mokësi)?
Skatina nuolat didëjantys
reikalavimai darbo rinkoje

Taip 16,8

62,9

Mokydamasis tobulëju, pleèiu akiratá,
galiu geriau save iðreikðti

Ne 83,2

53,6

Siekiu daugiau þiniø, kad gauèiau papildomø
darbø ir pagerinèiau savo materialinæ padëtá

51,7

Mokydamasis galiu pabendrauti
su naujais þmonëmis

19,4

Noriu susirasti kità darbà

1

Suaugusiøjø mokymosi sàvoka tyrimo kontekste apima: mokymàsi tobulinant savo profesinæ kvalifikacijà, ávairiø neformaliø saviðvietos kursø (pavyzdþiui, meniniø, uþsienio kalbø, kompiuterinio raðtingumo) lankymà ir
mokymàsi suaugusiøjø bendrojo lavinimo mokyklose, profesinëse, aukðtesniosiose mokyklose, kolegijose ir universitetuose po pertraukos, pavyzdþiui, siekiant ágyti viduriná iðsilavinimà, naujà specialybæ arba persikvalifikuojant neakivaizdinëse, vakarinëse studijose.
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Mokytis skatina mano
darbdavys

16,1

Dabar visi mokosi,
todël mokausi ir að
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sienio kalbø mokymosi galimybëmis.

tumø pagal gyvenamàjà vietà: apatið-

kotarpiu pablogëjo. Pastarieji linkæ kal-

Geriausiai Vakarø Europos kalbas mo-

kiausia nuostata á savà verslà vietovëse

tinti iðorines, nuo jø nepriklausanèias ap-

ka 18–24 metø respondentai, taèiau ir

iki 30 tûkst. gyventojø ir nuo 30 tûkst.

linkybes, pirmiausia netikusià valdþios

jiems iki ðiol artimiausia rusø kalbà: ji

iki 190 tûkst. pozityviausia didþiuosiuo-

politikà kaimo atþvilgiu. Nurodþiusieji,

minima kelis kartus daþniau uþ kitas.

se miestuose (nuo 190 tûkst. gyvento-

kad gyvenimas pagerëjo, daþniausiai tai

ES kalbø mokymosi strategijoje uþsie-

jø). Optimistiðkiau nuteikia uþfiksuota

susiejo su asmeninëmis savybës ir pa-

nio kalboms skiriama daug dëmesio,

priklausomybë nuo amþiaus: kuo jau-

stangomis. Pagrindinis raktaþodis, nu-

ypaè akcentuojamas maþø tautø kalbø

nesni respondentai, tuo didesnis susido-

sakantis poþiûrá á pokyèius ir dabartinæ

mokymosi poreikis, taip pat valstybiø

mëjimas savo verslu, ir atvirkðèiai. No-

savijautà, yra darbas: ar turimas, ar jis

kaimyniø kalbø, atverianèiø daugiau ga-

rintys steigti savo verslà, bet negalintys

patenkina bûtiniausius poreikius. Darbo

limybiø plëtoti bendrà verslà, kitus kon-

iki ðiol to padaryti, kaip pagrindinæ kliû-

vieta daugumai respondentø pagrindi-

taktus, mokymosi bûtinybë. Ðiuo poþiû-

tá mini pradinio kapitalo trûkumà. Ati-

nis dalykas, dël kurio verta ar neverta

riu rusø ir lenkø kalbos mokëjimas yra

tinkamø þiniø stygiø pabrëþë nedidelë

keisti turimà profesijà.

privalumas, taèiau Vakarø Europos kal-

gyventojø dalis. Manytina, kad tai susi-

bø þinios iki ðiol yra akivaizdþiai men-

jæ ir su patirties trûkumu, nes, nepradë-

kos, ribojanèios galimybes gauti ávai-

jus verslo, sunku ávertinti, kiek þiniø

riausià informacijà, apsunkinanèios

trûksta.

bendravimà su kitø ES valstybiø nariø

Per interviu iðsakytos mintys leidþia ávertinti ir atsakymø veiksnius: dalis respondentø norëtø aktyviai dalyvauti ávairioje
mokymosi veikloje, kad tik nesustotø

Gyventojai labiausiai neformaliai nori

vietoje, tobulëtø, nepasiduotø periferi-

mokytis kompiuterinio raðtingumo (28

jos rutinai. Neatsitiktinai ðalia pragma-

proc.), uþsienio kalbø (31 proc.), verslo

tiniø mokymosi motyvø, sietinø su dar-

Daugumai gyventojø, nepriklausomai

organizavimo (15 proc.), teisës pagrin-

bo rinka, buvo paminëti kultûrinio, rek-

nuo gyvenamosios vietos, jø nuomone,

dø taikymo kasdieniame gyvenime (10

reacinio turinio poreikiai: renginiø, spek-

trûksta teisiniø þiniø, daugiausia turto

proc.), kiek maþiau psichologijos, bu-

takliø, varþybø ir pan. Daþnai respon-

tvarkymo, mokesèiø srityse, bendraujant

halterinës apskaitos. Pastebëtini gana

dentai akcentavo visapusiðko ðvietimo

su valdininkais. Didesniø skirtumø pa-

ryðkûs skirtumai pagal gyvenamàjà vie-

(bendrojo ugdymo, kultûrinio, politinio)

gal gyventojø lytá neuþfiksuota. Daþniau-

tà. Visø pirma vietovëse iki 30 tûkst. gy-

poreiká, kuris ðiuo metu tik labai men-

siai visais analizuotais pjûviais þiniø trûks-

ventojø daugiausia tokiø, kurie nenori

kai uþpildomas TV, radijo priemonëmis.

ta 45–54 metø amþiaus gyventojø gru-

mokytis jokiø dalykø, taip pat daugiau-

Interviu duomenys leidþia teigti, kad

pei. Tyrimo duomenys apibendrintai pa-

sia norinèiøjø ágyti paklausià darbo rin-

dalis kaimo gyventojø, uþtikrinus mini-

tvirtina teisinio raðtingumo stokà ávairiais

koje specialybæ. Miestuose pastarøjø pa-

malias materialines ir organizacines sà-

kasdienio gyvenimo aspektais ir aktua-

lyginti nedaug, ir ðis faktas patvirtina dar-

lygas (pvz., patogaus privaþiavimo, su-

lizuoja atitinkamo ðvietimo poreiká. Pas-

bo jëgos kvalifikacijos ir paklausos re-

sitarimo su darbdaviu ir pan.), mielai

tarasis aktualus visoms amþiaus gru-

gionines disproporcijas kaimo vietoviø

dalyvautø mokymosi veikloje. Neretai

pëms, o maþiausiai iðplëtotas suaugu-

nenaudai. Respondentø pagal amþiø

jø atsakymø tonas rodo netgi didelá en-

siø þmoniø atþvilgiu, nes moksleiviai

struktûroje nuo 45 metø smarkiai pa-

tuziazmà: mokymàsi jie vertina kaip ga-

ðiandien teisiniø þiniø jau gauna.

daugëja asmenø, nenorinèiø mokytis jo-

limybæ visavertiðkiau gyventi kultûriniu

kiø dalykø. Visø amþiaus grupiø priori-

ir rekreaciniu atþvilgiu apleistoje aplin-

tetai iðlieka uþsienio kalboms ir kom-

koje.

pilieèiais ir, labai svarbu, – ásitvirtinimà
darbo rinkoje.

Gyventojø verslumas neabejotinai yra
viena svarbiausiø ðalies progreso sàlygø. ðiuo poþiûriu tyrimo duomenys ga-

piuteriniam raðtingumui.

2005 m. darbdaviø apklausos duome-

na vienareikðmiðkai vertintini kaip prasti:

Atliekant interviu kaimo vietovëse bu-

nimis, tarp absoliuèios daugumos ap-

pusë gyventojø laikosi nuomonës, kad

vo pamëginta nuostatas nuolatinio mo-

klaustø darbdaviø vyrauja teigiama nuo-

verslas yra ne jiems skirtas uþsiëmimas,

kymosi atþvilgiu susieti su bendra res-

stata neformaliojo darbuotojø ðvietimo

o áskaièiuojant tuos, kurie apie savà ver-

pondentø socialine situacija po nepri-

atþvilgiu ir jo svarbos ámonei pripaþini-

slà tik nerimtai pagalvoja, susidaro jau

klausomybës atgavimo. Respondentai

mas. Yra ir poþymiø, kad pritarimas ðiai

apie du treèdalius gyventojø. Yra skir-

neretai teigë, kad gyvenimas ðiuo lai-

nuostatai kartais yra formalus, nereali-
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zuojamas elgsenos lygmenyje. Bet, net

minëjo daþniausiai: trûksta lëðø pato-

kiek daþniau – gyvenantys didþiuosiuo-

ir nevisiðkai realizuojama, teigiama

gioms auditorijoms árengti, vadovëliams

se miestuose.

nuostata rodo didëjantá ðio ðvietimo pres-

pirkti, kvalifikuotiems vadybininkams,

tiþà ir supratimà apie jo reikalingumà.

pedagogams samdyti. Kitos suaugusiø-

Pozityvi nuostata kiek stipresnë stam-

jø mokymo ástaigoms kylanèios proble-

biose ir vidutinëse ámonëse/ástaigose, sil-

mos yra ðios (visais atvejais jas iðskyrë

pnesnë – smulkiose ámonëse. Labiausiai

pusë ir daugiau visø apklaustøjø): klau-

darbdaviai pripaþásta administracijos per-

sytojø motyvacijos stoka, nevienodas

sonalo ðvietimo poreiká; antroje vietoje

jø pasirengimas, ðiuolaikiðkø metodi-

- vadovaujanèiø darbuotojø, treèioje –

niø priemoniø, patirties ágyvendinant

specialistø. Neformaløjá darbuotojø ðvie-

tarptautinius projektus, andragogø trû-

timà darbdaviai daugiausia sieja su kva-

kumas.

lifikacijos këlimu ir pirmiausia siekia to-

Tyrimas parodë, kad maþuma suaugusiøjø ðalies gyventojø turi pakankamai
informacijos apie ástaigas ir kursus, kuriuose galima tobulinti profesinæ kvalifikacijà, taip pat uþsiimti saviðvieta.
Abiem atvejais daugiau informacijos turi
moterys, jaunesni respondentai, aukðtàjá iðsimokslinimà turintys, didesnes pajamas gaunantys, gyvenantys didþiuosiuose miestuose. Daþniausiai informa-

2005 m. tyrimas leido ávertinti pagrindi-

cijos trûksta þmonëms nuo 45m. am-

nes, daugeliui individø svarbias moky-

þiaus, pradiná, pagrindiná ir viduriná iðsi-

mosi sàlygas. Pusë visø respondentø tei-

mokslinimà turintiems, ir pajamas iki

gë, kad jie turi tinkamas sàlygas namuo-

400 Lt vienam asmeniui ðeimoje gau-

Savo darbuotojø mokymàsi vienaip ar

se, leidþianèias tobulinti profesinæ kva-

nantiems gyventojams, taip pat nedir-

kitaip organizuoja dauguma apklaustøjø

lifikacijà ir/ar mokytis saviðvietos kursuo-

bantiems asmenims (beveik dvigubai

darbdaviø. Neformalusis darbuotojø ðvie-

se. Treèdalis pabrëþë, kad sàlygø neturi

daþniau nei dirbantiems).

timas didesniu mastu organizuojamas

arba jø nepakanka. Skirtumai pagal ly-

didesnëse ámonëse, taip pat vieðojo sek-

tá ðiuo atþvilgiu neesminiai, taèiau yra

toriaus ámonëse/ ástaigose. Stambiose ir

pagal kitus kintamuosius. Daþniausiai

vidutinëse ámonëse/ ástaigose neforma-

minëjo, kad turi sàlygas jaunesni res-

lus ir darbuotojø mokymas yra kiek la-

pondentai (nors, pvz., 25 – 44 m. gru-

biau organizuotas ir skatinamas. Taip

pëje þmonës daþnai augina vaikus, uþ-

pat galima pastebëti neryðkià tenden-

imanèius daug laiko), aukðtàjá iðsimoks-

cijà, kad ir vieðojo sektoriaus ámonëse

linimà turintys, disponuojantys dides-

neformalusis mokymasis organizuoja-

nëmis nei 600 Lt pajamomis vienam ðei-

mas kiek aktyviau.

mos nariui, gyvenantys didþiuosiuose

kiø tikslø: gerinti darbuotojø profesines
kompetencijas, darbo naðumà ir kokybæ, darbo organizavimà.

miestuose ir dirbantys respondentai.

Suaugusiøjø
mokymosi
organizavimo
problemos

Daþniausiai teigë neturintys sàlygø ðeimoje maþiausias pajamas vienam ðeimos nariui ir pradiná, pagrindiná iðsimokslinimà turintys bei nedirbantys þmonës.
Darbe turi sàlygas, leidþianèias tobulinti profesinæ kvalifikacijà ir/ar dalyvauti

Vienas svarbiausiø veiksniø norint mokytis yra lëðos. Tyrimas atskleidë, kad
profesinei kvalifikacijai tobulinti ir saviðvietos veikloje dalyvauti lëðø visiðkai uþtenka truputëlá daugiau nei penktadaliui suaugusiøjø gyventojø. Kaip ir tikëtasi, daugiausia tarp jø yra tokiø asmenø, kuriø pajamos didesnës nei 600 Lt
vienam ðeimos nariui. Taèiau yra ir kontroversiðkø faktø. Pavyzdþiui, daþniausiai teigë turintys lëðø jauniausi respondentai (16-34m.), dar neásitvirtinæ darbo rinkoje ir tai gali byloti ne tik apie
realias finansines galimybes, bet ir apie
pozityvesnes nuostatas nuolatinio mokymosi atþvilgiu. Galima tikëtis, kad ateityje jaunesniø kartø atstovai iðlaikys

Apibendrinant ávairiais metodais surink-

saviðvietos kursuose treèdalis responden-

tus duomenis, iðryðkëja pagrindinës su-

tø. Pusë tiriamojo kontingento teigë, kad

augusiøjø, kurie mokosi, ir suaugusiøjø

tokiø sàlygø neturi arba jos yra tik dali-

ðvietimo institucijø problemos. Viena ið

nës. Skirtumai pagal lytá ir amþiø nëra

pagrindiniø – finansiniai sunkumai. Pa-

reikðmingi, taèiau yra kitø: kelis kartus

vyzdþiui, atsakymas, kad mokymuisi

daþniau uþ þemesnio iðsimokslinimo as-

trûksta lëðø, daþnai minëtas gyventojø

menis, sàlygas darbe turi aukðtajam ið-

apklausoje, o suaugusiøjø ðvietimo ins-

simokslinimui atstovaujantys þmonës,

Svarbaus suaugusiøjø gyventojø seg-

titucijø atstovai finansiniø iðtekliø stygiø

taip pat didesnes pajamas gaunantys ir

mento – nesimokanèiø, bet norinèiø

pozityvias nuostatas, o kartu didës lyginamasis dalyvaujanèiøjø svoris. Daþniausiai lëðø trûksta vyresnio amþiaus (nuo
55m. daugiau nei pusei) ir þemesnio iðsimokslinimo (iki vidurinio imtinai) respondentams.
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poþiûris
mokytis asmenø analizë parodë, kad

Esama ir moderniø poslinkiø, sëkmingø

ðios srities situacijà nusako tokie para-

apie pusë jø turi tinkamas sàlygas ðei-

ir maþiau sëkmingø mëginimø refor-

metrai, kaip þemesnis negu kitø grupiø

moje, apie treèdalis – darbe, taip pat

muoti ir plësti ðià veiklos sritá mokymosi

darbininkø poreikiø mokytis ir jø tenki-

didesnë dalis disponuoja pakankamo-

visà gyvenimà koncepcijos ágyvendini-

nimo lygmuo, neatitinkantis darbdaviø

mis arba ið dalies pakankamomis lëðo-

mo linkme, tenkinant ávairesnius gyven-

reikalavimø jø parengimas profesinëse

mis. Taigi galima tikëtis, kad ði grupë

tojø poreikius ir juos ugdant. Èia dirba

mokyklose, taip pat darbdaviø nuosta-

netrukus papildys besimokanèiø suau-

nemaþai gerø, aktyviø specialistø. Ta-

ta, kad darbininkams mokytis reikia ma-

gusiøjø skaièiø. Pastaràjá procesà bûtø

èiau susiduriama ir su daugeliu sunku-

þiausiai ið visø grupiø. Kokybiniame ty-

galima paspartinti sustiprinus kitas da-

mø: kitos ðvietimo formos, ypaè nefor-

rime apklausti ekspertai ir mokymo or-

lyvavimo sàlygas, pirmiausia informaci-

malusis ðvietimas, neturi pakankamos

ganizatoriai taip pat pastebi, kad darbi-

næ pagalbà, kurios ði grupë stokoja.

ástatyminës bazës, grindþianèios paþy-

ninkø rengimas ir perkvalifikavimas yra

mëjimø pripaþinimà, finansavimà ir

silpniausia neformaliojo suaugusiøjø

pan.; savivaldybiø tarybose vyrauja siau-

ðvietimo grandis.

2005 m. tyrime uþfiksuoti skirtumai daugeliu atvejø pakartoja ir papildo 2004 m.
reprezentatyvios ðalies gyventojø apklausos duomenis ir leidþia teigti, kad aukðtesnis iðsimokslinimo lygis, didesnës pajamos, gyvenimas didþiuosiuose miestuose, darbo turëjimas turi teigiamà poveiká dalyvavimui neformaliame suaugusiøjø ðvietime. Ðis poveikis daþniausiai yra objektyvaus pobûdþio, kuris keièiasi tik ilgalaikëje socialinëje ir ekonominëje perspektyvoje, esant kryptingam
ir kompleksiðkam valstybës poveikiui.
Suaugusiøjø ðvietimo ástaigø vadovai buvo paklausti ir apie problemas, kylanèias visai suaugusiøjø ðvietimo srièiai. Be
jau minëtø finansiniø kliûèiø, respondentai pastebëjo neformalaus mokymosi bûdu sukaupto iðsilavinimo nepripaþinimo
darbo rinkoje, darbdaviø nenoro kelti
darbuotojø kvalifikacijà, suaugusiøjø
ðvietimo specialistø rengimo, suaugusiøjø ðvietimo svarbos nesuvokimo tarp valdininkø problemas.
Tyrimø duomenys parodë, kad tarp re-

ra suaugusiøjø ðvietimo – tik kaip bendrojo lavinimo – samprata; daliai savivaldybiø lygmens atstovø ir specialistø
trûksta kompetencijos, patirties; ne visos galimos ðvietimo grandys aktyviai dalyvauja organizuojant, trûksta koordinavimo ir kt. Daugelio rajonø ðvietimo institucijose stinga informacijos apie suaugusiøjø ðvietimosi poreikius. Informacijos apie paslaugas sklaida irgi ne visuomet pakankama.

pirmosiose vietose (nepaisant iðimèiø).
Jam skiriamas menkas dëmesys daugelio
savivaldybiø tarybø veikloje, daugiausia
rûpinamasi tik bendrojo lavinimo ir pedagogø kvalifikacijos tobulinimo organizavimu.
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neformaløjá darbuotojø ðvietimà, tyrimo
duomenimis, susijæ su lëðø trûkumu. Pastarasis bûdingas ir organizuojantiems
darbuotojø ðvietimà darbdaviams, ir tai
dariusiems anksèiau arba tokios veiklos
visai nevykdantiems. Lëðø trûkumas daþniau apsunkina vieðojo sektoriaus darbdaviø veiklà. Problema, kad mokymo
ástaigos yra toli nuo ámonës/ástaigos, daþniau aktuali maþesniø apskrièiø ir vie-

Dauguma institucijoms atstovavusiø res-

ðojo sektoriaus darbdaviams, o moder-

pondentø daugiau ar maþiau suvokia su-

numo stoka mokymo bazëje kliûva daþ-

augusiøjø ðvietimo reformø bûtinumà.

niau privaèiam sektoriui kaip ir aplinky-

Taèiau daþnai jie nesuvokia arba nesu-

bë, kai pasimokæ darbuotojai pabëga á

geba adekvaèiai interpretuoti naciona-

kitas ámones. Yra skirtumø ir pagal ámo-

linës ðios srities politikos ir ne visuomet

nës dydá. Modernios mokymo bazës

geba rasti savo institucijos vietà jos ágy-

daþniausiai pasigedo vidutiniai darbda-

vendinime. Ypaè to reikia neformaliojo

viai, o maþiausiems darbdaviams daþ-

ðvietimo plëtrai. Rajonø, kuriuose ðis ðvie-

niausiai trukdë mokymø brangumas.

timas pradedamas plëtoti ar reformuoti

Stambieji darbdaviai daþniausiai paste-

(ir ten, kur jis neplëtojamas), savivaldy-

bëjo, kad pasimokæ darbuotojai pabë-

biø atstovai pasigenda informacijos apie

ga á kitas ámones.

geràjà patirtá Lietuvoje.

aliai sprendþiamø ðvietimo problemø savivaldybëse suaugusiøjø ðvietimas yra ne

Pagrindiniai sunkumai, organizuojant

Treèdalis organizuojanèiø mokymus

Darbdaviø nuomone, neformaliajame

darbdaviø pastebëjo, jog trûksta reikia-

darbuotojø ðvietime sëkmingiausiai ten-

mø mokymø. Taèiau duomenys rodo,

kinami administracinio personalo, vado-

kad jø turimos informacijos toli graþu

vaujanèiø darbuotojø, ið dalies specia-

nepakanka. Daþniausiai informacijos

listø poreikiai. Daugiausia problemø yra

apie ástaigas, organizuojanèias moky-

darbininkø rengimo ir neformaliojo ðvie-

mus, trûksta smulkioms ámonëms. Kar-

timo organizavimo srityje. Probleminæ

tu su mikroámonëmis joms labiausia

poþiûris
trûksta informacijos ir apie mokymosi

Atsiþvelgiant á faktà, jog dauguma darb-

árodinëti, kad tai atsiperka. Kad yra ir

programas. Teisinës bazës, kuri apibrë-

daviø dël darbuotojø mokymosi parodë

kitø priemoniø þmogui sulaikyti, ne vien

þia darbuotojø mokymà(si), netobulumà

teigiamas nuostatas, neformaliojo dar-

alga. Ir darbdaviai, ir darbuotojai norës

kaip problemà paminëjo tik labai nedi-

buotojø ðvietimo organizatoriai eksper-

mokytis, kai pajus, kad kvalifikacija at-

delë respondentø dalis, o kiti duome-

tø apklausoje ne kartà pastebëjo, kad

veria galimybes” . Tokie vertinimai liu-

nys rodo, kad ji daþniausiai arba visai

ypaè kai kuriems smulkaus ir vidutinio

dija, kad daugelio darbdaviø nuostata

neþinoma, arba þinoma labai maþai.

verslo darbdaviams dar trûksta, jø þo-

skatinti neformaløjá darbuotojø ðvietimà

dþiais, „supratimo ir motyvacijos“ mo-

daþnai nëra prioritetinë ir nerealizuoja-

kyti darbuotojus, pavyzdþiui, „kai kurie

ma veiksmø lygmenyje, nors pritarimo

darbdaviai iðaugæ ið kûrimosi ir brendi-

ðiam ðvietimui daugëja.

Nors duomenys nerodo labai didelës darbuotojø emigracijos, pirmiausia á ES ðalis, problemos, matyti, kad jos svarba
savo neigiamu poveikiu didëja augant
ámonës dydþiui – bûtent stambiø ámoniø atstovai daþniausiai minëjo emigracijos problemiðkumà (þr. 3 diagramà).
Duomenys leidþia teigti, kad ðià problemà linkstama spræsti pirmiausia darbuotojø atlyginimø didinimu. Potencialios investicijos á þmogiðkàjá kapitalà, kaip netiesioginá emigracijos stabdá, tarp respondentø taip pat gana aukðtai kotiruojamos, kaip ir karjeros galimybiø plëtra
ir bendrai ámonës modernizacijos svarba darbuotojø emigracijos kontekste.

mo stadijos, moko ir 100 proc. darbuotojø (kai gali sau leisti finansiðkai). Kiti
nemoko dël vadovø neiðsimokslinimo.
Smulkaus ir vidutinio verslo darbdaviams
trûksta supratimo ir motyvacijos mokyti
darbuotojus. Þmonës nelinkæ mokytis
savo lëðom. Be to, darbdavys nenorëtø
kursø darbo laiku, darbuotojas – po darbo“, „smulkesnius klientus riboja ið dalies materialinë bazë, ið dalies – màstymas: jis toks – geriau darbuotojui skirti

Pirmiau iðvardyti faktai, paminëtos kai
kurios tendencijos leidþia dëti maþiausiai keletà apibendrinanèiø akcentø. Pirma, negalime vienareikðmiðkai vertinti
visos visuomenës motyvacijos mokytis,
nes jà sudaro ávairios socialinës grupës
su savita, daþnai labai skirtinga mokymosi patirtimi ir poreikiais. Ðiuo poþiûriu labiausiai motyvuoti yra jaunesni, dirbantys, aukðtesnio iðsilavinimo miestø
gyventojai.

200 litø didesnæ algà negu já mokyti“,
„daþnai reikia motyvuoti darbdavius,

Antra, didelë suaugusiøjø dalis neturi
stipriau iðreikðtos mokymosi nuostatos,
kuri gali keistis priklausomai nuo daugelio aplinkybiø, tarp kuriø labai svarbi

3 diagrama

aktyvi ir veiksminga valstybës ir savivaldybës institucijø pozicija. Matyti, kad

Ar Jûsø ámonës/ ástaigos darbui kelia problemø
po Lietuvos ástojimo á ES paspartëjusi ávairiø
srièiø darbuotojø emigracija á kitas ðalis?
(proc. pagal ámonës dydá)

daug suaugusiø þmoniø pradëtø sparèiau eiti visà gyvenimà trunkanèio mokymosi keliu, jei bûtø uþtikrintos geresnës suaugusiøjø mokymosi sàlygos, kurios ðiuo metu maþiausiai palankios kai-

Mikro

mo vietovëse. Pastarosioms neskiriant

Smulkios

pakankamai dëmesio didëja visuome-

Vidutinës

nës susiskaldymas, kuris þiniø visuome-

Stambios

nës kontekste ilgainiui gali pasidaryti dar
sunkiau áveikiamas.
Sprendþiant daugelá problemø andragogø bendruomenë gali bûti vienas pagrindiniø veikëjø, jei tik ji sugebës tinkamai
sau atstovauti valstybës, savivaldybiø,
11 13

11 32

Kelia rimtø
problemø

6

14

29 25

Sukelia ðiek tiek
sunkumø

14 24

25 13

Kol kas nekelia,
bet gali kelti ateityje

69 49

35 30

Problemø
nekelia

bendruomeniø lygiu. Kiekvieno jos atstovo indëlis yra labai svarbus. Pradinë
sàlyga – tuo patikëti.
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poþiûris
Apie mokymosi pomëgius paklausëme
keturiø Lietuvos þurnalistø
Azartas mokytis kalbø
Audrius Musteikis „Lietuvos þiniø“ þurnalistas, vertëjas

Visà gyvenimà (to gyvenimo – ðiek tiek
daugiau kaip 30 metø) mokausi kalbø
– ir formaliai, ir neformaliai. Man, kaip
filologui, mokytis ir mokëti kalbø – lyg
ir priedermë.
Kalbos traukë jau mokykloje: rusø, anglø. Kai laikëm abitûros egzaminus, tik
lietuviø raðinys buvo privalomas, kiti trys
– pasirenkamieji. Pasirinkau lietuviø, rusø, anglø.
Universitete neblogai sekësi lotynø. Latviø kalbà tobulinau Rygos universiteto
vasaros kursuose uþsienieèiams, ið staþuotës parsiveþiau daugybæ latviðkø knygø, prozos ir poezijos, kai kà buvau pradëjæs versti, skelbti periodikoje. Manau,
bûèiau gilinæsis á latviø literatûrà ir kul-

tûrà, jei visko nebûtø nustelbusi italø
kalba ir Italija. Universitete privalëjom
pasirinkti antrà uþsienio kalbà. Ið netrumpo sàraðo iðsirinkau italø. Ne syká vieðëjau Italijoje. Ið italø verèiu nuo
studijø metø: nuo techniniø tekstø iki
groþinës literatûros. Dirbau vertimo biuruose, iki ðiol bendradarbiauju su leidyklomis, domiuosi italø literatûra, ypaè dabartine.
Atrodë, kai jau neblogai pramokai italø, apsileidimas nesusipaþinti su ispanø
kalba, atverianèia dar platesnes kultûros erdves. Literatûros ir priemoniø savarankiðkoms studijoms aibë, tik norëk:
ir vadovëliø, ir knygø, ir garso, dabar jau
ir vaizdo kaseèiø, ir t. t. Beje, ispanø ne
taip ir sunku, juk gimininga su italø, gramatika panaði. Skaièiau tekstus, atlikdavau pratimus. Kasdien po valandà ar
pusantros, daþniausiai ið ryto, tada tikrai viskas geriau lenda á galvà. Pradþiamokslis – knygelë „Ispanø kalba per 30
dienø“. Labai neblogas leidinëlis. Kai imi
suprasti vis daugiau, kai junti, kad kalba tau „pasiduoda“, jauti malonumà.
Vëliau apëmë azartas mokytis portugalø. Ji nelengva, dar ir dabar studijos tæ-

siasi. Bet tarsi kokia dovana uþ entuziazmà buvo galimybë ið tos kalbos versti Paulà Coelhà, savaitinæ ðio raðytojo
skiltá, spausdintà viename savaitraðtyje,
ir dalá vieno romano.
Esu vertëjas, taigi kalbos – darbo galimybë.
Mokamos kalbos praverèia dirbant ir
þurnalisto darbà, pvz., renkant medþiagà kokiam paþintiniam tekstui ar ðiaip
akiraèiui plësti. Kai klausai muzikos ir
supranti, apie kà dainuojama, irgi visai
kitas dalykas.
Visiðkai kitaip jautiesi ðalyje, kurios kalbà moki. Nepamatai, nepajauti, neparagauji, nepaimi tiek, kiek galëtø tau
duoti vieðnagë, jei nemoki kalbos.
Svajoju iðmokti dar vienà kalbà – prancûzø. Ðákart – jokiø utilitariniø tikslø. Grynai dël malonumo jà mokëti. O gal dël
malonumo mokytis.
Bet vis dëlto bus ir praktinës naudos. Neseniai italø spaudoje perskaièiau,
kad kryþiaþodþiø sprendimas ir kalbø
mokymasis – þodþiu, apkrova smegenims, drauge su kitais veiksniais atitolina visokias senatvës ligas.

Mokymasis – gyvenimo bûdas
Edvardas Ðpokas LTV laidos „Labas rytas“ þiniø vedëjas, M. Romerio universiteto doktorantas
Kiekvienà kartà, turëdamas laisvà minutæ, ieðkau naujø, man dar neatrastø
dalykø. Mano kuprinëje visada yra knyga, daþniausiai profesinë. Mokymasis jau
pasidarë mano gyvenimo bûdas – dëstau universitete, mokausi doktorantûroje. Tai savæs realizavimas, naujø dalykø
paþinimas ir pagaliau tai „nerealiai“ ádo-
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mu. Visada yra stimulas kuo daugiau
suþinoti, kad bûtø galima perteikti kitiems. Manau, tada dingsta abejingumas ir atsakymas „man vienodai ðvieèia“. Ádomiausia, kiek mokydamasis, domëdamasis pastebi naujoviø, apie kurias
net sunku pagalvoti. Tai neleidþia stovëti vietoje, juk tobulëjimui ribø nëra.

poþiûris
Mokausi, nes patinka
Ieva Urbonaitë naujienø portalo DELFI þurnalistë
uþ pamokas, ástojau á aukðtesniàjà muzikos mokyklà. Dabar daugiausia mokausi pati, kai turiu „laisvø“ pinigø –
samdau mokytojà. Greitai imsiuosi dþiazo, man visiðkai naujos ir nepaþástamos
muzikos kalbos, o vasarà – sodyboje,
kad niekas, net kaimynai negirdëtø –
pamëginsiu iðmokti groti bajanu, kurá
gavau dovanø.

Nuo ðeðeriø metø mokausi muzikos, ðiuo
metu – skambinti pianinu. Man tai tiesiog malonumas, esu savotiðkai priklausoma nuo mokymosi muzikuoti. Anksèiau grojau vargonais, tiesa, tai buvo formalus ðvietimas: kad nereikëtø mokëti

Groju kasdien. Tam tikrai nereikia papildomø pastangø, gal net atvirkðèiai,
sunku bûtø negroti. Kita vertus, naudingiau bûtø mokytis uþsienio kalbø nei
muzikos, kuri yra skirta tik man paèiai,
taèiau taip ir neprisiverèiu, nes kalboms
neturiu valios.

Muzika – pats ekologiðkiausias mokslas. Juolab kad groju vien sau. Na, gal
ir kaimynams – netyèia. Manau, kad
mano muzikavimas juos irgi nuteikia
mokytis – tarkim, eiti á bibliotekà ar iðmëginti naujà sporto rûðá. Vis dëlto anksti
ryte ar vëlai vakare nepiktnaudþiauju jø
kantrybe.
Praktiðkai savo muzikos ágûdþiø niekur
nepanaudoju, taèiau tai padeda man
geriau dirbti tiesioginá darbà. Mokymasis naujø kûriniø, kaip ir þurnalistika, leidþia prisiliesti prie anksèiau neiðmëgintø dalykø, drausmina, ugdo gebëjimà
susitelkti á kito þmogaus mintis, jausmus,
poþiûrá.

Paþinimas – didelis malonumas
Aurelija Razmarataitë TV3 „Þiniø“ vedëja

Ðiuo metu veikiau galëèiau sakyti, kad
mokiausi, o ne mokausi. Dabar, dël darbo specifikos, vis sunkiau pasiekti reguliarumà, ðviestis tenka prieðokiais – skaitau mokslo populiarinimo þurnalus, knygas, uþsuku á kokià vieðà paskaità, þiûriu specialias televizijos laidas. Tuo mano lavinimasis ir baigiasi. Anksèiau buvau stropesnë – ne vienerius metus esu
lankiusi anglø kalbos kursus, tiesa, daþniau individualiai. Neseniai su draugais
ëmëmës keramikos pamokëliø, bet èia

esu reta vieðnia – nelengva prisiderinti
prie grupës. Ðià vasarà buvo pagavæs
ákvëpimas imtis ko nors visai naujo –
domëjausi ávairiais kursais: nuo tarptautiniø santykiø iki italø kalbos ar net apþeldinimo. Bet visos idëjos dar laukia ágyvendinimo – paaiðkëjo, kad man tinkamu metu kursø niekas neorganizuoja,
o jungtis prie grupës ir lankyti kas treèià
uþsiëmimà – nedaug prasmës.

Man paþinimas – didelis malonumas.
Ypaè dël to, kad nebereikia ágyti dar vieno diplomo ar tapti rimta kokios nors
srities eksperte. Prasminga yra tiesiog
gilinti þinias, plësti akiratá, lavinti vaizduotæ, ypaè mokytis uþsienio kalbø, nes
kiekviena nauja kalba atveria naujà
kultûrà ir didelæ dalá pasaulio, að jau
nekalbu apie tai, kad tai tiesiog praktiðka.

Sena tiesa, kad „kas ieðko – tas randa“, vis dëlto ieðkodama, kur mokytis,
pasigendu koncentruotos informacijos
apie suaugusiesiems rengiamas pamokëles, kursus, paskaitas ne diplomui, o
savo malonumui. Trûksta ir ávairesnio laiko pasiûlos. Gaila – sportuoti galima surinkti grupes vos ne kas valandà, o mokytis norinèiøjø ne tiek daug. Vis dëlto
sutinku, kad protui mankðtinti, kaip ir
kûno treniruotëms, reikia ne tik dideliø
valios pastangø, bet tai pirmiausia turi
teikti malonumà. Kitaip naudos nebus.

Yra ir kitø praktiðkø dalykø. Kad ir ðiemet nutariau sutvarkyti sodo aplinkà,
bet supratau, kad net neþinau, nuo ko
pradëti. Taip gimë idëja apie apþeldinimo kursus. Tiesa, juos dabar lanko
brolienë, o man, matyt, teks juodas darbas – klausyti nurodymø ir ágyvendinti
jos sumanymus. Bet kità kartà að atsigriebsiu.
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Mokymuisi
amþius ne kliûtis
Treèiojo amþiaus universitetas (TAU)
– savarankiðka, savanoriðka visuomeninë organizacija, savo veikla uþtikrinanti vyresnio amþiaus þmoniø geresnæ socialinæ integracijà á visuomenæ.
TAU filialai veikia visuose didesniuose Lietuvos miestuose bei kai kuriuose rajonuose: Panevëþyje, Kaune,
Ðiauliuose, Klaipëdoje, Visagine ir kt.
Universitetui vadovauja rektorius prof.
Medardas Èobotas.
„Kai reikia pasirengti kokiai nors temai, einu á bibliotekas,
rausiuosi archyvuose – að tada laiminga: viskà ðalin numetu, visus rûpesèius, viskà...“ – neskubriai, ið lëto, aiðkiai
tardama þodþius pasakoja Aldona Jagminienë. Trapi, inteligentiðka, be jokios egzaltacijos, kartais bûdingos pagyvenusiems þmonëms, kurie buvo iðauklëti dar „smetoninës“
dvasios gimnazijose. Stulbina ðios moters giedras veidas:
galëjusios parklupdyti gyvenimo negandos nepaliko jokiø
tragiðkø áspaudø, tik nusruvo jaukiomis raukðlelëmis. Stulbina jos atkaklus noras mokytis: visà gyvenimà dirbusi pedagoge, dëstytoja, jau iðëjusi á pensijà, baigë katechetø kursus, ëmë lankyti pagyvenusiø þmoniø – Treèiojo amþiaus
universitetà, pramoko anglø kalbos, o pastaraisiais metais
ániko á kompiuterá...

Iðsipildæs jaunystës noras
Kad yra toks Treèiojo amþiaus universitetas, kuriame mokosi, bendrauja pagyvenæ þmonës, suþinojusi ið kaimynës.
Ëmë èia lankyti Sveikatos ir Savæs tobulinimo fakultetus,
o netrukus Namø ûkio fakultete jau skaitë paskaitas studentams. Nors ne humanitarë, á Literatûros fakultetà, ásikûrusá kiek vëliau, atëjo jaunystës troðkimo vedama. Mat
jeigu ne nelemtos pokario istorijos aplinkybës, ponia Aldona bûtø studijavusi filologijà. Bet universiteto durys uþsi-
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trenkë, kai tik buvo suþinota, kad ji – tremtiniø ir „buoþiø“ dukra, per didelius vargus ir „paþintis“ priëmë tiktai á
Þemës ûkio institutà.
Ilgà laikà A. Jagminienë technikume dëstë biologijà ir buities kultûrà, raðydavo straipsnius á þurnalus. Iðëjo á pensijà ir
ëmësi slaugyti ið tremties gráþusià ligotà motinà bei seserá.
Taèiau neilgai. Paþástamas, lankæs ligones, ponià Aldonà
vis ákalbinëdavo: mums trûksta tikybos mokytojø, ir ne tokiø, kad poterëlá vienà kità pamokytø, o kad tikrai... Ir A.
Jagminienë, iki to laiko niekada nedirbusi su mokyklinio
amþiaus vaikais, ryþosi – ëmë pradinukus mokyti tikybos.
„O Dieve, kaip man patiko. Ir vaikams: mokëjau visokiø
þaidimëliø, þaismingø uþsiëmimø. Net tie, kuriems tëvai neleisdavo, ateidavo. Bet jokiø konfliktø neiðkilo...“ – gyvai
prisimena ponia Aldona. Vasarà, pasamdþiusi þmogø, kad
priþiûrëtø ligones, ji dar iðtrûkdavo á katechetø kursus. Ir
juos baigë, nors ið visø besimokiusiøjø paþymëjimus gavo
tik 5 þmonës. Laukë paskyrimas, taèiau labiau pasiligojus
mamai, teko atsisakyti mokyklos.

Neproziðka kasdienybë
Tai ir atëjimas á Treèiojo amþiaus universitetà nebuvo didelis
ðuolis. Á jo veiklà ásitraukë iðkart. „Èia að tæsiu savo pedago-
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ginæ veiklà“, – dþiugiai sako A. Jagminienë, dabar – ðio
universiteto Literatûros fakulteto dekanë.
Fakultete, kaip ir visame universitete, daugiausia pedagogø, nors yra gydytojø, inþinieriø, þurnalistø. Á Literatûros fakultetà du kartus per mënesá susirenka apie 25 þmones.
Fakultete dirbama trimis kryptimis: renkama tautosaka, nagrinëjama paèiø studentø paraðyta kûryba, aptariami literatûros kûriniai, rengiami susitikimai su þymiais þmonëmis.
Kino kritikas Skirmantas Valiulis, pakviestas pakomentuoti
televizijos laidø, uþuot uþtrukæs 40 min., kaip buvo numatyta, su smalsiais studentais uþsiðnekëjo 2 valandas. O savo
kûrybà skaitæs poetas ir filosofas Liutauras Degësys, kaip
sako ponia Aldona, nuo tol liko „mûsø ðefu“ ir universitetui
net iðrûpino patalpas. „Mus domina ir jaunieji menininkai,
kaip jie prasimuða á gyvenimà, tad buvome pasikvietæ jaunà poetæ Sonatà Pauliulytæ“, – pasakoja A. Jagminienë.
Ásimintinas buvæs Jurgos Ivanauskaitës romano „Placebas“
aptarimas. „Per pristatymà ðià knygà nusipirkau, ji man paliko didelá áspûdá. Neþinau, kai kas nevertina, bet man tai
beveik ðedevras“, – prisipaþásta ponia Aldona.
Keliolika Literatûros fakulteto klausytojø raðo ir patys, fakultete rengiami savos kûrybos aptarimai. Apie tuos aptarimus dekanë kalba kiek savikritiðkai: „Bandëm pakritikuoti,
bet þmonëms sugenda nuotaika, dël to dabar stengiamës
akcentuoti geruosius kûrybos bruoþus. Galima sakyti, tie
mûsø kûrybos aptarimai – vienpusiðki. Bet kai iðkeliame,
kas gera, tai irgi þmones skatina tobulëti.“
Kai kalbëjomës, dekanë gyveno dar vienu rûpesèiu – surasti rëmëjø ir iðleisti Treèiojo amþiaus universiteto studentø
kûrybos ir prisiminimø rinkiná. Daugelis universiteto studentø – sudëtingø, bet nepalauþtø likimø þmonës, iðgyvenæ
nelengvas istorijos pervartas. „Jø prisiminimai irgi turi iðliekamosios vertës, – ásitikinusi A. Jagminienë. – O skubëti
reikia, nes mûsø kartos þmonës jau iðeina...“

Susiþavëjo kompiuteriu
Be uþsiëmimø Treèiojo amþiaus universitete, A. Jagminienë
dar lanko paskaitëles senjorams ðv. Kryþiaus namuose, pradëjo mokytis dirbti kompiuteriu. „Labai labai norëjau, smalsu
buvo. Kaip, atrodo, gali ðitaip atsilikti nuo gyvenimo! Kompiuterius mums „paskolino“ Karo akademijoje. Internetà
greit iðmokau, taip pat raðymo, pieðimo programas“, – vardija A. Jagminienë. O pirmas postûmis buvo toks. Pas ponià
Aldonà á sodà kartà susirengæ atvaþiuoti seni klasës draugai
dar nutarë aplankyti ir netoliese esantá Europos parkà. Kadangi gido paslaugos brangios, ponia Aldona tarusi sau,
kad pati galës pabûti uþ gidà, iðsiruoðë á bibliotekas. Nieko
gero tenai nesuradusi, paskambino Europos parko administracijai. Internete, atsakë, susirasit. „Tàkart anûkë padë-

jo – tikrai, viskas apie tuos eksponatus: nuo pradþios iki
galo. Ir kaip tu nesusiþavësi! Pajutau, kaip tas kompiuteris
reikalingas þmogui. Ir dabar nebenoriu pamesti, noriu mokytis dar toliau“, – sako ponia Aldona.
Prieð keletà metø Treèiojo amþiaus universitete ji dar turëjo
progos pradëti mokytis anglø kalbos. Postûmis kibti á mokslus irgi buvo gana pragmatiðkas: mokanèiai lotynø, vokieèiø ir prancûzø kalbas poniai Aldonai buvæ nejauku, kad
nesupranta gatvëse ir parduotuvëse mirgëte mirganèiø angliðkø uþraðø...
Kai besikalbant ponia Aldona iðsitaria, kiek jai galá bûti metø, tylom aikteliu. Negaliu nepaklaust, nuo ko gi priklauso,
kad vienas þmogus vos per kelias klases iðsirita, o kitas –
net senatvëje nepraranda entuziazmo mokytis. „Nuo paties þmogaus priklauso, nuo temperamento, – paprastai ir
taikiai atsako. – Sangvinikai daugiau domisi aplinka, greitesni, melancholikams – uþtenka savæs. Ir nuo dirbto darbo
priklauso, profesijos „atvirumo“ ar „uþdarumo“. Neatsitiktinai mûsø studentø didþiuma – pedagogai.“ Kiek patylëjusi paskui netikëtai priduria: „Yra ir siauresnio akiraèio þmoniø, kurie nelabai kuo domisi. Bet kiekviena siela vertinga.
Ir tos paprastesnës – gal net vertingesnës... “

Ðiek tiek istorijos
Pagyvenusiø þmoniø Treèiojo amþiaus universitetas (TAU)
Lietuvoje buvo ákurtas prieð 10 metø gydytojø gerontologø,
Eksperimentinës ir klinikinës medicinos instituto darbuotojø. Ðis universitetas yra savarankiðka, savanoriðka visuomeninë organizacija, vyresnio amþiaus þmonëms padedanti neatitrûkti nuo „aktyviosios“, dirbanèios visuomenës. Kaip pridera, turi ástatus, vëliavà, himnà. Jau 10 metø kaip priimtas
á Tarptautinæ treèiojo amþiaus universitetø asociacijà (AJUTA).
Dabar universitetui vadovauja vienas jo ákûrëjø, Lietuvos gerontologø ir geriatrø draugijos prezidentas, medicinos daktaras Medardas Èobotas.
1995 m. ásikûrë pirmieji – Sveikatos ir Ûkio fakultetai. Vëliau, klausytojø pageidavimu, steigësi kiti. Per 10 metø filialai ásikûrë didesniuose miestuose ir kai kuriuose rajonuose. Universiteto klausytojai ne tik mokosi, bet ir padeda
vieni kitiems susirgus, uþklupus bëdai, kartu vaþiuoja á ekskursijas, kartu ðvenèia ðventes ar tiesiog bendrauja.
Paklausta, ko gi svarbaus, bûdama ðiame universitete, iðmoko, A. Jagminienë, buvusi universiteto studentë, dabar
– Literatûros fakulteto dekanë, kiek patylëjusi ramiai, bet
tvirtai iðtaria: „Èia iðmokau daugiau bendrauti su þmonëmis, iðmokau bûti tolerantiðkesnë. Esu labai patenkinta, tai
geriau, negu sëdëti prieð televizoriø ir „pletkavoti“, kaip
daþnai elgiasi mano amþiaus moterys...“
Alma Vijeikytë
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ES Socrates Grundtvig:
suaugusiøjø ðvietimo
programos galimybës
Dr. Edita Treèiokienë ES Socrates fondo Grundtvig ir Minerva programø koordinatorë

Ðiandienos visuomenëje kiekvienam þmogui
darosi bûtina iðsiugdyti gebëjimà mokytis visà
gyvenimà, savarankiðkai organizuoti savo mokymàsi, naudotis ávairiø ðvietimo formø ir naujø informaciniø bei telekomunikaciniø technologijø teikiamomis galimybëmis. Vis svarbesná
vaidmená ðiame procese atlieka Grundtvigo programa.
tvigo sekëjai ir mokiniai. Liaudies aukðtøjø mokyklø reikðmë Danijos visuomenëje atsispindëjo jau 1849–øjø Konstitucijoje, kurios pataisas suaugusiøjø ðvietimo klausimu inicijavo pats N. F. S. Grundtvigas.

Grundtvigo
asmenybë
Europos Sàjungos Socrates/Grundtvigo suaugusiøjø ðvietimo programa pavadinta Nikolajaus Frederiko Severino
Grundtvigo (1783–1872) vardu. Tai danø dvasininkas, raðytojas, filosofas, politikas, vienas pirmøjø Europos ðvietëjø,
praktiðkai árodþiusiø, kad suaugusiøjø ðvietimas gali paþadinti pilietiná, tautiná sàmoningumà ir ákvëpti sparèià visos
ðalies ekonominæ sklaidà. Grundtvigo sukurta liaudies aukðtosios mokyklos koncepcija buvo pagrásta idëja, kad prasmingas mokymasis privalo bûti prieinamas paprastam þmogui visà gyvenimà ir turi apimti ne tik þinias, bet ir pilietinæ
atsakomybæ, asmeninæ ir kultûrinæ raidà.
Daugelis Grundtvigo idëjø tuomet atrodë anarchistinës. Jis
tikëjo, kad paprastas þmogus geba kontroliuoti save ir dirbti bendram reikalui, kai aplinka yra draugiðka ir skatinanti.
Jis pirmasis iðkëlë idëjà kurti liaudies mokyklas suaugusiesiems, kad ðie pajustø didesná pasitikëjimà savimi, kad mokykla paþadintø þmoniø pasididþiavimà nacionaline kultûra, keltø norà ir meilæ mokymuisi. Ðias idëjas perëmë Grund-
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Ðiandien danai sako, kad liaudies aukðtosios mokyklos prikëlë Danijà tiek dvasiniam, tiek ekonominiam gyvenimui.

Grundtvigo
programa
suaugusiesiems ir
suaugusiøjø ðvietëjams
Ðiandienos visuomenëje kiekvienam þmogui darosi bûtina
iðsiugdyti gebëjimà mokytis visà gyvenimà, savarankiðkai
organizuoti savo mokymàsi, naudotis ávairiø ðvietimo formø
ir naujø informaciniø bei telekomunikaciniø technologijø teikiamomis galimybëmis. Vis svarbesná vaidmená ðiame procese atlieka Grundtvigo programa, kurios vienas ið tikslø –
pagerinti galimybes mokytis visiems þmonëms, nepriklausomai nuo jø amþiaus, skatinti diskusijas apie mokymàsi
visà gyvenimà, padëti skleisti geràjà patirtá. Taip pat Grundtvigo programa skatina tarptautiná bendradarbiavimà mokymosi visà gyvenimà kontekste, Europos tæstinio ðvietimo
plëtrà.

projektai
Grundtvigo suaugusiøjø ðvietimo projektø turinys aprëpia ir
neágaliøjø integracijà á visuomenæ, socialiai apleistø gyventojø grupiø ðvietimà, mokomøjø programø adaptavimà (pvz.,
kalbø, chemijos ir kt.), pedagogø kvalifikacijos këlimà, naujø
informaciniø tinklø kûrimà, ðvietimo vadybos klausimus.

to þmoniø globos bendrija, Pilietiniø iniciatyvø centras, Lietuvos dailininkø sàjungos galerija „Meno parkas“.

• Grundtvig 2– smulkûs bendradarbiavimo projektai, átraukiantys mobilumà.

Pastaruoju metu neretai pasireiðkia tëvø prieðiðkumas miestuose ir rajonuose vykdomai mokyklø tinklo pertvarkai. Viena
ið tokio nepasitenkinimo prieþasèiø – nepakankama informacija arba ji tiesiog tëvø nepasiekia. Kartais mokyklø kvietimas bendradarbiauti suvokiamas iðkreiptai, t. y. tëvai ásivaizduoja, kad ið jø praðoma tik materialinës paramos.
Grundtvigo projekto ágyvendintojai stengiasi keisti ðá poþiûrá. Tëvai, vaikai ir mokytojai drauge atlieka menines ir pedagogines uþduotis, diskutuoja, dalijasi projekte dalyvaujanèiø uþsienio kolegø patirtimi.

• Grundtvig 3 – ðvietimo darbuotojø mobilumas: trumpi mokytojø kvalifikacijos këlimo kursai.

Vaikø tëvø su specialiais poreikiais skatinimas

Siûlomos 4 pagrindinës Grundtvig
programos veiklos formos:
• Grundtvig 1 – bendradarbiavimo projektai;
– Grundtvig 1.1. – Grundtvigo mokymosi kursø projektai.

• Grundtvig 4 – tematiniai tinklai: pasikeitimas idëjomis apie
suaugusiøjø ðvietimà bei projektø rezultatø sklaida;
Grundtvig 4.1 – tematiniai Grundtvigo projektø sklaidos seminarai.
Neturintiems tarptautiniø projektø patirties, rekomenduojame pradëti savo veiklà nuo Grundtvig 2 – vadinamøjø „maþøjø“ projektø, arba Grundtvig 3 – tobulinimosi kursø uþsienyje, trunkanèiø vidutiniðkai savaitæ.
Grundtvig 2 projektø paraiðkos teikiamos
2006 m. kovo 1 d.
Veiklos laikotarpis –
nuo 2006 m. rugpjûèio 1 d. iki 2007 m. liepos 31 d.
Grundtvigo projektuose gali dalyvauti suaugusiøjø mokymo
centrø, vieðøjø ástaigø atstovai, aukðtøjø, profesiniø mokyklø dëstytojai, dirbantys su suaugusiaisiais, nevyriausybiniø
organizacijø lyderiai, socialiniai pedagogai, savivaldybiø atstovai, bibliotekø, muziejø darbuotojai, vietos bendruomenës ir pan.

Projektø
pavyzdþiai
Grundtvigo projektai gali atspindëti visà suaugusiojo þmogaus gyvenimo realybæ. Tai jaunø motinø, buvusiø kaliniø
gráþimas á visuomenæ, pagyvenusiø þmoniø saviraiðka, kaimo þmoniø ðvietimas, tëvø ðvietimas, kartø bendradarbiavimas, ðvietëjø, dëstytojø, mokytojø kvalifikacijos tobulinimas, kompiuteriniø ágûdþiø ágijimas, naujø informaciniø tinklø kûrimas ir pan. Èia pateikiami projektø pavyzdþiai padës geriau suprasti Grundtvigo projektø paskirtá.
Tëvø ðvietimas – sudedamoji suaugusiøjø ðvietimo dalis.
Grundtvigo programos tëvø ðvietimo projektuose dalyvauja
tokios nevyriausybinës organizacijos ir vieðosios ástaigos,
pavz., „Tëvai prieð narkotikus“, Lietuvos sutrikusio intelek-

Lietuvos visuomenë stokoja ágûdþiø, kaip elgtis su neágaliaisiais. Protiðkai neágaliø vaikø tëvai gëdisi savø vaikø, todël
jiems reikia pagalbos. Ðià problemà mëgina spræsti Grundtvigo projekto rengëjai. Projekte dalyvauja partneriai ið ðeðiø ðaliø. Parengti ir praktiðkai ágyvendinami tëvø lavinimo
moduliai: kaip tobulinti savo asmenybæ, kaip iðmokti bendrauti, kaip spræsti konfliktus, kaip planuoti karjerà, kaip
padëti vaiko sklaidai ir kaip gauti informacijos.

Paþink mane, paþink save
Jauni þmonës siekia bûti savarankiðki, nepriklausomi. Jie
buriasi á neformalias grupes pagal ávairius kriterijus: pomëgius, muzikiná skoná, aprangos stiliø ir kt. Ðiuos kriterijus
galima ávardyti kaip iðorinius, aiðkiai matomus, bet ðalia jø
neiðvengiamai susiformuoja ir vidiniai – specifinis elgesio
modelis, kalbos bûdas, bendras „prieðas“ (policija, mokykla, globalizacija ir kt.). Suaugusieji daþnai neigiamai vertina tokias jaunimo grupes, jauèia joms prieðiðkumà. Toká
poþiûrá lemia informacijos apie jaunimo kultûros bruoþus
stoka. Kaip teigia Pilietiniø iniciatyvø centras, vykdæs projektà ðia tema, santykiai tarp „jaunimo“ ir „formalios suaugusiøjø“ kultûros yra komplikuoti dël tarpusavio supratimo stokos. Taèiau atsakomybë dël to daþniausiai suverèiama jaunimui. Ðiuo projektu norima pabrëþti minëtø dviejø
kultûrø tarpusavio supratimo, abipusio kompromiso idëjà.
Projekte dalyvauja jaunimas, mokytojai ir policininkai – þmonës, tiesiogiai susiduriantys su jaunimo grupëmis ir turintys
galimybæ spræsti kylanèias problemas.

Darbo rinkos aktualijoms skirti projektai
Darbo rinkos, ásidarbinimo problemoms spræsti skirtus projektus ágyvendina Alytaus kolegija (projektas „Darbinimosi
priemonës europiniu tarpkultûriniu aspektu“), Klaipëdos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba (projektas „Socialinio ðvietimo intervencinio projekto planavimo pagrindai suaugusiesiems kaimo vietovëse“), Alytaus apskrities
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durinëje mokykloje ir dabar nori arba yra priversti vël mokytis, kad galëtø sëkmingai ásilieti á darbo rinkà. Daþniausiai
tai þemesnio iðsilavinimo þmonës, priklausantys skurdo rizikos grupei, realûs arba potencialûs bedarbiai, sunkiau randantys dràsos ir jëgø gráþti prie mokslø.

virðininko administracija (kuruojamas projektas „Struktûriðkai silpnø kaimo regionø moterys mokosi europietiðkai“),
Alytaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba (projektas „Suaugusiøjø motyvavimo mokytis strategijos: integruojant Rytø, Centrinës ir Vakarø Europos patirtá“), Vilniaus
juodosios keramikos centras (projektas „Paslëptasis menas“).
Kiekviena institucija pagal savo darbo profilá ieðko bûdø,
kaip padëti þmogui, atsidûrusiam ties bedarbystës riba ar
netekusiam darbo.

Projektø rengëjø aktyvumas
Projektø aktualumà ir iðliekamàjà vertæ lemia tinkamas pasirengimas, idëja, kuri aktuali Lietuvai ir kitoms Europos Sàjungos ðalims. Daugumos projektø uþdavinys – pasidalyti
patirtimi su uþsienio kolegomis. Grundtvigo programos decentralizuotai veiklai bûdinga tai, kad projekto vykdytojai
visà informacijà, susijusià su projekto veikla, gali gauti Lietuvoje, gimtàja kalba. Paraiðkos vertinamos Lietuvoje, taèiau rezultatai derinami su ðaliø, dalyvaujanèiø projekte,
nacionalinëmis agentûromis.

Ádomø poþiûrá, kaip padëti bedarbiams, pateikë Juodosios
keramikos centras. Manoma, kad mokydamasis lipdyti, á
molá panardinæs rankas, þmogus atsikrato átampos, nerimo,
kartu iðmoksta puoðti savo buitá taikomosios dailës darbais.
Lipdydami bedarbiai pasakoja apie savo gyvenimà, mokosi
anglø kalbos.
Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo asociacija dalyvavo projekte
„Suaugusiøjø, gráþtanèiø á aktyvø visuomeniná gyvenimà, pagrindiniø ágûdþiø ugdymas“ (ARKS – Adult Returners Key
Skills), kurá koordinavo kolegos ið Ðkotijos Edinburgo universiteto. Projekte, kuris truko ketverius metus (vidutiniðkai projektas vyksta 2 metus), dalyvavo suaugusiøjø ðvietëjai ið Estijos, Ispanijos, Olandijos ir Suomijos. Parengta mokomoji medþiaga, skirta tiems, kurie dël ávairiø prieþasèiø
(ilgalaikës bedarbystës arba itin menkø pajamø, maþø vaikø, gyvenimo nutolusiose vietovëse, tam tikro laiko, praleisto ákalinimo ástaigose ir kt.) nutraukë mokymàsi dar vi-

1 pav.

Kasmet analizuojamas Grundtvigo programos decentralizuotos veiklos pateiktø projektø geografinis aspektas, þiûrima,
kuris Lietuvos regionas maþiausiai informuotas apie Grundtvigo programos galimybes. Pirmajame paveiksle pateikti
duomenys apie 2001–2005 metais kovo 1 d. gautas Grundtvigo 2 paraiðkas. Daugiausia projektø pateikë Vilniaus (101),
Kauno apskrièiø (66) gyventojai, nors siekiama, kad visoms
apskritims bûtø atstovaujama lygiavertiðkai. Vienodas Klaipëdos ir Alytaus apskrièiø institucijø paraiðkø skaièius (po
29). Ðiaulieèiai pateikë 15, panevëþieèiai – 7 paraiðkas.

2001–2005 m. kovo 1 d. Grundtvig 2 pateiktø paraiðkø skaièius pagal apskritis

Ðiauliai
Telðiai

15

Panevëþys

4

7

Klaipëda

29

Utena

5

Tauragë

2

Kaunas

66

Vilnius

101
Marijampolë

4
Alytus

29
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projektai
Dabar daugiausiai dëmesio skiriama Tauragës (pateiktos tik
2 paraiðkos), Telðiø (4), Marijampolës (4) ir Utenos (5) apskrièiø suaugusiøjø ðvietimui. Su partneriais (Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo asociacija, Ðvietimo ir mokslo ministerija,
Klaipëdos nevyriausybiniø organizacijø centru) telkiama metodinë ir praktinë patirtis diskusijai su suaugusiais gyventojais apie visà gyvenimà trunkanèio mokymosi perspektyvà,
konkreèià naudà kiekvienam þmogui. Pasakojama apie
Grundtvigo programos pagalbà skatinant vietos bendruomenes, valstybines ástaigas ir nevyriausybines organizacijas
dalyvauti kultûrinëje veikloje, mokytis. Organizuojami informaciniai metodiniai seminarai, kur iðsamiai paaiðkinami
Grundtvigo programos turinio ir organizaciniai klausimai (pavyzdþiui, kaip susirasti kursus internete, kaip pildyti paraiðkas
ir pan.)

turinti Lenkija (144). Perþvelgus kitø Europos ðaliø statistinius duomenis, pastebima, kad Austrijos, Belgijos, Danijos,
Nyderlandø, Norvegijos, Ðvedijos, Suomijos ir kt. ðvietëjø
institucijos maþiau ásilieja á Grundtvigo projektus. Mus lenkia didþiosios Europos Sàjungos ðalys – Jungtinë Karalystë
(139 projektai), Prancûzija (148), Ispanija (298) ir pan.

2005 m. kovo 1 d. pateikta 109 Grundtvig 2 paraiðkos. Palyginus su kitomis naujosiomis Europos Sàjungos ðalimis (jø
10), daugiau paraiðkø pateikë tik per 40 mln. gyventojø

Programos perspektyva

2 pav.

Nuo 2002 metø paraiðkø skaièius Lietuvoje nuolat auga.
Didëja ir Europos Sàjungos finansavimas, pavyzdþiui, Grundtvig 2 projektams ðiais metais gauta apie 100 tûkst. eurø
daugiau nei 2004 metais.
Dabar vis daugiau dëmesio skiriama suaugusiøjø mobilumui. Sudaromos sàlygos tobulinti uþsienio kalbà. Siekiama, kad ES bûtø ne tik politikø, bet ir paprastø þmoniø
sàjunga.

Ateinanèius 2006-uosius Europos Komisija pavadino Europos dirbanèiøjø mobilumo metais. 2007 m. bus paskelbti
Europos lygiø galimybiø metai, 2008 m. – Europos tarpkultûrinio dialogo metai. Ðios prioritetinës kryptys atsispindës
ir Grundtvigo programos perspektyvoje.

Grundtvig 2 projektø dinamika, 2002–2005 m.
Lietuvoje ðià vasarà sukurta Grundtvigo programos ateities
darbo grupë, á kurià pakviesti ávairiø ðvietimo institucijø atstovai: nevyriausybiniø organizacijø, aukðtøjø mokyklø, vieðøjø ástaigø, Ðvietimo ir mokslo ministerijos ir mokymo centrø
atstovai, kurie yra gerai susipaþinæ su Grundtvigo programa, pateikæ reikðmingø projektø rezultatø. Grupës diskutuos apie ES Grundtvigo programos perspektyvà po 2006
m., teiks siûlymus Europos Komisijai.

Pateikta paraiðkø
120

Finansuota projektø

109
100

EK svarsto Grundtvigo programos 2007–2013 m. perspektyvà. Numatoma padidinti dalyvaujanèiøjø Grundtvigo veikloje kiekybæ ir patobulinti kokybæ.
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Europos Sàjungos Socrates
programos koordinavimo paramos fondas
Geleþinio vilko g. 12, LT–01112 Vilnius,
tel.: (8~5) 261 05 92, 212 24 81,
212 33 64, faksas (8~5) 249 71 37,
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Edita Treèiokienë, Grundtvig ir Minerva koordinatorë,
el. paðtas: grundtvig@socrates.lt;
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Daugiau informacijos galima suþinoti
Socrates tinklalapyje www.socrates.lt
arba konsultuojantis:

2004

2005

Asta Kundreckaitë, Grundtvig asistentë,
el. paðtas grundtvigassist@socrates.lt
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ES parama:
nepraleiskime galimybiø
Dr. Aurimas Morkûnas, Ðvietimo ir mokslo ministerijos Europos Sàjungos paramos koordinavimo skyriaus vedëjas

2005 m. rugsëjo–spalio mënesiais baigësi antrojo kvietimo teikti paraiðkas finansinei paramai gauti pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 1.5, 2.4 ir 2.5 priemones laikas. Praðomø lëðø
suma kelis kartus virðija numatytas skirti lëðas. Taèiau pasigesta ið regionø siûlomø projektø, o Vilniaus ir Kauno
institucijø pateiktiems struktûriniø fondø lëðomis finansuojamiems ðvietimo ir mokslo projektams atitenka net
85,6 proc. visø iki ðiol skirtø paramos lëðø.
Ðiame kvietime teikti paraiðkas aktyviai
dalyvavo ne tik bendrojo lavinimo ir aukðtojo mokslo ástaigos, bet ir neformaliojo
suaugusiøjø ðvietimo institucijos. Matyt,
tai lëmë patobulintos paraiðkø teikimo
sàlygos ir praëjusiø metø patirtis.

Ðiemet aktyvesnës
neformaliojo
ðvietimo institucijos
Rugsëjo mënesá gautos 278 paraiðkos
ðvietimo ir mokslo projektams vykdyti,
kurioms praðoma per 281 mln. Lt Europos socialinio fondo paramos.
Paraiðkos buvo teikiamos dviejø srièiø
projektams: vienais jø siekiama plëtoti
mokymàsi visà gyvenimà, kitais – skatinti mokslinius tyrimus gerinti aukðtos
kvalifikacijos specialistø rengimà.
Daugiausiai paraiðkø sulaukta ið Vilniaus
ir Kauno apskrièiø ðvietimo ástaigø. Aktyvesni nei pernai buvo Klaipëdos, Ðiau-
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liø, Panevëþio ir Utenos apskrièiø pareiðkëjai. Likusieji regionai menkai pasinaudojo galimybe pritraukti investicijø á ðvietimo sritá.
Moksliniams tyrimams, eksperimentinei
plëtrai ir aukðtos kvalifikacijos specialistams rengti buvo pateiktos 99 paraiðkos, kuriø praðoma paramos suma virðijo 114 mln. Lt. Nors daugiausia paraiðkø pateikë universitetai ir moksliniø
tyrimø ástaigos, ðiais metais paramos papraðë ir asociacijos bei verslo ámonës.
Dþiugu, kad ðiais metais konkurse aktyviai dalyvauja ne tik bendrojo lavinimo ir aukðtojo mokslo ástaigos, bet ir
neformaliojo suaugusiøjø ðvietimo institucijos. Matyt, tai lëmë patobulintos paraiðkø teikimo sàlygos ir praëjusiø metø
patirtis.
Mokymosi visà gyvenimà plëtrai buvo
pateiktos 179 paraiðkos, kuriø bendra
praðoma paramos suma – per 166 mln.
Lt. Tai pusantro karto virðija paramos sumà, planuojamà paskirstyti profesiniam

mokymui, studijø kokybei gerinti, kelti
mokytojø ir dëstytojø kompetencijà, lavinti moksleiviø bei suaugusiøjø verslumo ágûdþius ir kitiems svarbiems ðvietimo uþdaviniams spræsti.
Per pirmàjá ðaukimà, suaugusiøjø ðvietimo plëtrai buvo pateikta daug maþiau
projektø negu profesiniam rengimui ir
mokytojø kvalifikacijos tobulinimui.
Minëtini trys ðios srities projektai buvo
gerai parengti ir gavo paramà. Tai Andragogø praktikø tæstinio kvalifikacijos
tobulinimo modelio sukûrimas ir ágyvendinimas (Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo
asociacija), Suaugusiøjø mokymo galimybiø plëtra: andragoginës literatûros
portfelis (Ðvietimo ir mokslo ministerija), Mokymo formø ir programø priartinimas prie skirtingø suaugusiøjø grupiø
poreikiø (Akmenës r. savivaldybës Suaugusiøjø mokymo centras).
Atrodo, kad ðiemet suaugusiøjø ðvietëjams gali tekti didesnë ES struktûriniø
fondø parama. Vien neformaliojo suau-

projektai
gusiøjø ðvietimo ástaigos 2005 metais
pateikë 18 projektø. Kiek ir kokiems
projektams bus skirta lëðø, paaiðkës iki
2006 m. vasario mënesio. Projektai bus
pradëti ágyvendinti ne anksèiau kaip
2006 m. kovà.

Lëðø poreikis
infrastruktûros
plëtrai ðeðis kartus
virðija galimybes
Ðvietimo ir mokslo infrastruktûros plëtros projektams vykdyti gavome pusantro karto daugiau paraiðkø nei tuo pat
metu pernai. Ðiems projektams praðoma per 837 mln. Lt Europos regioninës
plëtros fondo paramos. Praðoma paramos suma yra dvigubai didesnë negu
pernai ir beveik ðeðis kartus virðija ðiems
projektams remti numatytas lëðas –
141,4 mln. Lt.
Turimø paramos lëðø uþteks tik kas ðeðtam projektui, tad paraiðkø vertintojø ir
projektø atrankos komiteto laukia sudëtingas uþdavinys – atrinkti geriausius,
nors visi gauti projektai yra svarbûs savo regionui ar konkreèiai ðvietimo, studijø ar mokslo srièiai.

pernai buvo Klaipëdos, Panevëþio, Alytaus, Marijampolës, Tauragës ir Telðiø
apskrièiø pareiðkëjai. Jie pateikë dvigubai daugiau paraiðkø.
Daugiausiai projektø pateikë profesinio
rengimo ástaigos, aukðtosios mokyklos
ir moksliniø tyrimø ástaigos, kurios daþniausiai paramos praðo bazinei árangai
atnaujinti, naujai mokymo ir tyrimø bazei sukurti bei infrastruktûrai plëtoti.
Bendrojo lavinimo mokyklø paraiðkomis
paramos praðoma mokykloms modernizuoti: kurti patrauklià mokymosi aplinkà, gerinti mokymo bazæ ir ugdymo sàlygas. Modernizuojant mokyklas, tikimasi
sumaþinti anksti mokyklas paliekanèiø
moksleiviø skaièiø, padidinti visø moksleiviø mokymosi motyvacijà. Keletà projektø pateikë savivaldybës, siekdamos
spræsti panaðias problemas visose rajono
ar miesto mokyklose.
Ákalinimo ástaigoms reikia paramos
árengti praktinio mokymo bazes, kuriose nuteistieji galëtø mokytis tam tikros
profesijos. Turëdami profesiniø ágûdþiø,
nuteistieji po ákalinimo galëtø lengviau
integruotis á visuomenæ.

Pateiktos paraiðkos bus vertinamos ir atrenkamos tris mënesius, o projektai ágyvendinti ne anksèiau kaip 2006 m. kovo
mënesá.

Regionai
neturëtø snausti
Nors ðiuo metu paskirstyta beveik 44
proc. ðvietimui ir mokslui skirtø ES struktûriniø fondø lëðø, kaip jau minëjau, regionai tinkamai neiðnaudoja esamø galimybiø. Pagrindinë parama atitenka aktyviausiems Vilniaus ir Kauno regionams.
Taip dar labiau didinama praraja tarp
didþiausiø Lietuvos miestø ir likusios ðalies dalies.
Ðiuo metu Vilniuje ir Kaune struktûriniø
fondø lëðomis finansuojamiems ðvietimo ir mokslo projektams atitenka net
85,6 proc. visø iki ðiol skirtø paramos
lëðø (219,4 mln. Lt), tuo tarpu Panevëþio, Telðiø ir Utenos apskritys gauna atitinkamai 0,2, 0,6 ir 0,8 proc. visos paramos. Kiek geresnë padëtis yra Ðiauliø
apskrities ðvietimo sektoriuje, kuriam
skirta 7,9 proc. paramos.

Kiti pareiðkëjai praðo paramos naujiems
neformaliojo ðvietimo centrams steigti,
pedagoginiø ir psichologiniø tarnybø darbui gerinti, pritaikyti mokymo bazæ fizinæ negalià turinèiø asmenø mokymosi
poreikiams ir kt.

Daugiau lëðø á atokesnius nuo sostinës
regionus ateis per valstybiniø institucijø
vykdomus nacionalinius projektus. Bet regionai galëtø bûti aktyvesni, siekdami pritraukti jiems reikalingø investicijø.

Skaitytojams primename, kad Ðvietimo
ir mokslo ministerija administruoja ES

gebëjimus ágyti ir pritaikyti tarptautinio
lygio mokslo þinias, reikalingas verslui

Á Ðvietimo ir mokslo ministerijos skirstomà ES paramà gali pretenduoti savival-

struktûriniø fondø lëðas, skirtas ágyvendinti tris dviejø BPD prioritetø priemones.

ir pramonei.

dybës, vieðojo administravimo ástaigos,
ðvietimo, profesinio mokymo, profesinio
informavimo ir konsultavimo institucijos,
aukðtosios mokyklos, moksliniø tyrimø
ástaigos, vieðosios ástaigos, ekspertinës
institucijos ir kt.

Didþiàjà dalá (57 proc.) paraiðkø ðiais metais vël pateikë Vilniaus ir Kauno apskrièiø institucijos, gerokai aktyvesni nei

2 prioriteto 2.4 priemonë – „Mokymosi
visà gyvenimà plëtra“ skirta plëtoti ðvietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijø sektorius taip, kad bûtø sukurtos tinkamos sàlygos mokytis visà gyvenimà.
2 prioriteto 2.5 priemonë – „Þmogiðkøjø iðtekliø kokybës gerinimas moksliniø
tyrimø ir inovacijø srityje“ skirta didinti
mokslininkø ir kitø mokslo darbuotojø

Ministerija taip pat administruoja dalá lëðø 1.5 priemonei – „Darbo rinkos, ðvietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijø institucijø bei socialiniø paslaugø infrastruktûros plëtra (papildanti ESF remiamas priemones)“. Pagal ðià priemonæ modernizuojama mokymosi aplinka,
atnaujinama áranga, diegiamos informacinës technologijos.
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Mokykla,
kurià galima baigti
në karto joje neapsilankius

Vilniaus Ozo vidurinës mokyklos direktorius A. Daubaras (centre)

Ar ásivaizduojate tokià vidurinës
mokyklos klasæ, kurioje vienu metu mokytøsi ir tolimojo plaukiojimo
jûreivis, ir Airijoje pluðantis mûsø
tautietis, ir Lietuvos sostinës gyventojas? Tokia klasë jau treèius metus veikia Vilniuje, Ozo vidurinëje
mokykloje, kurioje pagrindiná ir viduriná iðsilavinimà galima ágyti nuotoliniu bûdu. Baigiamøjø klasiø mokiniai ruoðia tokias pat pamokas, raðo kontrolinius kaip ir jø bendraklasiai, lankantys áprastas klases.
Dvyliktokai ðiemet laikys tokius pat
brandos egzaminus.

tiki nuotolinio mokymosi projekto sëkme.

Nors ir internetinës,
pamokos privalomos
„Mûsø projekto ir eksperimento esmë
– informaciniø komunikaciniø technologijø panaudojimas mokymui modernizuoti. Tikslas – suteikti lavinimosi galimybæ tiems, kurie negali ágyti iðsilavinimo áprastu bûdu mokykloje“, – sako
Albinas Daubaras, Ozo vidurinës mokyklos direktorius. Ði mokykla vienintelë Lietuvoje, pagrindiná ir viduriná iðsilavinimà teikianti ne tik tradiciniu, bet ir
nuotoliniu bûdu.
Tapti „nuotolinuku“, taip savo mokinius ðvelniai vadina Ozo vidurinës mokyklos pedagogai, gana paprasta. Tereikia atsiversti mokyklos interneto svetainæ ir, susisiekti nurodytais telefonais.
Atsakingi uþ nuotoliná mokymà pedagogai supaþindins su mokymosi sàlygomis, paskirs mokytojà kuratoriø, suteiks
asmeniná slaptaþodá, ir jûs jau mokinys.
Nei mokiniø gyvenamoji vieta, nei am30

þius neribojami. Vienintelë sàlyga – turëti priëjimà prie kompiuterio. Su mokykla mokinys dar sudaro sutartá, kaip
ir áprastoje mokykloje.
Internetinës pamokos privalomos. Sudaromas pamokø tvarkaraðtis su nustatytu pamokø skaièiumi per savaitæ. Kiekviena pamoka turi savo struktûrà. Teorinë kurso medþiaga pateikiama svetainëje, o specialias uþduotis, skirtas tai
dienai, parengia mokytojai. Mokinys
skaito teorinæ medþiagà, o paskui dar
atlieka savikontrolës uþduotis. Ozo vidurinës mokyklos mokytojai, kurie kûrë nuotolinio kurso medþiagà, sukûrë ir
savikontrolës uþduotis, kad mokinys pats
pasitikrintø, ar teisingai suprato teorinæ
medþiagà. Jeigu savikontrolës uþduotys
atliktos sëkmingai, vadinasi, jis ágijo bent
minimumà þiniø ir gali pradëti vykdyti
mokytojo uþduotis. Atlikæs jas iðsiunèia
mokytojui. Mokytojas per 1–15 minuèiø jas gauna, vertina, recenzuoja ir iðsiunèia atgal.

Nuotoliniu bûdu besimokantis mokinys
ið esmës turi tà patá krûvá kaip ir áprastinëje klasëje, jam taikomi tie patys atitinkamø klasiø ugdymo standartai. Uþduotys atliekamos, su mokytoju konsultuojamasi, bendraujama internetu naudojantis itin patogia, specialia komunikacine sistema. Tokia interneto sistema
(Web ct) mokyklai nemokamai leido
naudotis Vilniaus universiteto Nuotolinio
mokymo centras.

Mokytojai
savo mokiniø
niekada nëra matæ
Nuotolinio mokymo eksperimento iðtakos buvo mokyklos pedagogø parengtas X klasës iðlyginamasis kursas mokiniams, kurie mokyklà buvo metæ, o paskui apsigalvojo ir nutarë gráþti. Kadangi
tokios klasës paklausa netikëtai buvo
didþiulë, susirinko daug mokiniø, susibûrusi mokytojø entuziastø grupë parengë

projektai
projektà „Nuotolinio mokymo kursas XI–
XII vidurinës mokyklos klasëms“, kuriam
skirta ES parama.
Kaip á mokymà nuotoliniu bûdu reagavo Ozo vidurinës mokyklos mokytojai?
„Ið pradþiø gàsdino tos technologijos“,
– atvirai prisipaþásta prie mûsø su direktoriumi pokalbio prisidëjusios pedagogës: geografijos ir ekonomikos mokytoja metodininkë Genovaitë Kynë bei
dvi lituanistës, vyr. mokytojos – Jurgita
Petrauskaitë ir Vilda Skairienë.
Kaip pasakoja mokytojos, specifines uþduotis nuotoliniu bûdu besimokantiems
mokiniams jos rengia paèios, kartais derina ir su uþduotimis, naudojamomis per
pamokas áprastose klasëse. „Uþduotis
privalome adaptuoti mokymo specifikai,
pritaikyti interneto technologijoms. Atrodo, per trejetà metø tà mes iðmokome daryti...“ – ásiterpia direktorius.
Dauguma uþduoèiø susijusios su internetu. Pvz., mokiniai gauna uþduotá pasidomëti Statistikos departamento duomenimis internete, nubraiþyti grafikus
ir pan. Reikiamø literatûros kûriniø paprasta susirasti internete, o jei nëra –
nusiunèia mokytojai. „Dabar skaitome
„Hamletà“ ir tik vienas ið 40 mano mokiniø buvo paraðæs, kad neturi ðito kûrinio, o visi kiti skaitë. Atsakymai á teksto
suvokimo klausimus – kuo puikiausi“,
– giria savo mokinius lituanistë Vilda.
Kai kurie mokiniai, mokæsi nuotoliniu
bûdu, ðiemet nutarë sugráþti á tradicinæ
klasæ ir baigti vidurinæ mokyklà. Taèiau
didþiumos savo mokiniø mokytojai niekada nëra matæ. „Treèius metus pas
mus mokosi ðiaulietë, moteris su regëjimo negalia. Nors niekada nesu jos maèiusi, bet bendraujame labai ðiltai, jauèiu itin artimà ryðá“, – pasakoja mokytoja Genovaitë. Jos kolegë mokytoja Jurgita priduria, kokie nuostabûs bûna ðiaulietës laiðkai, kaip visos jø laukia.

Vienintelis
ðansas
Ðiais metais nuotoliniu bûdu mokosi 110
mokiniø. Veikia viena X, dvi XI ir pirmà
kartà – viena XII klasë. Tose paèiose kla-

sëse kartu mokosi ir neturintys 18 metø
mokiniai, ir suaugusieji, kadangi, kaip
pasakoja mokyklos direktorius, atskirti
nëra prasmës – jie nekontaktuoja, virtualioje aplinkoje dirba savarankiðkai.
Dauguma mokiniø – suaugusieji, gal tik
15–20 proc. nepilnameèiø. Pastarieji iðimties tvarka dël ypatingø aplinkybiø yra
gavæ leidimus ið savivaldybës mokytis
nuotoliniu bûdu.
Yra dar viena grupë mokiniø, kuriems
sudarytas modulinio mokymo kursas.
„Ið Lietuvos mokytis á Italijà yra iðvykusi gimnazistø grupë. Kadangi jie nenori prarasti ryðiø su Lietuva, mes esame
paruoðæ modulinius lietuviø kalbos ir
Lietuvos istorijos kursus. Greta privalomø dalykø italiðkoje gimnazijoje jie dar
mokosi Lietuvos istorijos ir lietuviø kalbos. Baigæ jie gaus paþymas, liudijanèias, kad baigë ðio modulio kursus“, –
pasakoja mokyklos direktorius A. Daubaras.
Beveik ketvirtadalis suaugusiø mokiniø
gyvena ir dirba uþsienyje: Italijoje, Ispanijoje, Airijoje. Tai vadinamieji „ekonominiai emigrantai“. Nuotolinis mokymasis jiems – bene vienintelis ðansas tæsti
kaþkada Lietuvoje pradëtà pagrindiná ar
viduriná mokymà. Kaip sako A. Daubaras, nuotolinio mokymo paskirtis – suteikti galimybæ lavintis tiems, kurie be
ðitokio bûdo veikiausiai nutrauktø mokymàsi. Pavyzdþiui, ðiuo metu virtualioje Ozo vidurinëje mokykloje mokosi jûreivis, dirbantis laive, kuris plaukioja po
visà pasaulá.
Taèiau ar Lietuva privalo iðvykusiuosius
globoti ir dar suteikti jiems iðsilavinimà?
„Lietuva savo tautieèiais turi rûpintis bet
kokioje situacijoje, – nedvejodamas atsako Ozo vidurinës mokyklos direktorius. – Kita vertus, jeigu asmeniui suteikiama galimybë ágyti lietuviðkà iðsilavinimà, didesnë tikimybë, kad jis gráð, kad
turës uþ ko kabintis èia. O jeigu jis nutraukia ryðius baigæs VIII klases, tai kà
veiks gráþæs èia? Dirbs ðlavëju? Kita vertus, reikia suprasti, kad tie þmonës moka mokesèius á ES ðaliø biudþetà, ið to
biudþeto Lietuva irgi kaþkà gauna. Galiausiai jie èia kaþkada dirbo, investavo

á socialiná draudimà, jie turi teisæ á pagrindiná ar viduriná iðsilavinimà.“
Iðskyrus „nestacionarumà“, nuotolinis
mokymasis – lygiai toks pat kaip tradicinëje mokykloje: tos paèios klasës, tie
patys standartai, tiek pat pamokø, tie
patys reikalavimai, tiek pat kontroliniø
darbø. Ðiemet pirmà kartà Ozo vidurinës „nuotolinukai“ dvyliktokai laikys
brandos egzaminus kartu su kitais mokiniais. Jeigu juos iðlaikys, mokykla iðduos atestatà.
Tie, kurie ryþtasi mokytis nuotoliniu bûdu, turi nusiteikti, kad nemaþai teks papluðëti savarankiðkai. Ádomu, kokiø motyvø vedami suaugæ þmonës, jau galbût kadaise metæ mokslus, prisiverèia
mokytis tokiu neáprastu bûdu? „Taip, tie,
kurie pasirinko nuotoliná mokymosi bûdà, turi turëti labai stiprià valià ir turi bûti
labai motyvuoti, – sako A. Daubaras. –
Mûsø produktyvumas nëra didelis. Tik 40
proc. mokiniø baigia klasæ su teigiamais
paþymiais. Taèiau tarp kitø ðaliø atrodome itin gerai. Pas mus lankësi sveèiai ið
Austrijos ir Ðvedijos, kurie negailëjo komplimentø mûsø nuotolinio mokymo sistemai. Jie pripaþino, kad jø ðalyse standartus ávykdo tik 16 proc. mokiniø.“
Kaip sako direktorius, svarbu, kad Lietuvoje norintiesiems ðansas suteikiamas.
O ir tø motyvuotø vis daugëja. Anot direktoriaus, daug þmoniø ateina prispirti
darbdaviø, nes jiems iðkelta sàlyga – arba vidurinis iðsilavinimas, arba tavo vietà uþims kitas...
Mokyklos vadovas në kiek neabejoja nuotolinio mokymo nauda ir ateitimi. „Pamàstykim, kiek laiko á vakarinæ mokyklà piko metu vaþiuoja vilnietis? Kelionëje sugaiðta maþiausiai valandà ar dvi. O jeigu
mokytøsi nuotoliniu bûdu, per tas valandas, sëdëdamas namie, jis atliktø namø
uþduotis. Kita vertus, mokiniams nereikia
pirkti vadovëliø, kanceliariniø prekiø. 30
litø per mënesá uþ internetà – visas mokestis. Tai racionalu, patogu ir skatina ðalies informaciniø technologijø plëtrà“, –
ásitikinæs A. Daubaras.
Alma Vijeikytë
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Suaugusiøjø ðvietimas
Lietuvoje 1918–1926 metais
Smalsu atsigræþti atgal: nuo ko gi viskas prasidëjo? Kaip buvo anuomet? Istorija – ar ji bûtø þmogaus, ar tautos, ar tiktai kokio reiðkinio –
gali nuteikti netgi smagiai. Praëjusio ðimtmeèio suaugusiøjø ðvietëjø
ir savo ðiandieniniø darbø palyginimas gali padëti mums geriau
suprasti, kaip toli esame paþengæ.
„Suaugusiøjø ðvietimo“ leidëjams kaip tik á rankas pateko Vilniaus
pedagoginio instituto istorijos specialybës 1991 m. penktakursio Kæstuèio Tomkaus diplominis darbas „Suaugusiøjø ðvietimas Lietuvoje
1918–1926 metais“ (vadovë, profesorë Aldona Gaigalaitë).
Ðiame þurnalo numeryje pradedame spausdinti iðtraukas ið ðio diplominio darbo, nuðvieèianèio minëto laikotarpio suaugusiøjø ðvietimo
situacijà.

Vakariniai
suaugusiøjø
kursai
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Kaizerinës okupacijos metais 1917 m.
lapkrièio 23 d. Bitë Puziniðkyje atidarë
ðventadienius suaugusiøjø kursus, siekdama pamokyti neraðtingà Smilgiø apylinkës jaunimà. <...> suaugusiøjø ðvietimas plaèiai buvo svarstomas 1913 ir
1918–1919 m. ávykusiuose Rusijos kooperatininkø suvaþiavimuose, kuriuose
dalyvavo ir lietuviø atstovai. Revoliucinio judëjimo paveikti ir kai kurie liberalesni dvarininkai – kaip V. Zubovas, organizavo mokyklas ir vakarinius kursus
kumeèiams.
<...>
Kaip atrodë Bitës kursai? Á juos sukviesti
jaunimà jai nebuvo sunku: „Mokytis noras pasirodë mûsø jaunuomenës neapsakomas. Turiu ið viso 44 këdes, kurias
galiu duoti mokiniams sëdëti, bet jau visos uþimtos. Du dideliu valgomojo kambario stalu apsësti ir vienas koridoriuje
ties plaèiai atidarytomis durimis, kad ir
ten sëdintieji mokiniai mano balsà girdëtø...“ Kursus lankë apie 70 þmoniø.

Pagrindinë suaugusiøjø ðvietimo priemonë Lietuvoje 1918–1926 m. buvo vakariniai suaugusiøjø kursai prie pradþios
mokyklø. <...> Be vakariniø kursø, Lietuvoje dar veikë ir ðventadienio kursai,
taip pat specialûs vakariniai kursai, kur,
be pradiniø þiniø, lankytojai gaudavo
kurios nors specialybës þiniø.
<...> Suaugusiuosius imta ðviesti dar
mûsø ðimtmeèio pradþioje. Tiesa, tà darbà dirbo pavieniai entuziastai. Viena ið
jø – Gabrielë Petkevièaitë–Bitë. Dar
1910 m. ji ðvietë liaudá, bendradarbiaudama su knygneðiais. Persikëlus jos ðeimai gyventi á Puziniðká (Panevëþio r.), ji
organizavo apylinkës þmoniø mokymà
per knygneðá Antanà Bataitá: „Að priraðydavau sàsiuviniuose raides, o jis, tai
yra A. Bataitis, iðneðiodavo.“ Savo nepaþástamus mokinius Bitë nemokamai

nio lygio, atsispindinèio jo atliktame darbe. <...> Geriausi mokiniai metø pabaigoje bûdavo premijuojami. Mokiniams
nebuvo þinoma, kas jø mokytoja. <...>.

Gabrielë Petkevièaitë-Bitë (1861-1943)

per A. Bataitá aprûpindavo elementoriais, sàsiuviniais, raðalu, plunksnomis.
Priraðyti sàsiuviniai bûdavo parneðami atgal á Puziniðká. Bitë vël áraðydavo uþduotis, prisitaikydama prie kiekvieno moki-

Kursø materialinë bazë buvo labai menka. Mokytoja turëjo 1,5x1,5 m Europos
þemëlapá ir atlasà, kuriuos panaudodavo skaitymo, geografijos ir istorijos pamokose. Elementorius, vadovëlius, netgi
raðymo priemones mokiniams parûpindavo pati Bitë. <...>
„Bitë mokinius suskirstë á 2 grupes – á
vienà grupæ atskyrë tuos, kurie nemokëjo skaityti, á kità tuos, kurie mokëjo“, – prisimena buvusi kursø dalyvë A.
Buèaitë-Èepienë. Pirmoji grupë gauda-
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vo vienokias uþduotis, o antroji – kitokias. „Pamokos bûdavo tik sekmadieniais. Jeigu pasitaikydavo ðventë savaitës vidury, tai taip pat bûdavo pamokos. Taèiau pagrindinis mokymosi laikas buvo þiema“ (S. Juzëno pasakojimas). Pamokos vykdavo nuo pusës treèios iki devyniø valandø vakaro. Kursai
buvo nemokami. 1919 m. G. Petkevièaitei iðvykus mokytojauti á Panevëþá,
kursai buvo nutraukti. <...>
<...> Suaugusiøjø ðvietimu tuo metu rûpinosi ir Katalikø baþnyèios dvasininkai.
Nuo 1915 m. Ðiauliuose buvo ákurta Lietuviø progimnazija, kurios bute buvo atidaryti vakariniai kursai suaugusiam jaunimui. 1918 m. Marijampolëje buvo
ásteigta miðrioji „Þiburio“ gimnazija.
<...> Organizuoti kursai buvo taip pat ir
Seinuose. 1919 m. Kraþiuose prie gimnazijos pradëjo veikti vakariniai kursai
suaugusiesiems, kuriuose mokoma tikybos, lietuviø kalbos, aritmetikos, gamtamokslio, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, pasaulio geografijos, fizikos,
psichologijos, dailyraðèio ir pieðimo. <...>
<...>
Lietuvos Respublikos vyriausybë suaugusiøjø ðvietimui daugiau dëmesio ëmë
skirti 1919 m. pabaigoje, kai lapkrièio
11 dienà buvo ákurta Ðvietimo ministerija, o 1920 m. pradþioje prie jos ákurtas
Pradþios mokslo departamentas, kuriame buvo sudarytas Suaugusiøjø mokymo skyrius. Jis ið esmës ir rûpinosi visais
suaugusiøjø ðvietimo reikalais. Skyriaus
vedëjui buvo paskirta mënesinë alga –
1 200 auksinø (visiems metams – 14
400 auksinø). Sudarytas planas, kaip organizuoti kursus. <...>
<...>
Skirtinguose Lietuvos rajonuose kursai
buvo organizuojami gana ávairiai. Vienuose beraðèiai ir maþaraðèiai buvo mokomi bendrøjø disciplinø, kituose mokësi þmonës, jau truputá prasilavinæ.
<...>
Ðvietimo ministerijos parengta suaugusiøjø kursø programa daþnai trukdyda-

vo mokytojams dirbti savarankiðkai, ádomiau pasiruoðti pamokoms, labiau sudominti kursø lankytojus. Toje programoje buvo reikalaujama, kad visuose
kursuose bûtø dëstoma vienodai. Tai turëjo neigiamø pasekmiø. Daþnai dël tos
privalomos programos kursai iðirdavo arba sumaþëdavo jø lankytojø skaièius.
<...>
Ðvietimo ministerijos programoje, skirtoje suaugusiøjø kursams, nebuvo atsiþvelgta á tai, kad suaugusiøjø ðvietimas
skiriasi nuo vaikø mokymo. Dauguma
mokytojø specialaus pasiruoðimo darbui
su suaugusiaisiais neturëjo ir dirbo su jais
kaip ir su vaikais. <...>
Opi problema buvo ir atlyginimas mokytojams uþ darbà su suaugusiaisiais.
Pagal Pradþios mokslo departamento
aplinkraðtá Nr. 2928 (1919.II.6) buvo nustatytas toks atlyginimas uþ darbà suaugusiøjø kursuose: jei juos lankys 10–
20 asmenø, tai kiekvienai pamokai skiriama 3 auksinai, jei daugiau kaip 20 –
4 auksinai. Tai, aiðku, labai maþas atlyginimas uþ nelengvà vakariná darbà, ir
dauguma mokytojø buvo tuo nepatenkinti.
<...> Ukmergës vasaros kursø klausytojø susirinkime 1922 m. liepos 26 d.
buvo pareikalauta, kad uþ darbo valandà suaugusiøjø kursuose bûtø mokama
po 25 auksinus.
<...>
Kalbant apie suaugusiøjø ðvietimà, reikia paminëti ir ðventadienius kursus.
Juose buvo rekomenduojama dalykus
dëstyti paskaitø-pasikalbëjimo bûdu, paskaitose gvildenti aktualesnius klausimus. Daugiausia jie buvo steigiami privaèiø asmenø ir organizacijø pastangomis. Vieni geriausiø ðventadieniø kursø
buvo Puziniðkyje (Panevëþio r.), kuriuos
rengë G. Petkevièaitë-Bitë. Savo kursø
turiná ji tvarkë pagal savo principus, sudarydama tokià programà: lietuviø kalba – 8 pamokos per mënesá, aritmetika
– 8, gamtos mokslas – 8, geografija –
4, istorija – 4, higiena – 4, þemës ûkis –
4, gyvulininkystë – 4, veterinarija – 4.

Tuo tarpu pradiniø mokyklø mokytojai,
dëstydami lietuviø kalbà, skaièiavimà,
tëvynës paþinimà, istorijà ir gamtà, kursuose vadovavosi pradinës mokyklos
programa. <...>
Kursai veikë sekmadieniais nuo 16 iki
21 valandos. Mokslo metø pradþioje
kursuose mokësi 11 vaikinø ir 2 mergaitës. Mokiniø amþius buvo nuo 16
iki 25 metø: 6 ið jø buvo ûkininkø vaikai, 7 darbininkai, tarp jø vienas siuvëjas. Pagal iðsilavinimà kursø lankytojus Bitë suskirstë taip: 1 – baigæs liaudies mokyklà; 3 – mokësi jos kursuose
okupacijos metu; 3 – lankæ liaudies mokyklà; 1 – mokësi namie su mokytoju;
2 – mokësi ið savæs; 2 – analfabetai.
Gruodþio mënesá Bitë pateikë statistines þinias apie kursø lankytojus 1926–
1927 m. <...>
Kursø materialinë bazë buvo silpna. Lëðø baldams ásigyti ir kitiems ûkio reikalams Ðvietimo ministerija nedavë, todël
teko tuo rûpintis patiems lankytojams.
Mokiniai patys susineðë ið namø suolus
ir stalus. Raðomàsias lentas padarë ið
valgomojo stalo apatiniø lentø, aptepæ
jas raðalu. <...>
<...> Ðie Bitës kursai veikë iki 1927 m.
kovo pabaigos.
<...>
Vakariniai suaugusiøjø kursai 1918–
1926 m. buvo pagrindinë priemonë likviduojant vienà sunkiausiø carizmo ir
kaizerinës okupacijos palikimà – neraðtingumà ir maþaraðtingumà. Plësti suaugusiøjø ðvietimà Lietuvoje 1918–1926
m. laikotarpiu buvo nepaprastai sunku.
<...> Nebuvo praktikos, nebuvo patyrimo, nebuvo ir specialiai tam paruoðtø
mokytojø, nes dauguma ið jø arba buvo pasitraukæ, arba uþsiëmæ ne savo tiesioginiu darbu. <...>
Patys kursai daugiausia buvo rengiami
prie pradþios mokyklø ir dirbo pagal jø
programà. Tai davë lankytojams tik paèià mokslo pradþià, patá minimumà, nes
jie iðmokdavo tik skaityti ir truputá raðyti. <...>
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Daugiausia suaugusiøjø ðvietimo reikalais rûpinosi privaèios labdarybës bei filantropijos pagrindais susikûrusios draugijos, gaudamos, nors ir ne visos, vyriausybës paramà. <...>

Suaugusiøjø
vidurinës mokyklos
Ðiauliø apskrities Uþvenèio valsèiaus Ðemetiðkio kaimo gyventojo Stasio Ðimanausko praðymas Kauno suaugusiøjø mokyklos vedëjui priimti já mokiniu á III klasæ:
„Garbingasis pone! Dasiþinojæs, kad
Kaune yra ásteigta vidurinë suaugusiems
mokykla, kurioje vienais mokslo metais
bus iðeinama dviejø klasiø kursas, kreipiuosi á gerbiamà mokyklos vedëjà su
nuþemintu praðymu mane priimti kaipo
studentà á aukðèiau minëtà mokyklà á
III klasæ ant sekanèio termino, tai yra
po vakacijø 1922 metuose.
Esu 26 m. amþiaus. Parvaþiavau ið
Amerikos Vasario 22, 1922 metuose.
Amerikoje lankiau per V metus vakarinæ mokyklà ir apie II metus gimnazijà (Hight school), kurioje mokiausi sekantá mokslà:
Angliðkai IV pamokos savaitëje, laipsnis B
Lotyniðkai V „ „ „ B,
Vokiðkai V „ „ „ B,
Algebra V „ „ „ A,
Chemijos 46 bandymus „ B
Turiu anksèiau minëto mokslo visus kreditus ir liudimus.
Malonëkite paraðyti man ar reiks, jeigu
reiks, stoti ant egzamino, kiek kaðtuos
egzaminas, jeigu reiks, tai kada atvaþiuoti, o gal per laiðkà bus galima iðduoti egzaminas, arba gal yra minëti
kursai Ðiauliuose, kiek mokslas kaðtuos
metams ir kokiame mënesyje po vakacijø atsidarys mokykla.
Esu pasirengæs iðsikeravoti ant medicinos daktaro.
Su godone – Stasys Ðimanauskas. Majaus 13, 1922“.
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<...> reikëjo ir didesnio iðsilavinimo,
platesnio akiraèio þmoniø, kurie bûtø
galëjæ eiti þemesniøjø valdininkø, mokytojø bei kitas pareigas. Tam tikslui
buvo kuriamos suaugusiøjø vidurinës
mokyklos.
Nuo 1921 metø pabaigos suaugusiesiems ðviesti buvo pradëtos kurti suaugusiøjø mokyklos. 1921 m. balandþio
mën. Ðvietimo ministerija paskelbë suaugusiøjø Ðvietimo projektà, kuriame
buvo aptarti ir Suaugusiøjø mokyklø
Nuostatai. Nuostatai numatë, kad suaugusiøjø mokyklos bus iðlaikomos savivaldybiø ir Ðvietimo ministerijos. <...>
Vienas ið suaugusiøjø mokyklos skirtumø nuo áprastiniø viduriniø mokyklø buvo tas, kad suaugusiøjø mokyklos klausytojas atskirø dalykø egzaminus galëjo laikyti kas mënesá, bet jeigu jis neiðlaikys kiekvienos klasës nustatyto dalyko minimumo, jis negalëjo bûti keliamas á kità <...>. Dar viena ypatybë –
dalykai, einami suaugusiøjø mokykloje, tokie pat ir tokia paèia apimtimi, tiktai
giliau, negu atitinkamose valstybinëse
mokyklose <...>. Baigus vienos klasës
kursà, reikëjo laikyti egzaminus, pagal
kuriø rezultatus mokiniai pergrupuojami: silpnesni gràþinami á þemesnes klases, o stipresnieji – keliami á aukðtesnes.
<...>
Uþ mokslà suaugusiøjø mokyklose buvo numatytas mokestis – 600 auksinø
metams; mokama ið anksto per keturis
kartus po 150 auksinø.
<...>
<...> Sprendþiant ið to meto Ðvietimo
ministro P. Maðioto praneðimo, iðlikusio
archyve, 1921– 1922 m. Lietuvoje buvo ákurtos 6 progimnazijos suaugusiesiems. Turima kita medþiaga rodo,
kad 1921 metø pabaigoje buvo ákurtos
3 suaugusiøjø mokyklos. Kaune spalio
mën. 4 d. buvo atidaryta pirmoji Lietuvoje vidurinë mokykla suaugusiems. Ið
pradþiø joje buvo tik 4 klasës, kuriose
mokësi apie 140 þmoniø. <...>

<...> visos suaugusiøjø mokyklos, ákurtos Lietuvoje 1921-1924 metais, buvo
ne valstybinës, o iðlaikomos organizacijø, Ðvietimo ministerija skyrë joms tik
dalá reikalingø lëðø.
Mokymas visose suaugusiøjø mokyklose vyko panaðiai. Pavyzdþiui, Kauno
LMPS vidurinëje mokykloje suaugusiems pamokos vykdavo vakarais nuo
17 val. iki 21 val., vidutiniðkai po 4-5
pamokas kasdien. Vienos klasës kursas
buvo iðeinamas per pusmetá.
<...>
Sunku buvo mokytis ir mokiniams, kuriø dauguma buvo tarnautojai, kariðkiai.
Apie jø padëtá pasakoja buvæs Kauno
LMPS suaugusiøjø gimnazijos 3 klasës
mokinys Juozas Audënas: „... Mokslas
prasidëdavo 5 val. po pietø ir trukdavo
iki 10 val. vakaro. Taip visas ðeðias dienas per savaitæ. Ëjome dvi kalses per
metus, todël bûdavome labai apkrauti
darbu. Juk nuo 8 val. ryto iki 2 val. po
pietø vieni dirbome ástaigose, kiti karinëse rikiuotëse, kiti vël kur kitur... Einant dviejø klasiø kursà per metus, kareiviams, kuriems reikëjo eiti pusryèiø 7
val. ryto, tekdavo miegoti nuo pirmosantros nakties iki ðeðtos ryto. <...>“.
<...> Mokymo priemonës buvo paèios
paprasèiausios, nebuvo kur jø ásigyti. Pagal galimybæ kai kas atsiveþdavo ið uþsienio, bet daþniausiai pasigamindavo
patys mokytojai kartu su mokiniais. Nuo
1924 metø bûdavo rengiamos vaizdiniø
priemoniø parodos. <...> tie darbeliai
beveik nenusileido fabrikiniams pavyzdþiams.

Liaudies
universitetai
1919–1926 metais Lietuvoje veikë suaugusiøjø vakariniai kursai, suaugusiøjø vidurinës mokyklos, bet liaudies ðvietimo problema tebebuvo labai opi. Daug
þmoniø dar nebuvo lankæ jokios mokyklos. 1923 metø Lietuvos gyventojø suraðymo duomenimis, 32,64 % vyresniø

patirtis
kaip 10 metø gyventojø buvo neraðtingi, ir neraðtingumo sumaþinimas bei
bendrojo gyventojø iðsilavinimo këlimas
tebebuvo pagrindinis suaugusiøjø ðvietimo uþdavinys. Ypaè sunki padëtis susidarë 1924 metais, kai Ðvietimo ministerija nustojo mokëti atlyginimus mokytojams uþ darbà vakariniuose suaugusiøjø kursuose. Trûko lëðø, pedagogø,
ir pradëtas taip reikalingas darbas ëmë
nykti. Todël reikëjo ieðkoti naujø suaugusiøjø ðvietimo formø, galvoti, kuo papildyti ar pakeisti vis maþëjanèius suaugusiøjø vakarinius kursus. Iðeitis ið sunkios padëties buvo rasta – pradëti kurti
Liaudies universitetai (LU).
<...>
Ðiø universitetø darbo principas – planingas visø suaugusiøjø (ir neturinèiø pradinio iðsilavinimo) átraukimas á mokslà.
Tokio mokymo esmë – klausytojas daugiau dirba savarankiðkai, dëstytojas tik
padeda jam dirbti: duoda nurodymus,
kokià literatûrà skaityti, nurodo darbo
metodus, taip pat skaito tam tikrà paskaitø ciklà, suteikdamas pagrindines þinias. LU klausytojas galëjo pats pasirinkti, kokias paskaitas klausyti, iðreikðti savo
pageidavimus dël mokymo programos,
pasirinkti jam patogesná laikà <...>.
Taigi pagrindinë Liaudies universitetø paskirtis – bendrojo suaugusiøjø iðsilavinimo këlimas, neraðtingumo sumaþinimas. Buvo stengiamasi suteikti klausytojams tiek teoriniø, tiek praktiniø þiniø, kurios þmonëms bûtø naudingos gyvenime.
Pirmuosius Liaudies universitetus Lietuvoje pradëjo steigti mokytojø, ðauliø bûreliai, ávairios jaunimo organizacijos.
1923 metø pabaigoje – 1924 metø pradþioje imta steigti ir specialias Ðvietimo
draugijas, kurios rûpinosi LU steigimu ir
laikymu. Tokiø draugijø Centro valdybos paprastai buvo Kaune. Pirmàjá Lietuvoje LU ákûrë paþangi V. Kudirkos ðvietimo draugija 1924 metø kovo 25 dienà. Neatsiliko ir katalikai. Jaunimo sàjunga „Pavasaris“ ásteigë ir laikë vyskupo M. Valanèiaus LU.

<...>
M.Valanèiaus LU buvo ásteigtas Kaune
1925 metø kovo I dienà. <...> Kaip ir
V.Kudirkos LU, taip ir M.Valanèiaus LU
turëjo savo Statutà. Jis Ðvietimo Ministerijos buvo patvirtintas 1926 m. birþelio
26 dienà. & 2 nurodoma, kad M.Valanèiaus LU tikslas – „...ðviesti liaudá ir ypatingai jaunuomenæ, supaþindinant su ávairiomis mokslo sritimis ir mus supanèiu pasauliu, dëstant viskà populiariu bûdu...“.
Pirmasis M.Valanèiaus LU skyrius buvo
ásteigtas Kaune <...>. Kyla neaiðkumø
ir dël to, kiek skyriø ar fakultetø buvo
ðiame LU. <...> Statute buvo nurodyta,
kad VLU sudaro 5 skyriai, o tuo tarpu
draugijos laikraðtyje nurodoma, kad veikë 8 skyriai: Literatûros-istorijos, Politiniø mokslø, Higienos-sporto, Meno-muzikos, Namø ûkio, Þemës ûkio ir kooperacijos ir kt. <...> VLU Kauno skyriuje buvo skaitomos 15-os dalykø paskaitos: gamtos mokslai, fizika, filosofija, sociologija, higiena, astronomija, istorija,
psichologija, literatûra, mandagumas,
namø ruoða, sportas, ekonomija ir kooperacija, teisë, menas.
<...>
Politiniø mokslø skyriuje buvo skaitomos
paskaitos ðiomis temomis: 1) Partijos –
kas jos ir kam reikalingos; 2) Valstieèiai–liaudininkai; 3) Socialdemokratai;
socialistai–revoliucionieriai; 4) Bolðevizmas Rusijoj ir Lietuvoj; 6) Krikðèioniø demokratø partija Lietuvoje; 7) Ûkininkø
sàjunga; 8) Darbo federacija; 9) Liberalizmas; 10) Kapitalizmas; 11) Pamatiniai socializmo dësniai; 12) Materializmas ir materialistinë paþvalga á istorijà;
13) Vertës ir virðvertës istorija; 14) Socializmas ir religija; 15) Socializmas ir
dora; 16) Socializmas ir moterystë; 17)
Socializmas ir vaikø auklëjimas; 18) Pagrindiniai kooperacijos dësniai; 19) Kooperacija kitur ir pas mus; 20) Þydø klausimas politiniu, socialiniu ir ekonominiu
atþvilgiu.

voje politinëmis partijomis, bolðevizmo
doktrinomis, kooperacijos pagrindais.
<...>
Gamtos mokslø skyriuje paskaitos buvo
skaitomos dviem srautais. Bendrajame
sraute: 1) Pasaulis ir jo ribos; 2) Gyvybës pradþia; 3) Evoliucijos teorija; 4) Pasaulio atsiradimas; 5) Fiziniai reiðkiniai,
pasireiðkià Þemës pavirðiuje ir atmosferoje: 6) Mûsø kraðto gamtos turtai; 7)
Jëga ir medþiaga; 8) Didieji mokslo atradimai. Specialiajame sraute: 1) Elektra ir jos pritaikymas gyvenime; 2) Radio telefonas ir telegrafas; 3) Þemës ûkis
ir ðiø dienø technika; 4) Oro spëjimas;
5) Matai ir matavimas; 6) Mûsø laukiniai paukðèiai ir þvërys; 7) Ðis tas ið anatomijos ir fiziologijos; 8) Ðis tas ið gyvuliø anatomijos ir fiziologijos; 9) Lietuvos
kaimo namø statyba.
Ðio skyriaus dëstytojai klausytojams suteikdavo bendrø þiniø apie pasaulio atsiradimà, fizinius reiðkinius, mokslo atradimus ir jø panaudojimà þmogaus gerovei, taip pat þemës ûkio modernizavimo klausimais.
<...> M.Valanèiaus LU klausytojams buvo skaitomos paskaitos ið labai ávairiø
mokslo bei praktiniø dalykø, ið kuriø didesnis dëmesys buvo skiriamas teologiniø klausimø nagrinëjimui, taip pat suteikiamos elementarios filosofijos, politinës ir socialinës ðalies santvarkos, gyvenamosios aplinkos paþinimo þinios.
Reikia pastebëti, kad nemaþas dëmesys buvo kreipiamas ir á praktinius dalykus, kurie galëjo bûti pritaikyti kasdieniams þmoniø reikalams.
(bus daugiau)
Alma Vijeikytë

Ðiø paskaitø klausytojai buvo supaþindinami su veikusiomis tuo metu Lietu-
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Mokymasis visà
gyvenimà Kvebeke
2005 m. birþelá Lietuvoje lankantis Kvebeko (Kanada) ðvietimo, laisvalaikio ir sporto ministerijos Profesinio mokymo departamento direktoriui Andrë
Blanchetui, Kvebeko ðvietimo, laisvalaikio ir sporto
ministerija bei Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministerija pasiraðë bendradarbiavimo ketinimø
protokolà. Ketinimø protokole numatoma remti
abiejø pusiø mokymo ástaigø pastangas rûpinantis
profesiniø mokyklø studentø, dëstytojø, administracijos darbuotojø mainais, skatinant mokymo ástaigø bendradarbiavimà mokymo programø, pedagoginiø, moksliniø ir techniniø tyrimø, didaktinës me-

Bendradarbiavimu
pagrásta politika
Þiniø ir mokymosi visà gyvenimà prieinamumas yra viena ið kultûrinës, socialinës ir ekonominës plëtros sàlygø. Ið ðios

dþiagos ir technologijø perdavimo srityje. Abi ministerijos nuolat palaikys ryðá numatydamos bendradarbiavimo sritis, projektus, galimus finansavimo ðaltinius. Tikimasi, kad bendradarbiavimas bûtø itin
naudingas ðvietimo institucijø plëtros bei jø veiklos
kokybës tobulinimo, partneriø veiksmø koordinavimo srityje, taip pat keièiantis patirtimi dël ðvietimo
prieinamumo didinimo, ypaè tarp rizikos grupës suaugusiøjø.
Ðiame straipsnyje pristatoma Kvebeko politika
mokymosi visà gyvenimà srityje.

skatina nuolatiná prisitaikymà, kaità.
Valstybë ásipareigoja kiekvienam suteikti
pagrindiná iðsilavinimà, padëti siekti tolesniø studijø, tobulinti suaugusiøjø ðvietimo ir mokymosi visà gyvenimà infrastruktûrà. Á ðià veiklà vyriausybë átraukia suinteresuotus partnerius – ðvietimo
institucijø atstovus, darbdavius, profesines sàjungas, privaèiø mokymø teikëjus, bendruomenines grupes ir paèius suaugusiuosius. Kvebeko suaugusiøjø ðvietimo politika ið esmës remiasi partneriø, dirbanèiø suaugusiøjø ðvietimo ir mokymosi visà gyvenimà srityse, veiksmø
koordinavimu.

Pagrindinis
iðsilavinimas – visiems

perspektyvos mokymosi visà gyvenimà
politikos vykdymas yra strategiðkai svarbus Kvebekui.
Nauji individualûs ir kolektyviniai iððûkiai, su kuriais susiduria suaugusieji þiniø visuomenëje, vykstantys pokyèiai
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Vienas ið svarbiausiø suaugusiøjø ðvietimo siekiø – suteikti pagrindiná iðsilavinimà kuo didesniam skaièiui þmoniø. Kvebeke pagrindinio iðsilavinimo etalonas
yra vidurinio mokslo diplomas (9+2 metai) arba profesiniø studijø diplomas. Pagrindiná iðsilavinimà ágijæ asmenys turëtø savo kasdienëje veikloje, darbe suprasti ir naudoti raðytinæ informacijà,
efektyviai bendrauti su savo grupës na-

riais ir visuomene, o mokymuisi, laisvalaikiui ir kitiems tikslams naudoti informacines technologijas bei pilietiðkai aktyviai dalyvauti visuomenës plëtroje.
Teikiant pagrindiná iðsilavinimà suaugusiesiems atkreipiamas dëmesys á iðskirtinius ðios grupës poreikius. Suprantama,
kad suaugusieji nesimoko taip, kaip tai
daro vaikai, jie visuomenëje turi kitokiø
vaidmenø ir atsakomybiø.
Suaugusiesiems mokykla nëra natûrali
gyvenimo aplinka, kaip yra jauniems
þmonëms. Prieðingai, daugeliui maþà
mokymosi patirtá turinèiø suaugusiøjø
mokykla atrodo nutolusi nuo realaus gyvenimo ar net gràþina skaudþius atsiminimus. Taigi suaugusieji mokomi atsiþvelgiant á jø patirtá, mokymosi turiná
pritaikant prie suaugusiøjø realybës. Ið
pradþiø reikia ið naujo apibrëþti raðtingumo turiná, kuris dar neseniai buvo suprantamas kaip gebëjimas skaityti, raðyti ir skaièiuoti. Dabar svarbu suvokti
ðiuolaikinës þiniø visuomenës, globalizacijos, technologiniø pokyèiø ir socialinës bei darbo aplinkos kompleksiðkumà, padëti asmenims pasirengti efektyviai ðioje visuomenëje gyventi. Taip pat
svarbi pilietiðkumo dimensija.
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Mokymosi visà
gyvenimà kultûra
Kitas Kvebeko suaugusiøjø ðvietimo politikos tikslas – mokymosi visà gyvenimà kultûros kûrimas.
Suaugusiøjø ðvietimas ir tæstinis mokymasis yra kertiniai klausimai kalbant
apie asmeninæ, socialinæ ir ekonominæ
paþangà. Iðsilavinimas yra ne tik individo, bet ir visuomenës atsakomybë.
Pagrindinis mokymosi visà gyvenimà kultûros kûrimo árankis Kvebeke yra 1995
m. priimto Þmogiðkøjø iðtekliø lavinimo
plëtros skatinimo akto vykdymas. Ðio
dokumento nuostata ávesti arba atnaujinti tæstinio mokymosi teikimo praktikà organizacijose turëjo átakos jau 85
proc. Kvebeko dirbanèiøjø. 45 profesinës sàjungos sukûrë profesijos kodeksus, kur apibrëþtos profesijai reikalingos
kompetencijos ir numatyta darbuotojø
atsakomybë uþ nuolatiná jø tobulinimà.
Organizacijos pateikia informacijà apie
vykdomus kvalifikacijos tobulinimo kursus ðvietimo institucijose arba organizuoja juos paèios.
Vyriausybë ðiuo metu kuria sistemà, kuri
padës asmenims iðreikðti iðsilavinimo poreikius ir ðiuos poreikius efektyviau tenkinti. Vyriausybë siekia uþtikrinti, kad
ðvietimas visiems darbuotojams bûtø
vienodai prieinamas, teikti didesnæ paramà personalo lavinimui smulkiajame
ir vidutiniame bei netradiciniuose versluose, padëti panaðioje srityje veikianèioms ástaigoms drauge organizuoti mokymus. Stengiamasi uþtikrinti, kad ðvietimo institucijos turëtø pakankamà
veiksmø laisvæ greitai ir lanksèiai reaguoti á regioninius þmogiðkøjø iðtekliø lavinimo poreikius, palengvinti vakariná bei
neakivaizdiná mokymàsi.

Iðsilavinimo
pripaþinimas
Kuriant mokymosi visà gyvenimà kultûrà ypaè svarbus oficialaus suaugusiøjø
pirminio mokymosi ir kompetencijø pripaþinimo klausimas. Suaugusiøjø ðvietimas gali bûti ávairiø formø, tai padeda

dinamiðkai tenkinti darbdaviø ir suaugusiøjø poreikius. Bet ðiø skirtingø formø egzistavimas iðkelia oficialaus mokymosi ir kompetencijø pripaþinimo
klausimà. Aktyvûs vyriausybës veiksmai
pripaþástant suaugusiøjø turimas kompetencijas ir iðsilavinimà yra esminiai siekiant uþtikrinti, kad daugiau suaugusiøjø
mokytøsi visà gyvenimà.
Pagrindiniai mokymosi ir kompetencijø
pripaþinimo principai ðvietimo kontekste yra ðie:
• asmenys turi teisæ á oficialø savo mokymosi ir kompetencijø pripaþinimà
tiek, kiek árodymø apie jo ágijimà jie gali
pateikti;
• asmenys neturi pervesti á formalaus
ðvietimo kategorijas jokio kitais bûdais
ágyto iðsilavinimo;
• asmenys neturëtø ið naujo siekti jau
kartà oficialiai pripaþintø kompetencijø
pakartotinio pripaþinimo.

Finansavimas: valstybë,
darbdaviai, suaugusieji
Dar vienas svarbus siekis Kvebeko ðvietimo politikoje – ðalinti kliûtis mokymosi prieinamumui. Gráþtantiems á studijas
ar norintiems tobulinti savo kompetencijas suaugusiesiems reikia pagalbos sudaryti mokymosi planus, iðsiaiðkinti mokymosi galimybes. Todël nuspræsta rengti mokytojus, galinèius efektyviai jiems
padëti. Plëtojamas nuotolinis ðvietimas.
Informacinës technologijos sudaro galimybes suaugusiesiems keistis idëjomis,
diskutuoti socialinëmis temomis, ieðkoti informacijos.
Svarbus veiksnys didinant ðvietimo prieinamumà yra atitinkamas suaugusiøjø
ðvietimo ir tæstinio mokymosi finansavimas. Svarbu uþtikrinti balansà tarp valstybës, darbdaviø ir paèiø suaugusiøjø indëlio. Beveik pusæ suaugusiøjø ðvietimui
numatytø finansiniø iðtekliø Kvebeko
ðvietimo ministerija skiria profesiniam
rengimui ir bendrajam ugdymui, o likusius – universitetams ir kolegijoms. Lëðø tam tikrø suaugusiøjø grupiø mokymams skiria kitos ministerijos, vyriausy-

binës organizacijos, profesinës sàjungos
ir patys suaugusieji. Viena ið teikiamos
paramos rûðiø yra paskolos mokslui, taèiau jos daugiau orientuotos á jaunus
þmones, siekianèius diplomo. Ðiuo metu stengiamasi ðià paskolø sistemà pritaikyti pasirinkusiesiems mokymàsi vakariniu ir neakivaizdiniu bûdu.

Atsakomybë
Didþioji dalis atsakomybës Kvebeko suaugusiøjø ðvietimo srityje yra suteikta
Ðvietimo ministerijai. Ji dirba kartu su
partneriais, prisiimdama politikos ir
veiksmø plano koordinatoriaus funkcijas. Kitos ministerijos Kvebeke irgi turi
savo vietà kuriant mokymosi visà gyvenimà kultûrà. Socialinio solidarumo ir
darbo ministerija yra atsakinga uþ politikos krypèiø sklaidà bei su darbu susijusiø kompetencijø plëtotës priemoniø
kûrimà. Kultûros ministerija didina kultûros produktø, pvz., knygø, prieinamumà. Santykiø ir imigracijos – palengvina imigrantø integracijà, Socialiniø paslaugø – teikia paramà bendruomenëse vykstantiems suaugusiøjø mokymams, þmogiðkøjø iðtekliø planavimui.
Pramonës ir komercijos ministerija lavina verslo lyderius ir strategijø darbuotojus pagal geriausià verslo patirtá. Tyrimø, mokslo ir technologijø ministerija
yra ásitraukusi á bendrosios mokslinës
minties plëtojimà. Profesinës sàjungos,
kurioms valstybë suteikë visuomenës gynimo mandatà, stebi savo nariø profesines kompetencijas ir rûpinasi jø tobulinimu bei plëtimu. Kadangi vyriausybë
planuoja labiau koordinuoti ir vertinti suaugusiøjø ðvietimo politikà, bus ásteigtas stebësenos ir ágyvendinimo komitetas. Atsakomybë uþ jo veiklà bus padalyta tarp Ðvietimo bei Socialinio solidarumo ir darbo ministerijø.
Rûta Èiþauskaitë
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Kaip Pakruojo rajone
mokymosi visà gyvenimà
strategija tampa realybe
Pakruojo suaugusiøjø ir jaunimo ðvietimo centras - tai Rima, Jûratë ir Rima - trys aktyvios bei linksmos moterys. Jos
ne tik rûpinasi suaugusiøjø klasëmis, kuriose savo jaunystës klaidas bando iðtaisyti mokykliná amþiø jau praaugæ
mokiniai. Rajono pedagogams jos rengia kvalifikacijos tobulinimo renginius, kartais net kelis per dienà, organizuoja seminarus kaimo bendruomenëms, mokiniø tëvams, jos kupinos idëjø uþmegzti tarptautinius ryðius su
ispanais, belgais, graikais ir netrukus imti mokyti pakruojieèius uþsienio kalbø, jos...
„Jei bûtumëte atvaþiavusi rytoj, mûsø nebûtumët radusi –
rytoj vyks penki mûsø centro organizuojami renginiai, kiekvienai tenka maþdaug po du, bet nieko, þmonës jauni, nesiskundþia“, – nusiðypso Rima Juozapavièienë, Pakruojo suaugusiøjø ir jaunimo ðvietimo centro direktorë. Smagiu sutartiniu juoku paskutinëms jos frazëms atsiliepia kitos dvi centro
darbuotojos – metodininkë Rima Leimontienë ir vyresnioji specialistë Jûratë Morkûnaitë. Ðios optimistiðkos ir veiklios pakruojietës pasakoja, kad jø centro veikla neapsiriboja vien
mokytojø kvalifikacijos tobulinimo renginiais ar suaugusiøjø,
kurie nori ágyti pagrindiná ir viduriná iðsilavinimà, mokymu. Centro darbuotojos savo rajone, kuriame iðskirtinai gyvos, veiklios kaimo bendruomenës, organizuoja ðvietëjiðkus renginius
mokiniø tëvams, kaimo mokyklø bendruomenëms, kaimo
bendruomeniø pirmininkams.

Mûsø paslaugos –
ne tik mokytojams
„Anksèiau mûsø klientai, jeigu vadinsime dabar madingu ekonominiu terminu, buvo tik mokytojai, o dabar mes norime
teikti paslaugas ne tik jiems, bet ir mokiniø tëvams, mokyklø
bendruomenëms plaèiàja prasme, kaimo bendruomeniø pirmininkams“, – pasakoja R. Leimontienë.
2004 m. buvo ágyvendinamas ðio centro sukurtas ir Ðvietimo
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Rima Juozapavièienë

kaitos fondo paremtas projektas „Pakruojo rajono suaugusiøjø ðvietimo plëtra: modelio kûrimas“. „Tuo projektu norëjome mokymosi visà gyvenimà idëjà priartinti prie realybës. Þodþiai skambûs, pradeda net pabosti, taèiau nutarëme pamàstyti, kà galime padaryti savo rajone, gal savo centro paslaugas galime pasiûlyti ir kitiems suaugusiesiems“, – apie projekto atsiradimà pasakoja R. Leimontienë. Pagal tà projektà
buvo organizuota konferencija „Pakruojo rajono suaugusiøjø
ðvietimo plëtra“. Per konferencijà buvo pristatytos ástaigos,
organizacijos, uþsiimanèios suaugusiøjø ðvietimu, aptarta, ko
reikia, kad suaugusiøjø ðvietimas rajone bûtø veiksmingesnis, kaip ávairios organizacijos, seniûnijos, bendruomenës gali
bendradarbiauti ir pan. Ðios konferencijos ákvëpta, Pakruojo
rajono suaugusiøjø ir jaunimo centro direktorë R. Juozapavièienë pasiûlë ákurti rajone Ðvietimo forumà, kuriame verslininkø, pedagogø, savivaldybës, Baþnyèios interesams atstovaujantys þmonës galëtø aptarti rajono ðvietimo poreikius ir
problemas. Susibûrus 15 þmoniø iniciatyvinei grupei, forumas
ákurtas dar tø paèiø, 2004 metø, vasarà.
Per minëtà konferencijà paaiðkëjo, kiek daug tikimasi ið Pakruojo rajono suaugusiøjø ir jaunimo ðvietimo centro. Padariusios iðvadas, centro moterys numatë papildomas veiklos kryptis
– pagalbà mokiniø tëvams ir kaimo bendruomenëms, kurios
organizuoja ðvietëjiðkà veiklà.
Tø paèiø metø vasarà Triðkoniø pagrindinëje mokykloje suor-
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ganizavo seminarà „Paauglystë. Vaiko elgesio korekcijos bûdai“. Seminarà vedë centro pakviesta psichologë ið Ðiauliø.
Beje, seminaro temà pasiûlë mokiniø tëvai, kurie pageidavo
rûpimais klausimais pasikalbëti su psichologe.
Kitas seminaras buvo surengtas kaimo bendruomeniø pirmininkams ir nariams. Seminarà vedë Jaunimo karjeros centro
psichologë. Seminaro tema – „Vidinës motyvacijos skatinimas“. „Pastarajame seminare dalyvavo 19 þmoniø, o pirmajame – 33, negali sakyt, kad masiø masës ëjo, tik tie, kurie
norëjo. Turint omenyje, kad rajone yra apie 25 kaimo bendruomenës, tai, sakyèiau, mûsø mastais nemaþai, – sako R.
Leimontienë. – Po ðitø seminarø paaiðkëjo, kad þmonës mus
vertina kaip centrà, naudojasi mûsø paslaugomis, tik paèioms
reikia nenuleist rankø. Po ðitø dviejø seminarø pasijautëm
tikrai gerai.“

Ûkininkams reikia
anglø kalbos
Kaip yra pasiþadëjusios, rankø centro darbuotojos tikrai nenuleidþia ir toliau ieðko galimybiø, kaip mokymosi visà gyvenimà strategija vis labiau ir labiau ásikûnytø. Kaip tæsinys minëto projekto 2005 metø pavasará buvo suorganizuota forumo konferencija „Mokymosi visà gyvenimà strategijos aktualijos Pakruojo rajone“. Ðioje konferencijoje, kurioje dalyvavo savivaldybës, ugdymo ástaigø vadovai, darbo birþos, verslininkø, neágaliøjø, mokiniø tëvø atstovai, iðsakyta nemaþai
siûlymø rajono tarybai, kaip rajone patobulinti ðvietimà.
O visai neseniai R. Leimontienë direktorës buvo komandiruota á Suomijoje vykusá Grundtvig 2 kontaktiná seminarà „Ðvietimo skatinimas kaimo vietovëse“. „Tenai susiradau bendraminèiø: latvæ, suomæ, ispanæ, kuri nedideliame miestelyje prie
Pirënø turi privaèià ástaigà ir moko uþsienieèius ispanø kalbos. Nusprendëm vykdyti kalbø mokymo projektà, kad atokesniø kaimo vietoviø þmonës galëtø mokytis uþsienio kalbø.
Kalbëjome, kad domëjimasis uþsienio kalbomis galëtø vykti
ir per kultûrinius mainus. Pavyzdþiui, atvaþiuoja ispanai, an-

Rima Leimontienë

Jûratë Morkûnaitë

gliðkai pristato mums savo kultûrà, mes tenai – savo ir pan.
Galëtø bûti ir mokytojø mainai, ir besimokanèiø suaugusiøjø,
bet kol kas tai tiktai idëjos, kol kas tik viena kità raginam
elektroniniais laiðkais, – pasakoja R. Leimontienë. – Mûsø centras bus kaip koordinatorius, tai að visa spirgëte spirgu, dabar
dar ieðkau daugiau partneriø: ið Kipro, Belgijos, Maltos.“
Kas skatina mokytis kitos kalbos kokiame nors Pakruojo kaime
gyvenantá þmogø? Abejonæ netrukus uþgesina moterø pasakojimas, kad ðiemet anglø kalbos mokymo grupës jau susidarë ne
tik Pakruojyje, bet ir Þeimelyje, Linkuvoje, tikëtina, kad susirinks
ir Rozalime. Ir ne tik mokytojai á tas grupes registruojasi, – kursø
rengëjus labai kalbina ir stambesnieji ûkininkai.
„Nulemia ekonominiai interesai, – abejones galutinai iðsklaido J. Morkûnaitë. – Ateina ES struktûriniai fondai, nori nenori, reikia anglø kalbos. Be to, nemaþai kaimo þmoniø iðvaþiuoja á uþsiená, pabûna, gráþta èia, atsiranda kitokiø interesø,
noras mokytis kalbos.“

Kaimo þmonëms
labiausiai praverstø uþsienio
kalbos ir mokëjimas dirbti
kompiuteriu
Suaugusiøjø ir jaunimo ðvietimo centro direktorë R. Juozapavièienë dalyvauja savivaldybës veiklos grupëje „Pakruojo rajono partnerystë“. Ði grupë ásitraukusi á Europos Sàjungos bendrijø iniciatyvø programà „LEADER+“. Neseniai grupës nariai
apklausë daugiau nei tûkstantá rajono gyventojø ir parengë
strategijà, kaip skatinti kaimo plëtrà. „Dabar laukiame, kaip
dokumentas bus ávertintas, be to, tie apklausos duomenys
labai vertingi ir mûsø centrui“, – sako R. Juozapavièienë. Á
anoniminës anketos klausimus daugiausia atsakinëjo moterys (700), daugiausia kaimo gyventojai. Amþiaus vidurkis –
31–50 metø (tokiø buvo 521), turëjusiø daugiau nei 50 metø
– 337 gyventojai. Pagal iðsilavinimà – daugiausia turintys
aukðtesnájá arba viduriná.
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Á klausimà, kokie mokymai padëtø ágyvendinti sumanymus kasdieniame gyvenime, dauguma pabrëþë uþsienio kalbas (357) ir
kompiuteriná raðtingumà (440). Ádomumo dëlei – beveik pusðimtis apklaustøjø atsakë: literatûros ir meno mokymai...

Ir dar kai kas
Kaip pasakoja direktorë R. Juozapavièienë, gruodþio mënesá
paminëtas Ðvietimo centro 10–metis ir suaugusiøjø mokymo
rajone 60–metis. „Sunku atkapstyt, kada ta pradþia buvo,
bet manom, kad ðiemet sukanka 60 metø nuo tos datos, kai
Pakruojyje buvo ásteigta pirmoji suaugusiøjø mokykla. Nors
ta istorija trûkinëja, nes anksèiau niekas nerinko tokios medþiagos, nekaupë, bet gal pavyks iðleisti istoriografiná leidinukà apie suaugusiøjø mokymà savo rajone“, – sako R. Juozapavièienë.
Kad bûsimø kartø istorikams nekiltø panaðiø keblumø, o gal
tiesiog dël savo uolumo ir atsakingumo, centro moterys nuo
pat centro ákûrimo savo veiklà kruopðèiai fiksuoja, apraðo,
fotografuoja, deda á storiausius nuotraukø albumus ir net kasmet iðleidþia broðiûrëlëmis. Taigi ir paðalieèiui – viskas kaip
ant delno: seminarai mokytojams, iðvykos, mokytojø darbø
parodos, mokiniams, kurie mokosi suaugusiøjø klasëse, suorganizuoti susitikimai su þymiomis ðalies asmenybëmis.
Paskutinë uþraðyta mûsø pokalbio frazë: „Mes esame didþiosios optimistës“. Kuriai ið jø trijø priklauso – jau nebeatseku.
Konferencijos „Mokymosi visà gyvenimà strategijos aktualijos Pakruojo rajone“ dalyviai priëmë rezoliucijà, kuri galëtø
bûti geras tokio dokumento pavyzdys, idëjø aruodas kitø rajonø pedagogams ir aktyviems, ðvietimu besirûpinantiems
þmonëms. Neskatiname kopijuoti – tik pamàstyti, kokius
artimiausius tikslus bûtø galima numatyti galvojant apie savo
miesto ar rajono vaikø bei suaugusiøjø ðvietimà, kà nesunkiai galima nuveikti patiems surëmus peèius...

Konferencijos rezoliucija
Pakruojo rajono tarybai, Pakruojo rajono savivaldybës administracijai, ugdymo ástaigø vadovams, Pakruojo verslininkø ir
darbdaviø asociacijai, Pakruojo darbo birþai
1. Siûlyti rajono tarybai leisti prie mokyklø (kur nëra arti darþeliø) sudaryti 4-5 metø amþiaus vaikø grupes, kuriose vaikai bûtø lavinami popietëmis po 2-3 valandas, uþ darbà pedagogams apmokant ið rajono biudþeto lëðø.
2. Siûlyti efektyvinti specialiosios pagalbos teikimà vaikams ikimokyklinio ugdymo ástaigose ásteigiant daugiau logopedø etatø.
3. Siûlyti sudaryti galimybæ visiems vaikams lankyti prieðmokyklinio ugdymo grupes didinant prieðmokyklinio ugdymo grupiø skaièiø.
4. Siûlyti Pakruojo rajono nevalstybiniø organizacijø fondo
komisijai remti projektus, kurie numato jaunø ðeimø ðvieti-

mà ir konsultavimà ávairiais ikimokyklinio amþiaus vaikø ugdymo, ruoðimo mokyklai klausimais.
5. Ápareigoti mokyklas didesná dëmesá skirti pedagoginiam
tëvø, turinèiø ikimokyklinio amþiaus vaikø, ðvietimui, organizuoti ðvietimà tëvø gyvenamosiose vietose.
6. Steigti vidurinëse mokyklose, gimnazijose profesijos konsultantø etatus.
7. Organizuoti daugiau susitikimø su aukðtøjø, aukðtesniøjø
mokyklø atstovais ugdymo ástaigose.
8. Rekomenduoti rajono darbdaviams rengti atvirø durø dienas mokiniams savo ámonëse ir ástaigose.
9. Pakruojo suaugusiøjø ir jaunimo ðvietimo centre efektyviai
PIT veiklai uþtikrinti ásteigti profesijos patarëjo etatà ir tinkamai árengti patalpà PIT‘ui.
10. Uþtikrinant darnesná profesinio informavimo socialiná tinklà,
stiprinti Pakruojo suaugusiøjø ir jaunimo ðvietimo centro bei Pakruojo darbo birþos informacinio centro bendradarbiavimà.
11. Sukurti jaunimo internetinæ svetainæ Pakruojo rajono savivaldybës puslapyje, kurioje jauni þmonës galëtø rasti reikalingos informacijos apie rajono jaunimo organizacijø veiklà.
12. Didinti jaunimo ir neágaliøjø organizacijø bendrø renginiø
skaièiø, panaudojant NVO projektinës veiklos galimybes ir ieðkant glaudesniø sàsajø su ðvietimu uþsiimanèiomis organizacijomis.
13. Plëtoti Pakruojo suaugusiøjø ir jaunimo ðvietimo centro
kvalifikacijos tobulinimo paslaugø teikimà rajone, sudarant
galimybæ didesniam gyventojø skaièiui tobulintis, nuolat teikti informacijà rajono gyventojams apie ðvietimo centro paslaugas.
14. Atsiþvelgiant á mokymosi visà gyvenimà strategijos reikalavimus, siûlyti rajono tarybai didinti Pakruojo suaugusiøjø ir
jaunimo ðvietimo centro materialinius, finansinius ir þmogiðkuosius iðteklius, kurie bûtini veiklai organizuoti bei plëtoti.
15. Skatinti rajono ugdymo ástaigas iðtirti suaugusiøjø mokymosi poreikius ir uþsiimti jø mokymu (formaliuoju ir neformaliuoju) bendradarbiaujant su Pakruojo suaugusiøjø ir jaunimo
ðvietimo centru.
16. Informacinæ medþiagà apie suaugusiøjø mokymosi galimybes lankstinuko forma iðplatinti rajono gyventojams.
17. Pakruojo darbo birþai kasmet aptarti su darbdaviais, kaimo bendruomenëmis darbuotojø mokymosi ir kvalifikacijos
tobulinimo galimybes, pristatyti darbdaviams ir nevalstybinëms
organizacijoms ES socialiná fondà, kaip galimybæ tobulinti gyventojø kvalifikacijà; mokyti juos rengti projektus ir sudaryti
rajono gyventojø kvalifikacijos tobulinimo programà trejiems
metams.
18. Darbdaviams bendradarbiauti su darbo birþa bei mokymo centru, kad bûtø perkvalifikuoti darbuotojai ar parengti
reikalingi specialistai.
19. Darbdaviams bendradarbiaujant su rajono taryba ieðkoti
galimybiø, kaip iðlaikyti specialistus Pakruojo rajone.
Alma Vijeikytë
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