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Mielieji skaitytojai!
Ðiemet paminëjæ antruosius Lietuvos narystës Europos Sàjungoje metus vis la-

biau ásisàmoniname, kad Europos Sàjunga mums yra ne kaþkokia tolima, nepa-

siekiama, kartais rodoma televizijos ekranuose konstrukcija, o vis intensyvesnio

kasdienio darbo ir sàveikos bendradarbiavimo objektas. Tai ypaè pastebima dir-

bant suaugusiøjø ðvietimo srityje, kur itin aktyviai bendradarbiaujama su ávario-

mis ðalimis ir tarptautinëmis institucijomis.

Ðtai keletas 2006 m. pradþios ávykiø:

2006 m. sausis. Lietuva aktyviai ásitraukë á tarptautiná Grundtvig projektà InfoNet,

kurio tikslas – sutelkti ES ðaliø suaugusiøjø ðvietimo þurnalø leidëjus, sukurti

informacijos tinklà. Mûsø atstovai dalyvavo seminare Maltoje.

Vasaris. Parengta studija Eurydice tinklui apie neformalø suaugusiøjø ðvietimà.

Kovas. Europos Komisija pradëjo rengti komunikatà suaugusiøjø ðvietimo klausi-

mais, kuriame bus pateikta ðios srities analizë, tendencijos, numatytos ateities

gairës. Lietuvoje buvo sudaryta ekspertø grupë, kuri aktyviai teikë pastabas ðiam

dokumentui.

Balandis. Lietuvoje lankësi projekto „Suaugusiøjø ðvietëjø tinklas Europoje“ da-

lyviai ið 14 ðaliø, dalijosi patirtimi, kaip suaugusiøjø ðvietimo savaitës organizuo-

jamos ávairiose ðalyse.

Geguþë. ES Tarybos posëdyje Briuselyje svarstyti integruotos Mokymosi visà

gyvenimà programos finansiniai aspektai.

Ðalims nusprendus, kad bendras ES biudþetas bus maþesnis, maþëja, palyginti

su anksèiau planuotu, ir finansavimas ðvietimo veiklai, taigi ir suaugusiøjø ðvieti-

mui. Lietuvos atstovai siûlë, kad ðis finansavimas ne maþëtø, o bûtø didinamas ið

kitø programø. Buvo iðsakyta keletà svarbiø argumentø: bûtina keisti gyventojø

poþiûrá, kad mokytis jau per vëlu; norint pasiekti Lisabonos strategijos tikslus,

reikia didinti besimokanèiø suaugusiøjø skaièiø; siekdami ið ES fondø finansuoja-

mø projektø kokybës, turime rengti aukðtos kvalifikacijos ekspertus. Lietuvos

pozicijà palaikë Jungtinë Karalystë, Airija, Latvija, kitos ðalys, tad galime tikëtis

pozityviø sprendimø.

Birþelis. Aktyviai svarstoma 2007–2013 m. Þmogiðkøjø iðtekliø plëtros veiksmø

programa, planuojama, kur bus panaudota ES parama.

Taigi kasdienëje veikloje fiksuodami suaugusiøjø ðvietimo politikos europietiðku-

mà, nusprendëme daugiau dëmesio ðiame numeryje skirti tarptautinei proble-

matikai. Þurnale rasite interviu su Èekijos Respublikos ðvietimo, jaunimo ir spor-

to ministerijos viceministru J. Mullneriu, Ðvietimo ir mokslo viceministrës V. Bû-

dienës straipsná apie ES ir nacionalinës ðvietimo politikos dermæ, Vilniuje vyku-

sios tarptautinës UNESCO konferencijos, skirtos pilietiðkumo ir tapatumo paieð-

koms, pristatymà. Plaèiau aptariami ir Baltijos bei Pietø Kaukazo ðaliø suaugu-

siøjø ðvietëjø bendradarbiavimo planai.

Taip pat rasite informacijos apie Valstybinës kalbos ir Konstitucijos pagrindø eg-

zaminø tvarkos pakeitimus, praëjusiø metø neformalaus suaugusiøjø ðvietimo

projektø ágyvendinimo patirtá, andragogines studijas aukðtosiose mokyklose ir

daug kitø temø.

Leidëjai
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Suaugusiøjø ðvietëjø

seminaras Palangoje

2006 m. sausio mën. Palangoje vyko Lietuvos suau-

gusiøjø ðvietimo ir informavimo centro organizuotas

seminaras suaugusiøjø ðvietëjams „Mokymosi visà gy-

venimà situacijos analizë“.

Seminaro metu buvo aptarta 2005 m. Ðvietimo ir moks-

lo ministerijos ir Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo ir infor-

mavimo centro veikla bei ateities planai.

Vadovaujant Vilniaus universiteto ðvietimo politikos

centro direktorei Virginijai Bûdienei, buvo svarstoma

Eurydice studija. Ten numatoma supaþindinti su me-

todologine suaugusiøjø ðvietimo kaita, pagrindiniais

suaugusiøjø ðvietimo kaitos rodikliais Lietuvoje, ly-

ginamàja perspektyva Europos Sàjungos konteks-

te ir pan.

Vytauto Didþiojo universiteto Ðvietimo studijø centro

vadovë Giedra Linkaitytë seminare pristatë kritinæ mo-

kymosi visà gyvenimà situacijos analizæ, kuri paskati-

no seminaro dalyviø diskusijas.

Suaugusiøjø ðvietimo atstovai, siekdami efektyvaus

ir visiems prieinamo suaugusiøjø ðvietimo, seminare

turëjo galimybæ iðsakyti savo mintis ir idëjas, ateities

veiksmus.

Siekiant gerinti suaugusiøjø ðvietimo situacijà ðalyje,

tokius seminarus planuojama organizuoti ir ateityje.

Socialinës reklamos

kampanija kompiuterinëms

technologijoms

populiarinti

Ágyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybës

2004 m. patvirtintà Visuotinio kompiuterinio raðtin-

gumo programà, 2005 m. pabaigoje buvo organizuo-

ta socialinës reklamos kampanija apie informaciniø ir

komunikaciniø technologijø taikymà kasdieniame gy-

venime ir iðleista metodiniø priemoniø serija „Vieðojo

interneto centro bibliotekëlë“,  kurià sudaro 4 meto-

dinës priemonës: „Mano bièiulis internetas”,„Kom-

piuteris ir internetas visiems”, „Mano bankas inter-

nete”, „Á pagalbà vieðojo interneto centro administ-

ratoriui”.

Leidinyje „Mano bièiulis internetas“ pateikiamos pa-

grindinës þinios apie pasauliná informacijos tinklà, jo

kiekvienam teikiamas galimybes. Þmonës neretai bai-

minasi pirmà kartà prisësti prie kompiuterio ir pradëti

naudotis internetu, jie mano, kad tai pernelyg sunku.

Parengta knygelë turëtø padràsinti ir pagelbëti pasi-

ryþusiems iðmokti naudotis internetu, tobulinti savo

þinias ir gebëjimus.

Leidinyje „Mano bankas internete“ pristatyta spar-

èiai populiarëjanti elektroninës bankininkystës paslau-

ga. Ðis leidinys rengtas kartu su ðalies bankø specia-

listais ir vaizdþiai, iliustruojant pavyzdþiais, paaiðkina-

ma, kaip veiksmingai ir saugiai naudotis elektroninës

bankininkystës galimybëmis.

Ðios metodinës priemonës skirtos ástaigoms, teikian-

èioms kompiuterinio raðtingumo mokymo paslaugas.

Ieðkokite ðiø leidiniø vieðuosiuose interneto centruo-

se, suaugusiøjø mokymo centruose ir bibliotekose.

Atnaujinta Valstybinës kalbos

ir Konstitucijos pagrindø

egzaminø laikymo  tvarka

Ðvietimo ir mokslo ministerijos 2006 m. kovo 21 d.

ásakymu Nr. ISAK-520 „Dël ðvietimo ir mokslo minist-

ro 2004 m. kovo 1 d. ásakymo Nr. ISAK-286 „Dël vals-

tybinës kalbos mokëjimo ir Lietuvos Respublikos Kon-

stitucijos pagrindø egzaminø organizavimo ir vykdy-

mo” pakeitimo” patvirtinti naujos redakcijos doku-
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nës kalbos mokëjimo ir Lietuvos Respublikos Konsti-

tucijos pagrindø egzaminais.

Ðis leidinys pravers ne tik asmenims, kurie savaran-

kiðkai rengiasi valstybinës kalbos mokëjimo ir Lietu-

vos Respublikos Konstitucijos pagrindø egzaminams,

bet ir valstybinës kalbos mokëjimo kvalifikavimo ko-

misijø nariams, konsultuojantiems kitakalbius pasiren-

gimo egzaminams klausimais, bei mokytojams, mo-

kantiems suaugusiuosius valstybinës kalbos.

Bendradarbiavimo

sutartis su Lietuvos

suaugusiøjø mokymo centrø

vadovø asociacija

Ágyvendinant Mokymosi visà gyvenimà uþtikrinimo

strategijos nuostatas, ðiø metø balandá Lietuvos Res-

publikos ðvietimo ir mokslo ministerija pasiraðë ben-

dradarbiavimo sutartá su Lietuvos suaugusiøjø moky-

mo centrø vadovø asociacija (valdybos pirmininkas

Gintaras Jurkevièius). Pasiraðydama ðià sutartá, aso-

ciacija 2006 metais planuoja organizuoti kvalifikaci-

jos tobulinimo seminarus suaugusiøjø mokyklø (cen-

trø) vadovams ir parengti bei iðleisti leidiná apie suau-

gusiøjø formaløjá ðvietimà Lietuvoje. 

Per seminarus dalyviai bus supaþindinti su suaugusiø-

jø ðvietimo naujovëmis, pasikeitusiais mokyklø vado-

vø atestacijos nuostatais, vadovai galës pasidalyti pa-

tirtimi savo kuruojamoje ðvietimo srityje. Pasibaigus

seminarø ciklui, bus iðleistas Lietuvos suaugusiøjø mo-

kymo centrø vadovø asociacijos leidinys apie suau-

gusiøjø formaløjá ðvietimà Lietuvoje, kuris padës pa-

þinti ir ávertinti formaliojo suaugusiøjø ðvietimo situa-

cijà mûsø ðalyje.

Europos Komisija rengia

komunikatà suaugusiøjø

ðvietimo klausimais

Ðiø metø sausio mënesá Europos Komisijos ðvietimo ir

kultûros generalinis direktoratas pradëjo rengti ko-

munikatà suaugusiøjø ðvietimo klausimais, kuris tu-

rëtø bûti patvirtintas 2006 metø pabaigoje. Ðiam tikslui

kiekviena Europos Sàjungos ðalis buvo pakviesta su-

burti  Nacionalinio balso tarybà, kuri rengtø rekomen-

dacijas ir siûlymus komunikato rengëjams.

mentai: Valstybinës kalbos mokëjimo egzaminø orga-

nizavimo ir vykdymo tvarkos apraðas ir Valstybinës

kalbos mokëjimo kvalifikavimo komisijø nuostatai.

Naujos redakcijos dokumentais patikslinamos egza-

minø organizavimo ir vykdymo procedûros. Nuo ðiø

metø geguþës mënesio keièiama egzaminø ir kandi-

datø registravimo tvarka: kaip ir brandos egzaminø,

valstybinës kalbos mokëjimo ir Lietuvos Respublikos

Konstitucijos pagrindø egzaminø bei kandidatø regist-

ravimas vyks Nacionalinio egzaminø centro duome-

nø perdavimo sistemoje KELTAS. Valstybinës kalbos

mokëjimo kvalifikavimo komisijø nuostatuose patiks-

linta komisijø sudarymo tvarka.

Leidinys

„Pasirenk egzaminams pats!“ –

laikantiems valstybinës kalbos

ir Konstitucijos

pagrindø egzaminus 

Siekiant padëti suaugusiesiems kitakalbiams savaran-

kiðkai pasirengti valstybinës kalbos mokëjimo ir Lie-

tuvos Respublikos Konstitucijos pagrindø egzaminams,

iðleistas naujas leidinys „Pasirenk egzaminams pats!”

Ten pateikiami valstybinës kalbos mokëjimo pirmo-

sios, antrosios ir treèiosios kategorijø testø trumpi

turinio, uþduoèiø apraðai, testo vertinimas bei po vie-

nà visø kategorijø testø pavyzdá; taip pat pateikia-

mos Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindø eg-

zamino temos, egzamino testo klausimø pavyzdþiai,

dokumentø, reglamentuojanèiø testavimo procesà,

bei literatûros sàraðai, pateikiami atsakymai á daþ-

niausiai kylanèius klausimus, susijusius su valstybi-



aktualijos

4

Ðvietimo ir mokslo ministerijos ásakymu buvo patvir-

tinta darbo grupë, kurià sudaro atstovai ið Ðvietimo ir

mokslo ministerijos, Socialinës apsaugos ir darbo mi-

nisterijos, Europos Sàjungos Socrates programos ko-

ordinavimo paramos fondo, suaugusiøjø mokymo ir

kalbø mokymo centrø, Profesiniø sàjungø konfede-

racijos, Vytauto Didþiojo universiteto.    

Pagrindinis rengiamo komunikato tikslas – didinti tæs-

tinio mokymosi prieinamumà ir pagerinti suaugusiøjø

ðvietimo rezultatø kokybæ.

Komunikate suaugusiøjø ðvietimas bus apþvelgtas

tiek formaliojo, tiek neformaliojo ðvietimo konteks-

te. Mokymo kokybës analizë, neformaliojo suaugu-

siøjø ðvietimo pripaþinimo mechanizmø apþvalga, pa-

traukliø mokymosi sàlygø visuomenës atskirties gru-

pëms ir senyvo amþiaus þmonëms pristatymas bus

pagrindinës temos.

Suaugusiøjø ðvietimo

savaièiø rengëjai

Vilniuje

Ðiø metø balandþio pabaigoje Vilniuje vyko Europos

suaugusiøjø ðvietimo savaièiø rengëjø tinklo nariø su-

sitikimas. Jo dalyviai turëjo galimybæ iðgirsti apie pro-

jekto „Suaugusiøjø ðvietimo savaièiø rengëjø tinklas

Europoje” laimëjimus, suaugusiøjø ðvietimo savaièiø

situacijà Europoje, savaièiø organizavimo patirtá Lie-

tuvoje, taip pat galëjo pasidalyti savo ðaliø patirtimi

organizuojant suaugusiøjø ðvietimo savaites ir pateikti

sëkmingiausiø bendradarbiavimo su valstybës insti-

tucijomis, þiniasklaida, vietiniais organizatoriais ir rë-

mëjais pavyzdþiø.

2003 m. pabaigoje Europos Komisija per Socrates/

Grundtvig-4 programà skyrë finansavimà projektui

„Suaugusiøjø ðvietimo savaièiø rengëjø tinklas Euro-

poje“ (angl. International Adult Learners Week in Eu-

rope (IntALWinE). Ðis projektas subûrë keturiolikos ða-

liø suaugusiøjø ðvietimo savaièiø organizatorius: Aust-

rijos, Belgijos, Bulgarijos, Kipro, Estijos, Suomijos,  Is-

landijos, Lietuvos, Olandijos, Norvegijos, Rumunijos,

Slovënijos, Ðveicarijos ir Didþiosios Britanijos. Trejø me-

tø projektà koordinuoja UNESCO ðvietimo institutas,

ásikûræs Hamburge, Vokietijoje.

Vilniaus pedagoginio

universiteto

magistrantai domisi

suaugusiøjø

ðvietimo politika

2006 m. balandþio 6 d. Vilniaus pedagoginio univer-

siteto Edukologijos katedros ðvietimo vadybos, an-

dragogikos ir specialiosios pedagogikos magistrantai

lankësi Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo mi-

nisterijoje.

Susitikimo metu magistrantûros studentams savo

veiklà  pristatë ir su naujausiomis Lietuvos ðvietimo

politikos nuostatomis supaþindino ministerijos Tæsti-

nio mokymo, Pedagogø rengimo ir kvalifikacijos to-

bulinimo bei Specialiojo ugdymo skyriø atstovai. 

Tæstinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistë Vio-

leta Ðimonytë skaitë praneðimà apie suaugusiøjø ðvie-

timo plëtrà Lietuvoje, ji kalbëjo apie strateginiø do-

kumentø, reglamentuojanèiø suaugusiøjø ðvietimà,

priemoniø ágyvendinimà, apie mûsø ðalies prioritetus

ir numatomus rezultatus suaugusiøjø ðvietimo srityje.

Europos socialinio fondo

parama darbuotojø

kvalifikacijai kelti

2006 m. kovo mënesá Socialinës apsaugos ir darbo

ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fon-

do agentûra skyrë paramà beveik 200 Lietuvos ámo-

niø ir organizacijø pagal Lietuvos Respublikos 2004–

2006 m. BPD II prioriteto „Þmogiðkøjø iðtekliø plëtra“

2.2 priemonæ „Darbo jëgos kompetencijos ir gebëji-

mø prisitaikyti prie pokyèiø ugdymas“.

Ðios paramos dëka daugiau kaip 120 tûkst. ðalies pri-

vataus ir valstybinio sektoriaus darbuotojø galës to-

bulinti savo kvalifikacijà.

Skirta parama sudaro 180 mln. Lt, ið kuriø 172 mln.

Lt sudaro Europos socialinio fondo lëðos, o likusius 8

mln. – bendrojo finansavimo lëðos.

Daugiau nei pusë ðiø lëðø (107 mln. Lt) teko 123 pra-

monës ir verslo sektoriaus darbuotojø mokymo pro-

jektams. Ketvirtadalis visos ðámet darbuotojams ugdy-

mui tekusios paramos (41 mln. Lt) skirta valstybës ins-

titucijø dirbanèiøjø kvalifikacijai tobulinti. Apie 20 mln.
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Lt pasieks probleminiø teritorijø gyventojus, kurie bus

apmokomi kompiuterinio raðtingumo, o 4 mln. Lt skir-

ta profesiniø sàjungø socialinei partnerystei plëtoti.

Sprendþiant ið ðiø metø ámoniø ir organizacijø para-

mos paraiðkø, ðiuo metu didþiausias poreikis yra dar-

buotojø bendriesiems gebëjimams – uþsienio kalboms,

kompiuteriniam raðtingumui, vadybinëms þinioms –

ugdyti.

Ðiais metais buvo gautos 226 paraiðkos darbuotojø

kvalifikacijai tobulinti, ið jø 197 gavo paramà. Praëju-

siais metais ið 107 pateiktø paraiðkø paramà gavo 47

ámonës.

Mokymuisi

visà gyvenimà –

daugiau nei 100 mln. Lt

Ðvietimo ir mokslo ministerija ir Paramos fondas Euro-

pos socialinio fondo agentûra pasiraðë paramos sutar-

tis su beveik 200 ðvietimo, profesinio mokymo, aukð-

tojo mokslo ir kitomis institucijomis, kurios ES struktûri-

niø fondø lëðomis gerins sàlygas Lietuvos þmonëms mo-

kytis visà gyvenimà. Daugiau nei 100 mln. Lt Europos

se“, kurá ágyvendins Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo ir

informavimo centras, Ðvietimo ir mokslo ministerija

ir Vytauto Didþiojo universitetas.

InfoNet

Vilniuje

2005 m. spalio mën. buvo pradëtas ágyvendinti ke-

liolika  Europos Sàjungos ðaliø apëmæs Grundtvig pro-

gramos InfoNet projektas. Projekto tikslas – sukurti

pasikeitimo informacija tinklà tarp Europos Sàjungos

InfoNet projekto vadovas Michaelis Sommeris

ðaliø suaugusiøjø ðvietëjø. Ð. m. geguþës mën. Vilniu-

je vyko projekto darbo grupës susitikimas, kuriame

dalyvavo Lietuvos, Vokietijos, Danijos, Prancûzijos,

Lenkijos, Maltos, Suomijos suaugusiøjø ðvietimo leidi-

niø redaktoriai.

Tikimasi, kad projektas, kuriame aktyviai dalyvauja

Ðvietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos suaugusiø-

jø ðvietimo ir informavimo centras, prisidës gerinant

ir Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo institucijø informuo-

tumà, europinës informacijos prieinamumà. Numato-

ma, kad InfoNet tinkle sukaupta informacija: suau-

gusiøjø ðvietimo politikos naujienos, uþsienio ðaliø au-

toriø straipsniai, andragoginiø knygø recenzijos atei-

tyje bus skelbiama ir þurnale „Suaugusiøjø ðvietimas“.

Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo ir informavimo centro

direktorius T. Tamoðiûnas pasiraðo paramos sutartá

socialinio fondo (toliau – ESF) paramos ðiemet skirta

118 ðios srities projektø.

Ið jø parama skirta projektui „Suaugusiøjø ir ðvietimo

institucijø ðiuolaikiniø kompetencijø plëtra regionuo-
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Èekijos Respublika – viena ið
ekonomiðkai geriausiai
besivystanèiø naujøjø Euro-
pos Sàjungos valstybiø.
Papasakokite, kaip ðvietimo
sistema prisideda prie ðalies
ekonomikos ir þmogiðkøjø
iðtekliø plëtros.

Èekijos Respublika puoselëja ilga-
laikæ tradicijà, pagal kurià iðsilavi-
nimas èekø visuomenëje yra viena
ið didþiausiø visuotinai pripaþástamø
investicijø ir vertybiø þmogaus gy-
venime. Ðá poþiûrá lemia istorinës
prieþastys. Mûsø istorijoje keletà
kartø atsitiko tai, kà istorikai vadi-
na tautos dekapitacija.

Mûsø valstybë kelis kartus prara-

do savo elità, suvokiant já geriausia
to þodþio prasme. Po religiniø karø
XVII amþiuje daug iðskirtiniø asme-
nybiø buvo iðþudyta arba priversti
emigruoti, garsiausia tokios lemties
asmenybë buvo J. A. Komenskis. Pri-
reikë daugiau nei 200 metø, kol var-
gingi vietiniai èekø kilmës gyvento-
jai vël atnaujino savo potencialà. Ir
pasiekë tai tik iðsilavinimo dëka. XIX
amþiuje iðaugo nauja èekø inteligen-
tija, kuri tapo prielaida savarankiðkai
valstybei susikurti ir lëmë neregëtus
ðalies ekonominës raidos rezultatus.
Ði istorinë patirtis lieka èekø atmin-
tyje kaip pavyzdys to, kad iðsilavini-
mas lemia sëkmæ.

Per Antràjá pasauliná karà ir po jo
ásigalëjusio komunistinio reþimo

metu prarasta tûkstanèiai kitø iðki-
liø asmenybiø. Daugelis neiðgyve-
no arba pasitraukë á uþsiená.

Treèioji gabiø ir gabiausiøjø emig-
racijos banga nuvilnijo po Èekoslo-
vakijos okupacijos 1968 metais. Ko-
kybiðkas iðsilavinimas visuomet pa-
dëdavo atgauti ðaliai jëgas.

Kai mane sveèiai ið uþsienio klaus-
davo, kodël 96–97 proc. Èekijos
pagrindiniø mokyklø moksleiviø tæ-
sia mokslà vidurinëje mokykloje,
nors ðis iðsilavinimas nëra privalo-
mas, atsakydavau paprastai: neþi-
nau. Iðsilavinimas yra èekø kultûros
dalis, jis vertinamas labai aukðtai,
galbût net aukðèiau, nei kai kurio-
se kitose Europos kultûrose.

Esu ásitikinæs, kad ðis supratimas

Èekijos Respublika – viena ið ekono-
miðkai geriausiai besivystanèiø naujø-
jø Europos Sàjungos valstybiø. Kaip Èe-
kijoje pertvarkomas ðvietimas, plëto-
jama mokymosi visà gyvenimà siste-
ma, kalbamës su dr. Jaroslavu Mullne-
riu, Èekijos ðvietimo, jaunimo ir spor-
to ministerijos viceministru, atsakin-
gu ir uþ suaugusiøjø ðvietimà. J. Mul-
lneris, pradëjæs savo karjerà kaip ma-
tematikos ir fizikos mokytojas, Karlo
universitete ágijo socialiniø mokslø
daktaro laipsná, dirbo mokyklø inspek-
toriumi Prahoje, vëliau beveik deðimt-
metá buvo Èekijos Moravijos mokyto-
jø profsàjungos vicepirmininku, nuo
2000 m. – viceministru.

J. Mullneris: iðsilavinimas –

viena didþiausiø èekø visuomenës

investicijø ir vertybiø
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liko, o gyventojø iðsilavinimas,
kartu ir sëkmingos ekonominiø bei
þmogiðkøjø iðtekliø plëtros pagrin-
das, mums lems tolesnæ sëkmæ. Be
to, suvokiame, kad paskirø valsty-
biø ir jø ekonomikos laimëjimai ðiais
globalizacijos laikais priklauso nuo
þmoniø iðsilavinimo.

2004 m. Èekijos parlamentas
priëmë du naujus teisës
aktus: Ðvietimo ástatymà ir
Pedagoginiø darbuotojø
ástatymà. Kokià átakà jie
turës visai ðvietimo sistemai,
kas juose naujo?

Abu ðie ástatymai daug kà pakei-
të. Ðvietimo ástatymas pirmà kartà
reglamentavo ðvietimo pagrindus ir
tikslus modernioje demokratinëje
visuomenëje, jis ádiegia naujà priva-
lomø mokymo dokumentø modelá
– vadinamàsias mokymo (ugdymo)
programas. Ðis ástatymas, viena
vertus, leidþia mokykloms pritaiky-
ti minëtus dokumentus labiau atsi-
þvelgiant á mokyklø galimybes ir
moksleiviø poreikius, kita vertus, jis
uþtikrina iðsilavinimo palyginamu-
mà. Ástatymu áteisinama valstybinë
brandos atestato egzaminø dalis.
Jis uþtikrina tëvø ir socialiniø part-
neriø dalyvavimà mokyklos gyveni-
me. Ðiuo ástatymu taip pat atveria-
mos naujos mokymosi visà gyveni-
mà galimybës.

Ástatyme pirmà kartà nustatytos
ðvietimo proceso dalyviø teisës ir
pareigos – moksleiviø, mokytojø,
tëvø, mokyklø steigëjø.

Bet svarbiausia yra tai, kad mes
pirmàkart kalbame apie vientisà
normà, kuri kompleksiðkai apibûdi-
na sistemà. Mûsø ðalyje toks iðsa-
mus ástatymas istoriðkai priimamas
maþdaug kartà per 30 metø.

Pedagoginiø darbuotojø ástaty-
mas yra labai reikðmingas. Pirmà
kartà Èekijos ðvietimo istorijoje, sie-
kianèioje viduramþius, buvo priim-
tas atskiras ástatymas, nustatantis

reikalavimus mokytojø kvalifikaci-
jai. Be kita ko, ðis ástatymas leidþia
sukurti mokytojø karjeros sistemà
ir suteikia galimybæ dalá darbo lai-
ko skirti, pavyzdþiui, studijoms.

Kaip apibûdintumëte pa-
grindines mokymosi visà
gyvenimà (MVG), tæstinio
mokymosi politikos kryptis?

Mokymosi visà gyvenimà proble-
ma pastaraisiais metais iðkilo á pir-
mà vietà. Buvo parengta Þmogið-
køjø iðtekliø plëtros strategija, kuri
ðià problemà aprëpia plaèiau ir
orientuojasi á ávairius mokymosi vi-
sà gyvenimà aspektus. MVG sàvo-
koje telpa ir pirminis lavinimas, ir
tæstinis mokymas.

Reikðminga veikla tæstinio ðvieti-
mo srityje ðiuo metu yra neforma-
liojo suaugusiøjø ðvietimo ir infor-
maliojo mokymo rezultatø pripaþi-
nimo sistemos sukûrimas. Ðiuo tiks-
lu buvo parengta Nacionalinë kva-
lifikacijø sistema, kuri tapo sistemi-
niu pagrindu ágytai kompetencijai
ávertinti. Taip pat buvo parengtas
Ástatymo dël tæstinio mokymosi re-
zultatø patvirtinimo ir pripaþinimo
projektas, kuris sudaro teisiná pa-
grindà visos sistemos funkcionavi-
mui taip, kad ðis ðvietimas bûtø per-
sipynæs ir palyginamas su pirminio
mokymo sistema.

Kaip ir kitos naujosios ES narës,
Èekija aktyviai naudojasi Europos
socialinio fondo teikiamomis gali-
mybëmis: svariai remiama tæstinio
ðvietimo paklausa ir pasiûla, taip
pat kuriami bûtini sisteminiai minë-
to ástatymo veiksmingumo uþtikri-
nimo mechanizmai – Nacionalinës
kvalifikacijø sistemos kûrimas. Ið
ESF yra finansuojamas ir mokymo-
si visà gyvenimà centrø steigimas
ávairiuose ðalies regionuose, kad
galimybë tæsti mokymàsi visà gyve-
nimà bûtø labiau  prieinama visiems
norintiesiems.

Mokymosi rezultatø pripaþi-
nimo klausimai labai aktua-
lûs ir Lietuvoje, papasakoki-
te plaèiau, kaip ði sistema
veiks Èekijoje.

Ástatymo dël tæstinio mokymosi re-
zultatø patvirtinimo ir pripaþinimo
projektas Èekijos Respublikos Par-
lamento Atstovø rûmø buvo patvir-
tintas 2006 m. vasario 10 d., dabar
dar laukiame jo svarstymo Senate.

Pagrindinis ástatymo tikslas – pa-
siûlyti universalià, ne mokyklinëje
sistemoje ágyto iðsilavinimo ávertini-
mo sistemà ir sudaryti sàlygas ðiam
iðsilavinimui pripaþinti, skaidrø ir ob-
jektyvø bûdà patikrinti kompeten-
cijà ir þinias. Ðiomis priemonëmis
tikslingai siekiama sukurti aplinkà,
skatinanèià dalyvauti tæstiniame
mokymesi þemos kvalifikacijos as-
menims, taip pat jos leis ir efekty-
viai pakeisti, kelti ar iðplësti reika-
lingà kvalifikacijà.

Ástatymu leidþiama greitai pripa-
þinti ágytà profesinæ kompetencijà
nepriklausomai nuo jos ágijimo bû-
do, kartu nesupaprastinant kelia-
mø kvalifikaciniø reikalavimø. Ðios
galimybës pagal iki ðiol galiojanèius
teisës aktus nebuvo, nors mes ir
kalbame apie vienà ið esminiø tæs-
tinio mokymosi elementø.

Ðiuo tikslu ástatymas átvirtina Na-
cionalinæ kvalifikacinæ sistemà, ku-
rià jau minëjau, – tai jungiamoji
grandis tarp pirminio ir tæstinio mo-
kymosi sistemø. Nacionalinë kvali-
fikacinë sistema pripaþásta darbo
rinkos profesiniø kompetencijø rei-
kalavimus ávairioms darbinëms
veikloms ir kartu formuoja ðiuos rei-
kalavimus, atsiþvelgdama á pagei-
daujamus pirminio mokymosi bai-
gimo reikalavimus.

Ástatymas leidþia ágyti vadinamà-
sias dalines kvalifikacijas, kuriø vi-
suma gali sudaryti visà kvalifikaci-
jà, kiekvienai ið ðiø daliniø kvalifi-
kacijø bus nustatomi kvalifikaciniai
ir vertinimo standartai. Kvalifikaci-
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nis standartas yra profesiniø kom-
petencijø visuma, bûtina dalinës
kvalifikacijos paþymëjimui gauti.
Vertinimo standartas yra kriterijø ir
bûdø, kaip patikrinti ágytas profesi-
nes kompetencijas tam tikrai dali-
nei kvalifikacijai, visuma. Liberalus
ástatymo suvokimas niekaip neap-
riboja nei tæstinio mokymosi paslau-
gø tiekëjø, nei jo dalyviø. Jis sutei-
kia galimybæ ávertinti tæstinio mo-
kymosi rezultatus, tai iki ðiol nebu-
vo átvirtinta teisiðkai.

Kokiais bûdais Èekijoje
uþtikrinama neformalaus
iðsilavinimo kokybë, koks
valstybës vaidmuo reguliuo-
jant ðiuos procesus?

Èekijos Respublikoje tæstinio mo-
kymosi srityje aplinka yra gana li-
berali. Valstybë beveik nesikiða á
tæstinio mokymosi pasiûlà ir jo ko-
kybæ. Taip galëtø atsitikti tik kele-
tu pagrástø atvejø.

Pavyzdþiui, neformaliame profe-
siniame mokyme tam tikroms pro-
fesijoms arba darbinei veiklai yra
reikalaujama ástatymais nustatyto
iðsilavinimo. Tai susijæ su profesijo-
mis, kai dirbant gali iðkilti grësmë
pavieniø asmenø sveikatai (pvz.,
elektriko), arba su profesijomis, kai
laikui bëgant paaiðkëja, kad reika-
lingas specialisto iðsilavinimo normi-
nimas (teisininkai, notarai, gydyto-
jai ir pan.).

Svarbi tæstinio mokymosi dalis yra
perkvalifikavimo kursai, kurie ren-
giami darbo ieðkantiems þmonëms.
Atsiþvelgiant á tai, kad tikslinei gru-
pei daþniausiai priklauso gyvento-
jai, priskiriami paþeidþiamiausiai
þmoniø grupei darbo rinkoje, kur-
sus ið Aktyvios ádarbinimo politikos
biudþeto (t. y. ið valstybës biudþe-
to) finansuoja Socialiniø reikalø ir
darbo ministerija. Todël tokiais at-
vejais, kai kalbama apie finansiniø lë-
ðø ið valstybës biudþeto ásavinimà, ga-

lima valstybës (mokëtojo) interven-
cija rengiamø kursø kokybës atþvil-
giu. Perkvalifikavimo atveju gali bûti
apmokami tik tie kursai, kurie gavo
Ðvietimo, jaunimo reikalø ir kûno kul-
tûros ministerijos akreditacijà.

Prie kokybës turëtø akivaizdþiai
prisidëti Ástatymas dël tæstinio mo-
kymosi rezultatø patvirtinimo ir pri-
paþinimo, nors jis nëra orientuotas
á pirminio mokymosi kursø kokybæ,
o tik á galutiniø mokymosi rezulta-
tø vertinimà, t. y. vertinimà profe-
siniø kompetencijø, kurias pavienis
asmuo ágyja nepriklausomai nuo pa-
sirinkto lavinimosi kelio.

Kaip manote, ar èekai turi
motyvacijø nuolatiniam
mokymuisi?

Èekijos Respublikoje dalyvavimo
tæstinio mokymosi veikloje vidurkis
yra gana þemas, pagal Labour For-
ce Survey atliktus tyrimus moky-
mesi visà gyvenimà per pastaràsias
4 savaites dalyvavo 5,5 proc. gy-
ventojø, priklausanèiø 25–64 metø
asmenø grupei.

Be jokiø abejoniø, átakos tam turi
faktas, kad maþdaug 95 proc. jau-
nø þmoniø baigia kokià nors vidu-
rinæ mokyklà, taigi ágyja kokià nors
kvalifikacijà – skirtingai nuo Euro-
pos vidurkio. Tæstinis mokymasis
tokiu bûdu orientuojasi á kvalifika-
cijos këlimà, o ne á pirminæ kvalifi-
kacijà.

Kitaip nei Ðiaurës ðalyse, Èekijo-
je nëra taip ásiðaknijusi tradicija pra-
leisti laisvà laikà tæstinio mokymosi
forma. Nepaisant to, manau, kad
èekai gana lanksèiai reaguoja á ádar-
binimo sferos reikalavimus ir ágyja
papildomø þiniø siekdami greitai
ásitvirtinti darbo rinkoje. Kursø po-
reikis priklauso nuo ádarbinimo sfe-
ros poreikiø, á ðá poreiká labai lanks-
èiai reaguoja ir tæstinio mokymosi
kursø pasiûlos sistema.

Darbdavius sudaryti sàlygas savo

darbuotojø tæstiniam mokymuisi
skatina galimybë iðskaièiuoti kursø
iðlaidas ið apmokestinamøjø pajamø.
Dar viena paramos forma yra Euro-
pos struktûriniai fondai, kurie priva-
tiems subjektams suteikia galimybæ
gauti lëðø tæstiniam mokymui.

Ðvietimo, jaunimo reikalø ir kûno
kultûros ministerija savo interneto
svetainëje skelbia pavadinimus
bendroviø, kurioms buvo suteikta
akreditacija, taip pat ir akredituo-
tas mokymo programas. Konkreèiø
kursø duomenø bazæ tvarko Socia-
liniø reikalø ir darbo ministerija
www.eu-dat.cz.

Þinome, kad praëjusiais
metais lankëtës Lietuvoje.
Kokie áspûdþiai?

Labai domiuosi istorija, todël bu-
vo nepaprastai smalsu pasiþvalgyti
po Lietuvà, su kuria mus sieja ávai-
riausi istoriniai ávykiai. Ir, be jokios
abejonës, nenusivyliau. Lietuva pul-
suoja energija, ið þmoniø visà laikà
spinduliuoja susiþavëjimas laisve bei
naujomis galimybëmis, kurias jie
puikiai moka panaudoti. Matyti,
kaip greitai keièiasi ir pleèiasi Vil-
niaus miestas.

Vilniuje buvo ádomu apþiûrëti is-
torinius paminklus, ragavau ir ce-
pelinø. Taip pat pastebëjau, kad
gatvëmis vaþinëja èekø troleibusai
– tai bûnant uþsienyje visuomet nu-
dþiugina, nors ir teko girdëti, kad
juos keièiate konkuruojanèiais nau-
jais modeliais.

Interviu parengtas bendradarbiaujant

su Èekijos Respublikos ðvietimo,

jaunimo ir sporto ministerija.

Ið èekø kalbos vertë Graþina Bikulèiûtë
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Europos Sàjungos
vystymosi sëkmæ
lems þmogiðkieji
iðtekliai

Europos Sàjungos virðûniø susitiki-
me Lisabonoje 2000 metais buvo
numatyti ilgalaikiai Europos Sàjun-
gos tikslai. Paprastai ES Lisabonos
strategija apibûdinama nurodant
jos pagrindiná tikslà – per deðimt-
metá Europos Sàjungà paversti
„konkurencingiausia ir dinamið-
kiausia þiniø pagrindu auganèia
ekonomika pasaulyje, kurioje dar-
ni ekonominë plëtra bûtø suderin-
ta su didesniu ir geresnës kokybës
uþimtumu ir tvirtesne socialine san-
glauda”.

Lisabonos strategijos ágyvendinimo
pusiaukelëje – 2005 m. tapo aki-
vaizdu, kad pirmojo penkmeèio re-
alybës testo tokia ambicinga Lisa-
bonos strategija neiðlaikë. Ne visi
planuoti augimo rodikliai buvo pa-
siekti. Daugelyje ES ðaliø juntama,
kad ekonomikos augimas nebepa-
kankamas, darbo jëga sensta, at-
lyginimai neauga, o socialinë siste-
ma greitai gali „perkaisti“. Todël Li-
sabonos strategija 2005 m. buvo at-
naujinta. Nuspræsta nebeakcentuo-
ti ðûkio 2010 m. tapti konkurencin-
giausia pasaulio ekonomika, o at-
viro koordinavimo metodà pakeisti
tiesioginiu ES komisijos ir naciona-
liniø vyriausybiø bendradarbiavimu.

Pagrindiniai „pataisyti“ ES siekiai –
ekonominis augimas ir darbo vietø
kûrimas. Atnaujintoje ES Lisabonos
strategijoje numatyta:
- paversti Europà patrauklia vieta
investuoti ir dirbti;
- ekonominio augimo varikliu pa-
daryti þinias ir inovacijas;
- pakeisti politikà taip, kad verslas
galëtø sukurti daugiau ir geresniø
darbo vietø.

Integruotose ES gairëse valstybës
narës kvieèiamos plësti ir gerinti in-
vesticijas á þmogiðkàjá kapitalà bei
pritaikyti ðvietimo ir profesinio ren-

Mokymasis visà gyvenimà,

kaip Europos vystymosi
garantija Virginija Bûdienë

Ðvietimo ir mokslo viceministrë

2005 m. tapo akivaizdu, kad
pirmojo penkmeèio realybës
testo ambicinga Lisabonos
strategija neiðlaikë. Vis dëlto
Europos Komisija pripaþino,
kad ðalyse daroma paþanga
modernizuojant ðvietimo ir
profesinio rengimo sistemas.
Kokiomis kryptimis turime
toliau veikti siekdami dides-
nës mûsø ðvietimo sistemos
paþangos, kaip tai dera su
europinëmis gairëmis?

gimo sistemas prie naujø þmogið-
køjø iðtekliø kompetencijai keliamø
reikalavimø. Esant tokioms aplinky-
bëms, Europos Taryba rekomen-
duoja tæsti darbo programos „Ðvie-
timas ir mokymas 2010“ ágyvendi-
nimà iki galo. Programa „Ðvietimas
ir mokymas 2010“ taip pat priside-
da ágyvendinant naujàsias integruo-
tas ES ekonomikos augimo ir dar-
bo vietø kûrimo gaires, áskaitant Eu-
ropos jaunimo paktà.

Siekiant sukurti daugiau ir geresniø
darbo vietø, strategijoje þadama pa-
traukti daugiau þmoniø dirbti socia-
linës apsaugos sistemose ir jas mo-
dernizuoti, pagerinti darbuotojø bei
ámoniø gebëjimà prisitaikyti ir padi-
dinti darbo rinkø lankstumà, inves-
tuoti daugiau á þmogiðkuosius iðtek-
lius – gerinti ðvietimo ir mokymo ko-
kybæ, skatinti nuolat mokytis. Taigi
þmogiðkøjø iðtekliø plëtros uþdavi-
nys pripaþintas svarbiu ES vystymo-
si veiksniu.

Europos Sàjungos
siekiai ir nacionalinë
ðvietimo politika

Europos Sàjungos lygiu socialinë ir
ðvietimo politika yra maþiausiai reg-
lamentuojamos, todël nacionalinës
ðvietimo ir mokymo politikos vaid-
muo tampa labai reikðmingas. Pla-
nuojama atnaujintos Europos Sà-
jungos plëtra, apibrëþta atnaujinto-
je Lisabonos strategijoje, labai pri-
klausys nuo nacionaliniø ðvietimo ir
mokymo strategijø atnaujinimo,
mokslo ir inovacijø skatinimo, inves-
ticijø á þmogiðkøjø iðtekliø plëtros ir
nacionalinio bei vietos lygmens
ðvietimo vadybos kultûros.

Atnaujintoje Lisabonos strategijoje
numatyti siekiai turëtø bûti tiesio-
giai integruojami formuojant nacio-
nalinæ ðvietimo politikà, ástatymus
ir pagrindiniø ðvietimo bei studijø sri-
èiø plëtojimo strategijas, planuojant
investicijas á þmogiðkuosius iðteklius
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ir vertinant ðiø investicijø efektyvu-
mà. Taèiau tenka pripaþinti, kad at-
naujinta ES strategija maþiau orien-
tuota á socialinæ sanglaudà, o inves-
ticijø á þmogiðkuosius iðteklius ska-
tinimas sulaukia nemaþai kritikos,
ypaè ið neoliberaliai nusiteikusiø
ekonomikos analitikø ir politikø, nes
nepasitikima tradiciniu valstybës,
kaip monopolinio ðvietimo ir moky-
mo paslaugø teikëjo, gebëjimu tai
daryti lanksèiai ir efektyviai.

Pagrindiniuose Lietuvos Respublikos
ðvietimo politikos dokumentuose
Lietuvos 2004–2006 metø bendra-
jame programavimo dokumente,
naujos redakcijos Lietuvos Respub-
likos ðvietimo ástatyme, Valstybinës
ðvietimo strategijos 2003–2012 me-
tø nuostatø ágyvendinimo progra-
moje, Mokymosi visà gyvenimà uþ-
tikrinimo strategijoje ir jos ágyven-
dinimo veiksmø plane taip pat in-
tegruoti siekiai ágyvendinti Lisabo-
nos strategijos nuostatas.

Valstybinëje 2003–2012 metø ðvie-
timo strategijoje numatytos pagrin-
dinës ðvietimo gairës ir rodikliai, tie-
siogiai susijæ su Europos Sàjungos
ðvietimo gairëmis, bei átvirtinta nuo-
stata ðvietimo reikmëms kasmet
skirti lëðø tiek, kad jos sudarytø ne
maþiau kaip 6 procentus bendrojo
ðalies vidaus produkto, tokià pro-
porcijà nuolat skatina ir Europos
Sàjungos dokumentai.

Mokymosi visà
gyvenimà politikos
ágyvendinimo
paþanga Europos
Sàjungos ðalyse

Europos Sàjungos ðvietimo moder-
nizavimo paþangos ávertinimo ko-
munikate (2005) apibendrinta na-
cionaliniø ðvietimo ir profesinio ren-
gimo sistemø modernizavimo pa-
þanga. Ðiame dokumente pateik-
ta analizë paremta valstybiø nariø,

ELPA ir EEE ðaliø, stojanèiøjø ða-
liø bei ðaliø kandidaèiø 2005 m.
ataskaitomis. Ðiose ataskaitose
apþvelgiama, kaip buvo vykdo-
mos reformos ES ðalyse 2004 me-
tø tarpinëje ataskaitoje nustaty-
tose prioritetinëse veiklos srityse
ir bendrø gairiø pasiekimo lygis
2000–2005 m. Komunikate kon-
statuojama, kad programa „Ðvie-
timas ir mokymas 2010“ tapo aið-
kia ES ðaliø nacionalinës politikos
dalimi. Minimoje apþvalgoje pa-
brëþiama, kad ðvietimo ir profe-
sinio rengimo modernizavimas Eu-
ropos Sàjungos ðalyse narëse yra
gyvybiðkai svarbus gerovës ir so-
cial inës sanglaudos Europoje
veiksnys. Europos Sàjungos ðvie-
timo modernizavimo paþangos
ávertinimo komunikate (2005)
konstatuojama, kad:
- nacionalinio lygmens reformos
vykdomos tinkama linkme;
- valstybiniais prioritetais ir investi-
cijomis siekiama didesnio ðvietimo
ir mokymosi veiksmingumo bei ko-
kybës;
- nustatant visà gyvenimà trunkan-
èio mokymosi strategijas daroma
paþanga, taèiau jø ágyvendinimas ið-
lieka iððûkiu;
- aukðtojo mokslo reformos vis la-
biau remia Lisabonos darbotvarkæ;
- padëtis profesinio rengimo ir ðvie-
timo srityje gerëja, taèiau dar rei-
kia daug kà nuveikti;
- Europos dimensija nacionalinëse
ðvietimo ir mokymo sistemose – vis
svarbesnë, taèiau nepakankamai.

ES komunikate ðalys raginamos la-
biau ir veiksmingiau prisidëti prie Li-
sabonos strategijos ágyvendinimo
bei Europos socialinio modelio stip-
rinimo, padidinti reformø tempà.
Rekomenduojama skatinti ávairias
su mokymusi susijusias partnerys-
tes, nes tai leistø efektyviau mobi-
lizuoti dalyvius ir iðteklius. Reikia
skirti deramà dëmesá bendrai visà
gyvenimà trunkanèio mokymosi ap-

linkai, o sistemø efektyvumo koky-
bës ir prieinamumo tikslus laikyti vie-
nodai svarbiais.

Jei nebus dedama daugiau pastan-
gø sprendþiant problemas, susiju-
sias su anksti paliekanèiaisiais mo-
kyklà, visuotiniu vidurinio iðsilavinimo
ágijimu bei pagrindiniais gebëjimais,
dar didesnë Europos ateinanèios kar-
tos dalis susidurs su socialine atskirti-
mi, brangiai atsieisianèia jiems pa-
tiems, ekonomikai ir visuomenei.

Pagrindinës Europos ðvietimo pa-
þangos gairës, kuriø laimëjimai nuo-
lat stebimi:
- sumaþinti anksti paliekanèiø mo-
kyklà (iðkrentanèiø) asmenø skaièiø;
- padidinti baigianèiø matematikos,
mokslo ir technologijø studijas as-
menø, ypaè moterø, skaièiø;
- padidinti sëkmingai ágijusiø vidu-
riná iðsilavinimà asmenø skaièiø;
- pagerinti skaitymo ágûdþius;
- uþtikrinti darbingo amþiaus as-
menø galimybes mokytis visà
gyvenimà.

Finansavimas

Nuo 2000 m. bendrø investicijø á pa-
grindinius þiniø ekonomikos sekto-
rius skirtumas tarp Europos ðaliø ir
jø konkurenèiø (pavyzdþiui, JAV)
nesumaþëjo. Kai kurios Azijos ða-
lys – Kinija ir Indija – sparèiai vejasi
lyderes. Nepaisant to, ðvietimui
skirtas valstybës finansavimas, ið-
reikðtas BVP procentine dalimi, di-
dëja kone visose ES ðalyse (ES vi-
durkis: 2000 m. – 4,9 proc., 2002
m. – 5,2 proc.). Skirtumai tarp ES
ðaliø BVP dalies investicijø ðvietimui
dideli: Danija ir Ðvedija iðleidþia
ðvietimui per 7,5 proc. BVP, o yra
ðaliø, kurios skiria maþiau nei 4
proc. bendrojo metinio ðalies vi-
daus produkto.

Tuo tarpu Lietuvoje BVP dalis, skir-
ta ðvietimui, remiantis ávairiais ðal-
tiniais, buvo: 2000 m. – 6,0 proc.;



politika

11

2001 m. – 6,1 proc.; 2002 m., – 6,3
proc.; 2003 m. – 5,4 proc.; 2004 m.
– 5,7 proc.

Kitas ðaltinis nurodo, kad Lietuvoje
BVP dalis, skirta ðvietimui, buvo:
2000 m. – 5,67 proc.; 2001 m. –
5,92 proc., 2002 m. – 5,89 proc.

Daugelis ðaliø skatina privaèias as-
menø ir namø ûkiø investicijas,

Ðaltinis: Commission of European Communities, 2005. Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training

– 2005 Report. Commission staff working document SEC (2005) 419. Brussels.
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ypaè tose srityse, kuriose privaèiø
investicijø gràþa yra didelë, pavyz-
dþiui, ágyvendinant tokias iniciaty-
vas kaip individualios tikslinës iðmo-
kos mokymuisi (AT, BE, NL, UK), mo-
kesèiø lengvatos (FI, HU, LT, PT, SI)
bei mokesèiai uþ mokslà (AT, BE, FR,
PL, RO, UK). Pastangos skatinant
darbdavius daugiau investuoti ES
ðalyse 2004–2005 metais buvo
maþiau intensyvios ir veiksmingos.

Mokymosi visà
gyvenimà politikos
ágyvendinimas

Nuo 2003 m. buvo padaryta tam
tikra paþanga siekiant Europos Ta-
rybos nustatyto tikslo – valstybës
narës turëtø parengti ir pradëti ágy-
vendinti visà gyvenimà trunkanèio
mokymosi strategijas iki 2006 m. Tai

yra svarbiausias naujøjø Lisabonos
integruotøjø gairiø aspektas. Dau-
gelis ðaliø, tarp jø ir Lietuva, (taèiau
dar ne visos) yra parengusios visà
gyvenimà trunkanèio mokymosi po-
litikos metmenis, pavyzdþiui, stra-
teginius dokumentus ar nacionali-
nius veiksmø planus. Kai kurios ða-
lys priëmë pagrindinius teisës ak-
tus (pvz., EL, ES, FR, RO) .

Lietuvos Mokymosi visà gyvenimà
uþtikrinimo strategija ir jos ágyven-
dinimo planas buvo patvirtintas
2004 metais. Numatyta siekti kuo
daugiau þmoniø pritraukti á darbo
rinkà bei veiksmingiau investuoti á
þmogiðkøjø iðtekliø plëtrà, skatinti
mokymàsi visà gyvenimà. Doku-
mentuose numatomos priemonës,
kurios padëtø suteikti visiems in-
dividams ágûdþiø, bûtinø ðiuolaikið-
kai darbo jëgai þiniomis grindþia-
moje visuomenëje ir kurios sudaro
sàlygas jiems kilti tarnyboje bei su-
maþinti ágûdþiø neatitikimà bei
kliûtis darbo rinkoje. Ði strategija
sëkmingai ágyvendinama, numato-
mas jos atnaujinimas atsiþvelgiant
á per pastaruosius metus padarytà
paþangà.

Vis dëlto pripaþástama, kad ES ða-
liø nariø mokymosi visà gyvenimà

strategijos tebelieka dalinës, þmo-
giðkøjø iðtekliø plëtros tarpþinybinë
vadyba komplikuota, pastebima
tendencija visà dëmesá skirti tik uþ-
imtumo arba ið ugdymo proceso „ið-
kritusiø“ asmenø integracijos á sis-
temà problemai spræsti. Sektinas
pavyzdys galëtø bûti Skandinavijos
ðalys – Ðvedija, Danija, Suomija ir
Norvegija, kurios jau gerokai

paþengusios rengdamos nuoseklius
ir iðsamius nacionalinius mokymosi
visà gyvenimà planus ir daro didelæ
paþangà juos ágyvendindamos.

Vilèiø teikia tai, kad Europos ðalyse
vis svarbesnës tampa visà gyveni-
mà trunkanèio mokymosi motyva-
cijà skatinanèios ðvietimo ir sociali-
nës politikos kryptys. Pavyzdþiui, kai
kurios ðalys (FI, FR, PT) turi gerai vei-
kianèias neformalaus ir savaiminio
mokymosi áteisinimo sistemas, kai
kurios kitos ðalys neseniai ávedë ati-
tinkamas priemones arba rengiasi
tai padaryti (pvz., BE, NL, DK, ES,
NL, NO, SE, SI). Vis daugiau ðaliø
imasi spræsti orientavimo ir karjeros
konsultavimo mokantis visà gyve-
nimà klausimà (pvz., BE, DK, FR, IE,
IS, LI). Vieningø nacionaliniø kvalifi-
kacijø sistemø kûrimà prioritetiniu
laiko kai kurios naujosios valstybës
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narës ir ðalys kandidatës (pvz., CY,
EE, HR, LV, PL, RO, SI, TK).

Lanksèios profesinio mokymo pro-
gramos maþina anksti paliekanèiøjø
mokyklà skaièiø. Kita vertus, suau-
gusiems ir vyresnio amþiaus dar-
buotojams ir toliau neskiriama pa-
kankamai dëmesio.

Europos ðvietimo
paþangos gairës ir
stebësena

Europos Sàjunga tiesiogiai neregu-
liuoja ir nereglamentuoja naciona-
liniø ðvietimo sistemø sklaidos, ta-
èiau neabejotinai turi didelës átakos
jø plëtrai. Visø pirma per bendrus
ES siekius, kurie uþfiksuoti daugy-
bëje ðvietimui ir mokymui skirtø do-
kumentø, antra, per nustatytø Eu-
ropos gairiø stebësenà ir ðaliø kas
dveji metai teikiamas ðvietimo
paþangos ataskaitas.

Ðiuo metu rengiamos papildomos
Europos Sàjungos ðvietimo paþan-
gos gairës (pvz., uþsienio kalbø mo-
kymosi rodiklis) ir planuojama nau-
ja Europos Sàjungos ðvietimo pasie-
kimø rodikliø sistema. Stebint ES ða-
liø ðvietimo paþangà ir nuolat atlie-
kant kiekybinius palyginimus, vis
daþniau kyla nacionaliniø duome-
nø, statistikos patikimumo klausi-
mas. Kai kuriø rodikliø lyginamieji
duomenys, manoma, nëra lyginti-
ni. Planuojama ágyvendinti papildo-
mas ES priemones, kuriomis tikima-
si padidinti ðaliø nariø ðvietimo sta-
tistikos patikimumà ir galimybæ pa-
lyginti paþangà pagrindiniø Euro-
pos Sàjungos ðvietimo ir profesinio
mokymo rodikliø atþvilgiu.

Europos Komisija taip pat parengë
ir teiks Europos Parlamentui svars-
tyti rekomendacijà dël Pagrindiniø
mokymosi visà gyvenimà gebëjimø
ir kompetencijø ugdymo. Doku-
mente rekomenduojama pripaþin-

ti, kad svarbiausios mokymuisi visà
gyvenimà yra ðios pradinës kompe-
tencijø sritys:
- komunikacija: gimtàja ir uþsienio
kalbomis;
- matematika, gamtos ir techniniai
mokslai;
- skaitmeninë kompetencija;
- mokymasis mokytis;
- tarpasmeniniai, tarpkultûriniai,
socialiniai ágûdþiai;
- verslumas;
- kultûrinë raiðka.

Jei Europos Parlamentas pritars ðio
dokumento nuostatoms, greièiau-
siai daugelyje ðaliø nariø teks pa-
koreguoti pirmiausia formaliojo ug-
dymo turiná.

Europos Sàjungos ðvietimo moder-
nizavimo paþangos ávertinimo komu-
nikate (2005) konstatuojama, kad
nors padaryta tam tikra paþanga
ágyvendinant ES bendrus þmogiðkø-
jø iðtekliø plëtros siekus ir darbo pro-
gramà „Ðvietimas ir mokymas
2010“, vis dëlto pabrëþiama, kad
formuojant nacionalinæ ES ðaliø na-
riø politikà, ES ðalims narëms reikia
dar labiau atsiþvelgti á darbo progra-
mos „Ðvietimas ir mokymas 2010“
prioritetus. Komunikate rekomen-
duojama, kad valstybës narës turë-
tø ypaè stengtis uþtikrinti, jog nacio-
nalinëse Lisabonos reformos progra-
mose, nacionaliniuose struktûriniø
fondø strateginiuose orientaciniuo-
se metmenyse bei nacionalinëse so-
cialinës apsaugos ir socialinës integ-
racijos strategijose ðvietimui ir pro-
fesiniam rengimui bûtø skiriamas
pagrindinis dëmesys.

Tikëtina, kad Lietuvos nacionalinei
ðvietimo politikai naujos gairës ir
naujos rekomendacijos bus svarbios
ir turës átakos mokymosi visà gyve-
nimà bûklës kaitai ðalyje. Esant to-
kioms aplinkybëms, ES komisija re-
komenduoja, kad struktûriniø fon-
dø prioritetas turëtø bûti investici-

jos á þmogiðkuosius iðteklius. Tikë-
tina, kad ir Lietuvoje per ateinantá
Europos Sàjungos struktûriniø fon-
dø finansavimo laikotarpá þmogið-
køjø iðtekliø plëtros – mokymosi vi-
sà gyvenimà finansavimas iðliks
svarbus prioritetas. Papildomas dë-
mesys ir investicijos turëtø bûti ski-
riama pagrindinëms probleminëms
sritims, kaip antai – visø tipø ðvieti-
mo ástaigø infrastruktûros moder-
nizavimui, bendrojo lavinimo mo-
kyklø kultûros kaitai, profesinio mo-
kymosi patrauklumui, lanksèiø mo-
kymosi formø pasiûlos skatinimui,
aukðtojo mokslo (studijø) kokybës
gerinimui, ypaè skatinant tarptau-
tiná AM institucijø bendradarbiavi-
mà, neformaliojo, savivaldaus mo-
kymosi ir patirties sertifikavimui bei
uþskaitymui, ðvietëjø kvalifikacijos
tobulinimui, ðvietimo paslaugø rin-
kos skatinimui, neformaliojo
ðvietimo veiklai, valstybinio ir priva-
taus sektoriaus partnerystës inves-
tuojant á ðvietimà skatinimui.

Santrumpos
AT Austrija
BE Belgija
CY Kipras
CZ Èekija
DE Vokietija
DK Danija
EE Estija
ES Ispanija
FI Suomija
FR Prancûzija
HR Kroatija
IE Airija
IS Islandija
LI Liuksemburgas
LV Latvija
NL Olandija
NO Norvegija
PL Lenkija
PT Portugalija
RO Rumunija
SE Ðvedija
SI Slovënija
TK Turkija
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Istorija ir tendencijos

Jau daugiau kaip deðimtmetá, nuo

1993 metø, Lietuvoje laikomi vals-

tybinës kalbos mokëjimo ir Lietuvos

Respublikos Konstitucijos pagrindø

egzaminai. Valstybinës kalbos mo-

këjimo pirmosios, antrosios ir treèio-

sios kategorijø egzaminus laikë dau-

giau kaip 86 tûkstanèiai, Lietuvos

Respublikos Konstitucijos pagrindø –

beveik 12 tûkstanèiø þmoniø.

Atsiþvelgiant á ðvietimo, ypaè egza-

minø sistemos, pokyèius Europos

Tarybos kalbø politikos gaires ir Lie-

tuvos Respublikos teisës aktø pa-

keitimus, buvo parengti nauji Lie-

tuvos Respublikos Vyriausybës nu-

tarimai: 2003 m. gruodþio 24 d. nu-

tarimas Nr. 1687 „Dël Valstybinës

kalbos ir Lietuvos Respublikos Kon-

stitucijos pagrindø egzaminø ir pa-

þymëjimø iðdavimo tvarkos patvir-

tinimo”, 2004 m. lapkrièio 15 d. nu-

tarimas Nr. 1448 „Dël Lietuvos Res-

publikos Vyriausybës 2003 m. gruo-

dþio 24 d. nutarimo Nr. 1687 „Dël

Valstybinës kalbos ir Lietuvos Res-

publikos Konstitucijos pagrindø eg-

zaminø ir paþymëjimø iðdavimo

tvarkos patvirtinimo” pakeitimo”,

2003 m. gruodþio 24 d. nutarimas

Valstybinës kalbos mokëjimo ir

Lietuvos Respublikos Konstitucijos
pagrindø egzaminø sistemos kaita
Rasa Ðavareikaitë
Pedagogø profesinës raidos centro
Suaugusiøjø ðvietimo skyriaus vedëja

2006 m. kovo 21 d. Ðvietimo ir mokslo ministerijos ásaky-
mu patvirtintos naujos valstybinës kalbos mokëjimo ir Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos pagrindø egzaminø, kurie
organizuojami suaugusiøjø ðvietimo institucijose, nuosta-
tos. Tikimasi, kad per pastaruosius trejus metus patobulin-
ta egzaminø organizavimo sistema visiems norintiesiems
leis geriau pasirengti egzaminams ir juos iðlaikyti.

Nr. 1688 „Dël valstybinës kalbos

mokëjimo kategorijø patvirtinimo ir

ágyvendinimo”, kiti dokumentai,

pakeitæ valstybinës kalbos egzami-

nø organizavimo sistemà.

2005 m. ðalyje veikë 56  savivaldy-

biø valstybinës kalbos mokëjimo

kvalifikavimo komisijos. Komisijos

egzaminuoja savivaldybiø teritorijo-

je gyvenanèius, dirbanèius, besimo-

kanèius asmenis. Per paskutinius

dvejus metus egzaminai vyko pen-

kiasdeðimtyje komisijø, egzaminus

laikë daugiau kaip keturi tûkstan-

èiai þmoniø.

Egzaminai organizuojami pagal Na-

cionalinio egzaminø centro direk-

toriaus patvirtintà metiná tvarkarað-
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tá, siekiant, kad egzaminø datos lai-

kantiesiems bûtø þinomos ið anks-

to metø pradþioje, bei sudarant sà-

lygas geriau pasirengti egzami-

nams. 2005 m., atsiþvelgiant á nuo-

latos maþëjantá laikanèiøjø skaièiø, 

egzaminai organizuoti 6 kartus per

metus (po dvi dienas).

Kategorijos,
jø dermë su
europiniais
dokumentais

Naujuose dokumentuose kalbos

mokëjimo kategorijos susietos su

Europos Tarybos (ET) kalbos mokë-

jimo apraðais ir atitinka ET A2, B1,

B2 lygius. Valstybinës kalbos mokë-

jimo kategorija – tai valstybinës kal-

bos mokëjimo lygis, pagal kurá

sprendþiama apie Lietuvos Respub-

likos valstybinës kalbos ástatymo 6

straipsnyje nurodytø asmenø vals-

tybinës kalbos mokëjimà einant

tam tikras pareigas, atliekant tam

tikros profesijos ar kvalifikacijos

darbà.  Nustatomos trys valstybinës

kalbos mokëjimo kategorijos (þe-

miausia – pirmoji, aukðèiausia – tre-

èioji):

1. pirmoji –  tai kalbos mokëjimo ly-

gis, atitinkantis ET kalbø mokymo-

si turinio apraðø „Pusiaukelë” (A2)

lygá; asmuo, norintis gauti pirmàjà

valstybinës kalbos mokëjimo kate-

gorijà, turi suprasti trumpus, aiðkios

sandaros sakytinius ir raðytinius

tekstus áprastomis kasdienio gyve-

nimo ir darbo temomis, gebëti kal-

bëti apie konkreèiai þinomus daly-

kus, pildyti paprasèiausiø tipiniø do-

kumentø formas, raðyti trumpus

tekstus;

2. antroji – tai kalbos mokëjimo ly-

gis, atitinkantis Europos Tarybos

kalbø mokymosi turinio apraðø

„Slenksèio” (B1) lygá; asmuo, sie-

kiantis gauti antràjà valstybinës kal-

bos mokëjimo kategorijà, turi su-

prasti sakytinius ir raðytinius teks-

tus þinomomis temomis, gebëti kal-

bëti ávairiomis kasdienio gyvenimo

ir darbo temomis, apibendrinti pa-

tirtá, ávykius, nusakyti prieþastis, ge-

bëti pildyti tipiniø dokumentø for-

mas ir juos rengti, raðyti trumpus

tekstus kasdienio gyvenimo ir dar-

bo temomis;

3. treèioji – tai kalbos mokëjimo ly-

gis, atitinkantis  ET kalbø mokymosi

turinio apraðø „Aukðtumos” (B2) ly-

gá; asmuo, siekiantis gauti treèiàjà

valstybinës kalbos mokëjimo kate-

gorijà, turi suprasti ilgus sudëtingus

sakytinius ir raðytinius tekstus kon-

kreèiomis ir abstrakèiomis temomis,

laisvai kalbëti ávairiomis temomis,

aiðkinti poþiûrius ir nuomones, aið-

kiai ir taisyklingai dëstyti mintis rað-

tu ir þodþiu.

Pirmoji kategorija taikoma paslau-

gø  teikimo, gamybos, prekybos,

transporto ir kitø srièiø darbuoto-

jams, jeigu jie darbo reikalais turi

bendrauti su asmenimis ir / ar pil-

dyti paprasèiausiø dokumentø for-

mas (vairuotojai, rûbininkai, pada-

vëjai, pardavëjai ir kiti prekybos

darbuotojai, kiti ûkines ar techni-

nes funkcijas atliekantys darbuo-

tojai ir pan.).

Laikanèiøjø egzaminus maþëjimo tendencijos

I kategorija
II kategorija

2003

2001

1999

1997

1995

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

654 554 130 486

1525 1055 174 522

2929 3319 637 564

5858 5941 1072 387

5210 6424 1226 828

Proc.

III kategorija
LR pilietybei gauti
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Antroji kategorija taikoma ðvietimo,

kultûros, sveikatos prieþiûros, so-

cialinës apsaugos ir kitø srièiø dar-

buotojams, valstybës tarnautojams,

kuriø pareigybës priskirtos B ir C ly-

giams, jeigu jie darbo reikalais turi

nuolat  bendrauti su  asmenimis,

pildyti dokumentø  formas (ðvieti-

mo ir kultûros ástaigø darbuotojai,

mokytojai, iðskyrus pedagogus,

dëstanèius valstybine kalba, ir pan.).

Treèioji kategorija taikoma valsty-

bës ir savivaldybiø institucijø, ástai-

gø, ámoniø ir organizacijø vado-

vams, valstybës tarnautojams, ku-

riø pareigybës priskirtos A lygiui,

valstybine kalba dëstantiems peda-

gogams, aviacijos specialistams,

uþtikrinantiems skrydþiø saugà

(skrydþiø vadovams ir orlaiviø águ-

loms), jûrø ir vidaus vandenø trans-

porto specialistams, atsakingiems

uþ kroviniø ar keleiviø ir bagaþo ve-

þimà (laivø kapitonams, bocma-

nams), ir pan.

Kam netaikomos
valstybinës kalbos
mokëjimo kategorijos?

Kategorijos netaikomos asmenims:

• ágijusiems viduriná, aukðtesnájá ar

aukðtàjá iðsilavinimà lietuviø kalba;

• ágijusiems Lietuvos Respublikoje

viduriná iðsilavinimà nelietuviø mo-

komàja kalba 1991 metais ir vëliau;

• baigusiems uþsienyje veikianèias 

lietuviðkas gimnazijas arba viduri-

nes mokyklas;

• iðlaikiusiems mokykliná / valstybi-

ná  gimtosios arba valstybinës lietu-

viø kalbos brandos egzaminà;

• asmenø, baigusiø pagrindinio 

profesinio mokymo ástaigø II pako-

pos grupes nelietuviø mokomàja

kalba, valstybinës kalbos mokëji-

mas prilyginamas antrajai valstybi-

nës kalbos mokëjimo kategorijai;

• asmenø, baigusiø Vilniaus univer-

siteto Filologijos fakulteto Lituanis-

tiniø studijø katedros metiniø litua-

nistiniø studijø pradedanèiøjø lygio

kursà, valstybinës kalbos mokëji-

mas prilyginamas pirmajai, paþen-

gusiøjø lygio kursà – antrajai, o mo-

kanèiøjø lygio kursà – treèiajai kal-

bos mokëjimo kategorijai;

• asmenims, kurie Lietuvos Respub-

likos asmenø, nukentëjusiø nuo

1939-1990 metø okupacijø, teisinio

statuso ástatymo nustatyta tvarka

pripaþinti nukentëjusiais  nuo oku-

pacijø, valstybinës kalbos mokëjimo

kategorijos netaikomos vienerius

metus nuo jø gráþimo á Lietuvos Res-

publikà dienos.

Konstitucijos pagrindai

Svarbi ðiø egzaminø sudedamoji da-

lis – LR Konstitucijos pagrindø eg-

zaminas. Já privalo iðlaikyti asmuo,

siekiantis gauti Lietuvos Respubli-

kos pilietybæ.

Egzamino metu raðtu atliekamas

testas, kurá sudaro 20 klausimø,

parengtø ið visø Konstitucijos skir-

sniø. Kiekvienam klausimui duoda-

mi 3 galimi atsakymø variantai, ið

kuriø laikantysis pasirenka vienà.

Manytume, kad reikëtø inicijuoti

svarstymus, kaip modernizuoti ðio

egzamino formà, kad ji bûtø ðiuo-

laikiðkesnë, o laikantieji galëtø ge-

riau suvokti Konstitucijos visumà,

matyti ryðá su praktiniu ðiø normø

taikymu.

Kas nauja?

Norint sudaryti geresnes sàlygas

laikantiesiems, 2006 m. visø kate-

gorijø valstybinës kalbos ir Lietuvos

Respublikos Konstitucijos pagrindø

egzaminai vyks 8 kartus per metus

pagal Nacionalinio egzaminø cen-

tro direktoriaus ásakymu patvirtin-

tà grafikà.

Nuo ðiø metø geguþës mënesio eg-

zaminai organizuojami pagal at-

naujintà tvarkà: kaip ir brandos eg-

zaminø, valstybinës kalbos mokëji-

mo ir Lietuvos Respublikos Konsti-

tucijos pagrindø egzaminø bei kan-

didatø registravimas vyks Naciona-

linio egzaminø centro duomenø

perdavimo sistemoje KELTAS, ðioje

sistemoje vyks ir minëtø egzaminø

rezultatø registravimas. Valstybinës

kalbos mokëjimo kvalifikavimo ko-

misijø nuostatuose patikslinta ko-

misijø sudarymo tvarka. Pakeista ir

laikanèiøjø egzaminus grupiø suda-

rymo tvarka: vienoje grupëje nega-

lës bûti egzaminuojama daugiau

kaip 24 asmenys.

Daugiau informacijos galima gauti

Pedagogø profesinës raidos centro

tinklalapyje www.pprc.lt

arba konsultuojantis:

Pedagogø profesinës raidos centras

Suaugusiøjø ðvietimo skyrius

Didlaukio g. 82, LT-08303 Vilnius,

Tel.: (8~5) 276 33 37, 276 05 54

El. paðtas vks@pprc.lt
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Mokymosi visà
gyvenimà strategijos
Latvijoje ir Estijoje

Europos Sàjunga ragina savo nares
ne vëliau kaip 2006 m. patvirtinti
nacionalines mokymosi visà gyve-
nimà strategijas.

Lietuvoje ði strategija patvirtinta dar
2004 m. ir ágyvendinama valstybës
skiriamomis lëðomis bei remiant Eu-
ropos socialiniam fondui. Matyti ir
pirmieji rezultatai – keletà pasta-
røjø metø didëja besimokanèiøjø
suaugusiøjø skaièius, andragogø
kvalifikacija, atsiranda daugiau ir
ávairesniø ðvietimo paslaugø.

Lietuvos kaimynës ðiomis strategi-
jomis susirûpino vëliau. Latvijos uni-
versiteto  profesorë Tatjana Kokë
konferencijoje pristatë mokymosi
visà gyvenimà strategijos kûrimo
þingsnius ðioje ðalyje. „Ar mokymosi
visà gyvenimà plëtra vyksta sklan-
dþiai, labai priklauso nuo vyriausy-
bës formuojamos ir ágyvendinamos
ðvietimo politikos. Latvijos ðvietimo
ir mokslo ministerija inicijavo Mo-
kymosi visà gyvenimà strategijos
plëtojimà ir ágyvendinimà, vykdyda-
ma 2005–2007 metø Nacionalinæ
programà. Reikëjo pasiekti didþiulá
konsensusà tarp politikø ir ðvietë-
jø, kad mokymasis visà gyvenimà
taptø ðvietimo sistemos Latvijoje pa-
matu”, – paþymëjo ji.

Pasak T. Kokës, latviø dokumento
autoriai akcentuoja, kad ðvietimas
turi bûti suprastas kaip ðaltinis, ska-
tinantis þmones dalyvauti ekonomi-

suomenës reikmes. Nors socialinë
individø poliarizacija visuomenëje
yra neiðvengiama, Mokymosi visà
gyvenimà strategijai iðlieka iððûkis
gebëti pasiûlyti mokymàsi sociali-
nës atskirties grupëms, tiems, ku-
rie mano, kad „mokymasis yra ne
mums“.

„Mes esame pirmoji karta, kuri ið
tikrøjø þino, kad neþino, kokia bus
ateitis, – Norman Longwath citata
savo praneðimà baigë Tatjana Ko-
kë – ðis prisipaþinimas vers ðvieti-
mà judëti á prieká.”

Estijos mokymosi visà gyvenimà
strategija 2005–2008 metams bu-
vo patvirtinta visai neseniai – 2005
metø lapkrièio 3 d. „Tai yra pirma-
sis strateginis nepriklausomos Esti-
jos dokumentas, nurodantis valsty-
binius suaugusiøjø ðvietimo tikslus”,
– pristatydama ðià strategijà kalbë-
jo Estijos Respublikos ðvietimo ir
mokslo ministerijos Suaugusiøjø
ðvietimo skyriaus vedëja Terje Hai-
dak. Pagrindinis Strategijos tikslas
yra pagerinti suaugusiøjø galimybes
ir motyvacijà dalyvauti formaliuose

Mokymasis visà gyvenimà ir
aktyvus pilietiðkumas:
tapatumo paieðkos Vilniuje

2005 m. gruodþio 12–13 d. Vilniuje vyko UNESCO ir Ðvietimo ir mokslo

ministerijos organizuota tarptautinë konferencija „Mokymasis visà

gyvenimà ir aktyvus pilietiðkumas: tapatumo paieðkos”. Konferencijoje

ávairiø ðaliø ðvietimo ekspertai diskutavo apie  mokymosi visà gyveni-

mà politikos ágyvendinimà, konkurencingumo didinimà ðvietimo

priemonëmis, aktyvaus pilietiðkumo ir tapatumo paieðkas globalizacijos

akivaizdoje. Tartasi, kaip Baltijos valstybës gali pradëti teikti ðvietimo

pagalbà besivystanèioms ðalims, taip remdamos UNESCO „Ðvietimas

visiems” iniciatyvà.

niame, socialiniame, pilietiniame
gyvenime, jis turi bûti prieinamas
ávairioms socialinëms grupëms ávai-
riuose regionuose. „Þmonës Latvi-
joje dar neturi tokiø vakarietiðkø
ugdymosi áproèiø, kaip asmeniniø
mokymosi planø susidarymas, kre-
ditø pripaþinimo sistema, kûrybiðka
mokymosi partnerystë. Taèiau svar-
bu pabrëþti ne tik mokymosi vertæ
asmeniui, bet ir tai, kad mokyma-
sis ir ðvietimas turi tarnauti bendram
visuomenës gëriui – socialinei san-
glaudai ir skurdo maþinimui”, –
toliau kalbëjo ji.

Latvijos Strategijoje aiðkiai formu-
luojama pridëtinë mokymosi visà
gyvenimà vertë, palyginti su tradi-
ciniu mokymusi. Mokymosi visà gy-
venimà politika skatina asmeniná
tobulëjimà, darbingumà, galimybes
prisitaikyti, aktyvø pilietiðkumà, so-
cialinæ sanglaudà, þmonës ima ak-
tyviau reikðti savo nuomonæ ávairio-
se gyvenimo srityse, o tai skatina
kurti teisingesnæ visuomenæ. Svar-
bu, kad teikiamø þiniø kokybë ati-
tiktø socialines ir ekonomines vi-
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ir neformaliuose mokymuose bei
saviðvietoje, kad jie galëtø tobulin-
ti savo þinias ir ágûdþius pagal as-
menines, visuomenës ir darbo rin-
kos reikmes ir padidinti 25–64 me-
tø besimokanèiø suaugusiøjø skai-
èiø, nustatomà pagal Eurostat me-
todikà, nuo 6,7 proc. iki 10 proc.

Strategijoje yra numatytos ávairios
priemonës, uþtikrinanèios ðvietimo
prieinamumà visiems, taip pat ir
þmonëms su specialiaisiais porei-
kiais ar turintiems socioekonominiø
sunkumø. Iðskirtinis dëmesys skiria-
mas kvalifikuotø darbuotojø rengi-
mui, profesiniam ðvietimui, tæsti-
niam mokymui ir perkvalifikavimui,
kuriamos þiniø kokybës uþtikrinimo,

sà gyvenimà daugiausia susijæs su
þiniø ir ágûdþiø ugdymu, taip pat
svarbu ir idëjø, minèiø, jausmø, sa-
vimonës, savitarpio ryðio jutimo
skatinimas. Mes þinome, kad yra si-
nergetinis ryðys tarp mokymosi vi-
sà gyvenimà, dalyvaujamosios de-
mokratijos ir aktyvios pilietinës vi-
suomenës.” Kalbëdamas apie ta-

anksèiau ágyto iðsilavinimo bei dar-
bo patirties pripaþinimo sistemos
tiek formaliajame ðvietime, tiek uþ
jo ribø. „Atlikus apklausas paaiðkë-
jo dvi pagrindinës prieþastys, kodël
suaugæ asmenys nenori mokytis, –
jie laiko save tam jau per senais ar-
ba mano, kad ðvietimas jiems per
brangus, nes Estijoje uþ kursus turi
susimokëti patys lankytojai arba
juos gali paremti darbdaviai, –
kalbëjo Suaugusiøjø ðvietimo sky-
riaus vedëja, – todël yra numatyta
ágyvendinti naujà suaugusiøjø ðvie-
timo finansavimo schemà, pagal
kurià bûtø remiamas asmenø mo-
kymas bei perkvalifikavimas darbo
vietoje ir darbdaviai bûtø skatina-
mi lavinti savo darbuotojus. Atsiras-
tø trys finansuojanèios ðalys – besi-
mokantieji, darbdaviai ir valstybë.”

Terje Haidak paminëjo Europos So-
cialinio fondo paramos svarbà ágy-
vendinat Mokymosi visà gyvenimà
strategijà. Vien Ðvietimo ir mokslo
ministerijos koordinuojamai prie-
monei „Ðvietimo sistema, remianti
darbo jëgos lankstumà ir darbingu-
mà bei uþtikrinanti visiems pilie-
èiams mokymosi visà gyvenimà ga-
limybes” ágyvendinti 2005 m. buvo
paskirstyta 4,65 mln. eurø parama,
finansuoti 46 projektai. Darbuoto-
jø ir bedarbiø mokymo projektai
duoda galimybæ lavinti suaugusiuo-
sius ir didina darbo rinkai reikalin-
gas jø kompetencijas, todël ði prie-
monë bus ágyvendinama ir toliau,
kitame finansinio planavimo etape.
 

Aktyvus pilietiðkumas ir
tapatumo paieðkos

Kità konferencijos temà – aktyvaus
pilietiðkumo ir tapatumo paieðkø
globalizacijos kontekste – pradëjo
nagrinëti UNESCO generalinio di-
rektoriaus patarëjas Aleksandras
Sanikovas, kuris  savo áþanginëje
kalboje teigë: „Nors mokymasis vi-

patumo paieðkas, jis persakë No-
belio premijos laureato, Harvardo
universiteto profesoriaus Amartyos
Seno mintis: „Vienaðaliðkas poþiû-
ris trukdo kà nors pasaulyje suprasti.
Savo kasdieniuose gyvenimuose
mes esame ávairiø grupiø nariai –
ta pati moteris gali bûti Britanijos
pilietë, turëti protëviø ið Afrikos ir
Vakarø Indijos, bûti musulmonë, ve-
getarë, socialistë, dþiazo mëgëja,
mokytoja ir matematikë. Kiekvie-
na ið ðiø kategorijø suteikia jai tam
tikrà tapatumà. Jai paèiai nuspræs-
ti, kas jai svarbu. Þmogaus gyveni-
mo esmë – atsakomybës prisiëmi-
mas uþ savo pagrástus, racionalius
sprendimus.”

Racionalumo idëjà, ieðkant tapaty-
bës plëtojo, savaitraðèio „Literatû-
ra ir menas” vyriausiasis redakto-
rius poetas Kornelijus Platelis.
„Auklëjimas arba ugdymas nuo se-

T. Koke

T. Hajdak

A. Sanikovas
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no stengiasi átvirtinti sàmonës ir pa-
sàmonës pusiausvyrà, treniruoja
protà valdyti jausmus. [...] Visuome-
nëje, kurioje beveik nebeliko drau-
dimø, tabu, baimiø, tai daryti sun-
kiau. Skeptiðka aplinka trukdo ta-
patybës ugdymui pasitelkti tinka-
mas emocijas. Tad racionalumui al-
ternatyvos lyg ir nematau. Racio-
nalumui, kuris ne tik diegia logiðkai
pagrindþiamas nuostatas, bet ir sa-
vo elegantiðku pavyzdþiu moko sa-
vitvardos.”

Vilniaus pedagoginio universiteto
docentas, filosofas Liutauras Degë-
sys kalbëjo apie pilieèiui iðkylanèius
pasirinkimus „globalizacijos ir loka-
lizacijos kryþkelëje” – tarp tarpu-
savio supratimo ir nesupratimo, tarp
vieðosios ir asmeninës nuomonës,
tarp individualaus ir kolektyvinio
màstymo, racionalumo ir iraciona-
lumo. Pilieèiø nenoras ieðkoti reið-
kiniø prasmës, manant, kad viskas
savaime suprantama, skatina vie-
ðosios nuomonës despotizmà, þi-
niasklaidos manipuliacijas ir visokiø
rûðiø indoktrinacijas. „Ar mes áde-
dame pakankamai pastangø suras-
ti ir suteikti ávykiams bei reiðkiniams
asmeninæ reikðmæ ir prasmæ? Ar
mes norime màstyti asmeniðkai –
nebûtinai originaliai ar nepaprastai
– tiesiog individualiai? – klausë pra-
neðëjas. – Mes turime turëti tai gal-
voje, ypaè susidurdami su netipinë-
mis, ribinëmis situacijomis, neápras-
tais reiðkiniais bei ávykiais, ir atidþiai
ásiklausyti á vieðàjà nuomonæ, kad ne-
prarastume gebëjimo mylëti, gedë-
ti, màstyti, atrodyti ir gyventi savaip,
iðsaugoti savastá ir suprasti kitus.“

„Mokymasis visà gyvenimà yra pa-
matas, arena, kurià turime turëti,
norëdami tobulëti patys ir tapti ge-
rais ir aktyviais savo ðaliø pilieèiais,
– kalbëjo Lietuvos Respublikos Pre-
zidento patarëja, Nacionalinio ðvie-
timo forumo pirmininko pavaduo-
toja Vaiva Vëbraitë. Lietuva turi tap-
ti ðalimi donore, partnere, pagalbi-

ninke – ðalimi, kuria galima pasi-
kliauti. Ðá vaidmená turime prisiimti
ne tik todël, kad taip padedame ki-
tiems, bet ir todël, kad taip pade-
dame sau stiprinti vienà ið naciona-
linio identiteto segmentø – savo
vertës jausmà.”

tema neiðplëtota, yra tik 2 ligoni-
nës, 17 poliklinikø, 21 gydytojas,
283 mokyklos (68 ið jø mergaièiø),
100 tûkst. mokiniø, 2 tûkst. moky-
tojø, ið kuriø tik keli turi reikiamà
iðsilavinimà, trûksta 110 mokyklø
pastatø ir t. t. Neraðtingumo lygis –
daugiau negu 80 proc.

Ambasadorë pabrëþë, kad svarbu
techninë pagalba statant mokyklø
pastatus, kasant geriamojo van-
dens ðulinius prie mokyklø, aprûpi-
nant mokykline áranga: kilimëliais
vaikams atsisësti, stalais ir këdëmis,
lentomis bei kitais elementariais
daiktais. Reikia kelti ir mokytojø
kvalifikacijà. Taigi Afganistano ir
Lietuvos ðvietimo ministerijos pla-
nuoja keistis mokytojais, mokyklos
raginamos uþmegzti tarpusavio
ryðius.

Pasaulinë maisto programa 42 mo-
kyklose pradëjo vykdyti programà
„Maistas ðvietimui”, kurios dëka
apie 17 tûkst. mokiniø gauna duo-
nos. Ði programa labai paskatino
vietos bendruomenæ domëtis ðvie-
timu, vaikai noriau leidþiami á mo-
kyklas, ji talkina statant mokyklas.

Taigi ði Lietuvos misija rodo, kad glo-
balizacijos procesai nebûtinai turi
bûti suvokiami kaip grësmë. Globa-
lizacija sudaro sàlygas ðvietimo plët-
rai pasaulyje, ji yra geras „Ðvieti-
mo visiems“ programos ágyvendini-
mo pavyzdys.

Ávairios
bendradarbiavimo
formos

Ágyvendinant „Ðvietimo visiems”
tikslus, randama ávairiø paramos ir
bendradarbiavimo bûdø. Sëkmingo
bedradarbiavimo su besivystanèio-
mis ðalimis pavyzdþiø pateikë Èe-
kijos Respublikos ðvietimo, jaunimo
ir sporto ministerijos atstovë Zita
Vyðatova.

Èekijos Respublika jau ne vienerius

G. Damuðytë

Lietuvos misija
Afganistane

Ryðkiausias Lietuvos pagalbos tei-
kimo pavyzdys – 2004 m. pradëta
misija Afganistane – vadovauti Go-
ro provincijos atkûrimo komandai,
sudarytai ið Danijos, Islandijos, Itali-
jos ir Jungtiniø Amerikos Valstijø ka-
riðkiø bei civiliø.

Misijos uþdavinys – stiprinti centri-
nës Afganistano valdþios átakà Go-
ro provincijoje, padëti vietos val-
dþios struktûroms kurti saugià ap-
linkà ir stabilumà, sudaryti tinkamas
sàlygas provincijai atkurti, skatinti
ávairiø valstybiniø ir nevyriausybiniø
organizacijø veiklà, padëti atku-
riant ðvietimà.

Uþsienio reikalø ministerijos Para-
mos Afganistanui projektø koordi-
natorë, ambasadorë Gintë Damu-
ðytë teigë, kad Goro provincija – tai
vienas ið skurdþiausiø Afganistano
regionø, kur pagrindinë veikla yra
þemës ûkis, sveikatos apsaugos si-
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metus teikia pagalbà besivystan-
èioms ðalims. Pvz., 2005 m. buvo
suteikta apie 700 stipendijø studen-
tams ið 78 ðaliø studijuoti Karolio
universtitete Prahoje.

„Ávairios Èekijos ðvietimo ástaigos
vykdo 8 paramos projektus. Nevy-
riausybinë organizacija „Stokojan-
tys þmonës” (People in Need) vyk-
do 4 projektus – moko naðlaièius,
ugdo jø iðmanymà apie AIDS, tei-
kia pagalbà moderniø mokymo me-
todø ágyvendinimui ðvietimo siste-
moje Etiopijoje, rûpinasi ðvietimo sis-
temos atkûrimu centriniame Afga-
nistane, stato tris mokyklas ir dar
14 aprûpina inventoriumi Ðiaurës
Afganistane. Èekijos þemës ûkio
universitetas vykdo su þemës ûkiu
susijusius mokymus Angoloje ir Na-
mibijoje. Svarbu, kad paèios ðalys,
kurioms teikiama pagalba, paramos
siûlymai nëra primetami, nurodo, ko
joms reikia, – paramos teikëjø”, –
kalbëjo Zita Vyðatova.

Originalø poslinká konferencijos dis-
kusijose paskatino Suomijos Jyvas-
kylos universiteto atstovo Timo Jun-
tuneno praneðimas apie galimà uni-
versitetø partnerystæ, teikiant tarp-
tautines konsultacijas. Jo vadovau-
jamas universiteto padalinys
UniServices Ltd vykdo konsultaci-
jas projektø vadybos, socialiniø ino-
vacijø klausimais Suomijos regio-
nuose bei tarptautinës plëtros pro-
jektus. Timo Juntuneno pristatë
projektus „Encore“ ir „PISA rezul-
tatø komercinimas”. „Encore” pro-
jektu siekiama tobulinti partneriø
projektø vadybos kompetencijà,
taip didinant Centrinës Suomijos
konkurencingumà ir regiono ben-
dradarbiavimo tarptautiniuose ry-
ðiuose kokybæ. Antrasis siejamas su
Suomijos gautu aukso medaliu uþ
OECD PISA tyrimà. Projekte teikia-
mos ðvietimo vertinimo paslaugos
tarptautiniu mastu, taip siekiant fi-
nansinës ir socialinës naudos uni-
versitetui.

Pasak Juntuneno, nepaisant Suo-
mijos ðvietimo sistemos kokybës,
svarbu tobulinti regioninæ inovacijø
sistemà, jà perkelti á verslo ir tæsti-
nio mokymo programas uþsienyje.
 Visi jie susijæ su universitetø kon-
kurencingumu ir Lisabonos strate-
gija. Praktiðkai bendradarbiavimas
gali reikðti keitimàsi þiniomis ir ben-
drø projektø vykdymà. Tarptautiniai
projektai tobulina universitetø dar-
buotojø kvalifikacijà, skatina tæsti-
nius mokymus ir tyrimus, kelia pa-
èiø universitetø prestiþà. Juntuneno
nuomone, Europos Sàjunga parem-
tø universitetø bendradarbiavimo
iniciatyvas Baltijos jûros regione.

Vilniaus universiteto Ðvietimo poli-
tikos centro direktorë Virginija Bû-
dienë konferencijoje pristatë Atvi-
ros visuomenës instituto ir UNESCO
remiamas ðvietimo tinklø kûrimo
iniciatyvas. Plaèiai kalbëta apie
naujausià Budapeðto atviros visuo-
menës centro iniciatyvà – Tarptau-
tiná ðvietimo politikos centrø tinklà,
kurá nuo 2005 m. pradëjo koordi-
nuoti Vilniaus universiteto Ðvietimo
politikos centras. „Centrai siekia
ginti lygias ðvietimo galimybes, at-
skaitomybæ, skaidrius ir ilgalaikius
politinius sprendimus, skatina vi-
suomenæ ásitraukti á politiniø spren-
dimø priëmimà ðvietimo srityje, ieð-

ko sàsajø tarp moksliniø tyrimø ir
politinës praktikos. Nacionaliniø
ðvietimo politikos centrø tinklas yra
atviras bendradarbiavimui ir nau-
joms partnerystëms. Taigi progra-
mos „Ðvietimas visiems” laimëjimai
ir iðmoktos pamokos galëtø bûti
plaèiai paskleisti per ði tinklà“, – to-
kias bendradarbiavimo galimybes
siûlë Virginija Bûdienë.

Pritardama Timo Juntuneno min-
tims dël galimybës komercinti uni-
versitetø teikiamas konsultacines
paslaugas, Ðvietimo politikos cen-
tro vadovë pastebëjo, kad Lietuvos
„Ðvietimo visiems” programa daug
pasiekë, nëra tokiø problemø, kaip
antai neraðtingumas, didþiulë lyèiø
nelygybë ar mokyklos nelankymas,
todël Lietuva turi siekti ambicinges-
niø tikslø savo ðvietimo sistemoje,
tapti viena ið ðaliø lyderiø regione.

„Að matau mûsø diskusijø poslinká:
„Ðvietimas visiems” buvo supran-
tamas kaip padedantis keisti savo
visuomenes ir valstybes, o dabar ði
programa jau apima Europos ir pa-
saulio plëtrà, – konferencijos uþda-
ryme kalbëjo Aleksandras Saniko-
vas. – Manau, kad tai diskusijos
brandumo ir jos naujos kokybës
þenklas.”

Tolesnis Baltijos jûros regiono „Ðvie-
timo visiems” grupës koordinavi-
mas patikëtas Latvijai. Dialogas tarp
Baltijos valstybiø bus plëtojamas ir
toliau, atitiks naujus iððûkius, kas-
dien kylanèius ðvietimui ir skatinan-
èius nuolat mokytis bei skleisti sa-
vo patirtá kitoms valstybëms, akty-
viai prisidedant prie tobulesniø at-
eities visuomeniø kûrimo.

Parengë

Rûta Èiþauskaitë

T. Juntunenas
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Klasikinis masaþas,
arba kaip að tapau
neformaliojo
suaugusiøjø mokymo
kursø dalyve

Audra Ðileikytë
Ðvietimo ir mokslo ministerijos Tæstinio

mokymo skyriaus darbuotoja

ið prieþasèiø greièiausiai galëjo bûti
mokyklos laikø svajonë mokytis me-
dicinos. Kita prieþastis tiesiog buvo
ádomu, ar gali toks þmogus kaip að
iðmokti ðio amato. Ðie kursai buvo
skirti þmonëms, neágijusiems medi-
cininio iðsilavinimo ir norintiems pra-
plësti savo akiratá bei iðmokti klasi-
kinio masaþo, todël nusprendþiau
kuo skubiau susisiekti su jø organi-
zatoriais.

Man, kaip Ðvietimo ir mokslo mi-
nisterijos Tæstinio mokymo skyriaus
darbuotojai, iðties buvo ádomu pa-
þvelgti, kaipgi vyksta neformaliojo
suaugusiøjø ðvietimo kursai, kas
juose mokosi, kokia ðiø þmoniø mo-
tyvacija.

Mûsø grupëje ið 10 þmoniø buvo tik
keletas, kurie mokësi masaþo dël
savo profesinio tobulëjimo, visi kiti
buvo skatinami kitø prieþasèiø, að
irgi. Ðie kursai mane viliojo, nes no-
rëjau iðmokti naudingo dalyko, ku-
ris leistø laisvalaikiu palepinti savo ar-
timuosius – padaryti jiems atpalai-
duojantá kûno masaþà ar padëti ne-
tikëtai sunegalavus.

Po kiekvienos paskaitos dþiaugiau-
si, kad vis daugiau ir daugiau pra-
dëjau suprasti apie masaþo techni-
kà, suþinojau, kokiø negalavimø ga-
lima þmogui padëti iðvengti ma-
saþuojant ir pan. O tuo tarpu na-
miðkiai ir draugai jau nekantrauda-
mi stojo á eilæ masaþui...

Baigusi ðiuos kursus galiu dràsiai pri-
paþinti, kad mokytis juose tikrai bu-
vo malonu, smagiai pabendravau
su kursø dëstytoja bei kolegomis,
iðmokau daug naudingø ir ádomiø
dalykø, kuriuos taikau savo kasdie-
niame gyvenime.

Prancûzø kalba
ir sniego motociklai

Vaidas Augûnas
Kraðto apsaugos ministerijos Tarptautiniø

ryðiø departamento darbuotojas

Apie mokymosi pomëgius paklausëme

keturiø valstybës tarnautojø

Baigusi savo formaliàsias studijas
universitete, daþniausiai mokiausi
arba tobulinau savo profesinæ kva-
lifikacijà ávairiø mokymø, semina-
rø metu arba saviðvietos bûdu –
skaitydama ávairià literatûrà, ieð-
kodama mane dominanèios infor-
macijos internete, þiûrëdama
mokslines laidas, klausydama ra-
dijo, keliaudama.

Taèiau kartà, ið paðto dëþutës ið-
ëmus visà pluoðtelá reklamos lape-
liø, mano dëmesá patraukë kvieti-
mas suaugusiesiems mokytis klasi-
kinio masaþo. Taigi visiðkai atsitik-
tinai baigiau klasikinio masaþo kur-
sus ir tapau masaþo specialiste.

Daugelis mano draugø stebëjosi,
kodël masaþo. Á ði klausimà að pati
sau nelabai galëjau atsakyti. Viena

Ðiuo metu studijuoju prancûzø kal-
bà Kanados kariniø pajëgø bazëje
San Þane (Saint-Jean sur Richeleu).
Galimybæ mokytis anglø ir prancû-
zø kalbø dviejose savo karinëse ba-
zëse Kanados vyriausybë teikia Lie-
tuvos karininkams ir civiliams tar-
nautojams nuo 1995 metø. Ði pro-
grama Lietuvai baigsis kitais metais.

Kursai trunka keturis su puse më-
nesio. Per tà laikà savo uþsienio kal-
bos þinias patobulino keliasdeðimt
Lietuvos karininkø, taip pat keletas
valstybës tarnautojø. Ðiuo metu
San Þano bazëje trys karininkai mo-
kosi anglø kalbos, o dar du lietuviai
– prancûzø.

Prancûzø kalba yra oficiali NATO ir
Europos Sàjungos kalba. Ðios kal-
bos mokëjimas labai padidina sëk-
mingo bendradarbiavimo galimy-
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bes su ðiomis organizacijomis. Að
pats, kaip Kraðto apsaugos minis-
terijos Tarptautiniø ryðiø departa-
mento darbuotojas, ketinu panau-
doti prancûzø kalbos þinias savo
darbe, taip pat jeigu jø prireiktø ta-
da, kai ant Lietuvos guls visa Euro-
pos Sàjungos vykdomojo darbo or-
ganizavimo naðta.

Dþiaugiuosi, kad Kanados vyriausy-
bë ne tik suteikia galimybæ moky-
tis, bet ir pamatyti ðalá. Tik per ðià
staþuotæ suþinojau, kaip gamina-
mas klevø sirupas ir „Bombardier“
sniego motociklai, apsiavæs sniego
batais vaikðèiojau po apsnigtas Ka-
nados girias, þaidþiau kerlingà, ap-
lankiau Otavos, Kvebeko ir Mon-
realio miestus, kitas vietas, á kurias
pats veikiausiai niekada nebûèiau
nuvykæs.

Apie madà

Zita Vyðatova
Èekijos Respublikos ðvietimo, jaunimo ir

sporto ministerijos Ekonomikos skyriaus

vedëja

saþistø asociacija organizuoja kur-
sus, skirtus norintiems geriau susi-
paþinti su spalvø derinimo, apran-
gos komponavimo taisyklëmis, ma-
dos psichologija, nusprendþiau juos
lankyti.

Mane maloniai nustebino, kad ðiuo-
se kursuose sutikau labai daug skir-
tingo iðsilavinimo ir ávairiø profesijø
þmoniø ið visos ðalies. Ne tik kursø
turinys, bet ir bendravimas su þmo-
nëmis, kuriø niekada nebûèiau su-
tikusi dirbdama ministerijoje, mane
labai praturtino.

Þinoma, ðie savaitgaliais vykstantys
kursai yra labiau hobis, negu rim-
tas pasirengimas imtis verslo ðioje
srityje. Noriu, kad kursuose ágytos
þinios neliktø nepanaudotos. Kar-
tais stengiuosi neþymiai patarti sa-
vo kolegoms darbe, kaip tinkamiau
apsirengti kokia nors svarbesne
proga, nes Èekijoje ypaè populia-
rus sportinis aprangos stilius ne vi-
suomet tinkamiausias.

Tikiu, kad tokie kursai gali padëti
visiems, kurie dël asmeniniø ar pro-
fesiniø prieþasèiø turi skirti dëme-
sio savo aprangai.

Vairuoti – nebaisu!

Rûta Dapkutë
Ðvietimo ir mokslo ministerijos ES

koordinavimo skyriaus darbuotoja

ne kryptingas) yra ne tik mane su-
panèios aplinkos, bet ir paèios sa-
væs paþinimas, átraukiantis á aktyvø
visuomeniná gyvenimà. Be abejo,
kryptingas mokymasis formaliam ið-
silavinimui ágyti yra bûtinas, taèiau
asmeniniam smalsumui patenkinti
to neuþtenka, todël vis didesnæ
reikðmæ mûsø gyvenime turi ávairiø
krypèiø neformalûs kursai ir savið-
vietos bûdu ágytos þinios.

Mano mokymasis baigus universite-
tines studijas irgi nesibaigë. Mokausi
visko – nuo buityje pritaikomø daly-
kø (mezgimo, pieðimo ant ðilko) iki
kasdieniame darbe nevartojamø uþ-
sienio kalbø (prancûzø, ispanø, ara-
bø). Mokydamasi ðiø kalbø susipa-
þástu su tø ðaliø kultûromis, jos pra-
verèia atostogaujant sveèiose ðaly-
se, bandant suprasti populiariø mu-
zikos kûriniø tekstus.

Mokantis bet kurio dalyko svarbios
ne tik ágytos þinios, bet ir pritaiky-
mas to, kà iðmanai. Man, kaip ir,
manau, daliai kitø merginø, bene
sunkiausia buvo lavinti vairavimo
ágûdþius. Nors vairavimo teoriná eg-
zaminà iðlaikiau puikiai, taèiau
praktinæ egzamino dalá (nors ir ið pir-
mo karto) iðlaikiau „tik per plaukà“.
Tuo metu jau turëjau nuosavà au-
tomobilá, taèiau bemaþ 2 metus ið-
vaþiuoti á miestà (Vilniø), ypaè eis-
mo piko metu, buvo baisu. Gal taip
bûtø tæsæsi iki ðiol, jei ne palankiai
susiklosèiusios aplinkybës. Vienà
ankstø ðeðtadienio rytà, po ilgos
mokymosi nakties, turëjau vykti lai-
kyti egzamino á universitetà. Tau-
pydama laikà ruoðiausi vykti taksi,
taèiau staiga suvokiau, kad mano
mobilusis telefonas paliktas darbe,
kito neturiu, o vykdama vieðuoju
transportu á egzaminà vëluoèiau
pusæ valandos. Teko susirasti seniai
paslëptà vairuotojo paþymëjimà, ki-
tus dokumentus, maðinos raktelius
ir „drebanèiais keliais“ sësti prie
vairo. Nuo to laiko maðina vaþinëju
kasdien ir dþiaugiuosi, kad iðmokau
dar vieno naudingo dalyko.

Nors mano ðiendienis darbas yra vi-
sai kitoks, bet dar studijuodama
Karlo universiteto magistrantûroje
labai domëjausi psichologija, më-
gau, kaip, ko gero, daþna ðiuolai-
kinë moteris, skaityti ne tik mote-
rims skirtus þurnalus apie madà,
bet ir domëjausi mados istorija. Tad
suþinojusi, kad Èekijos stilistø ir vi-

Nors yra sakoma, kad neprotingas
þmogus gali susiþavëti kiekvienu
mokymu, man mokymasis (nors ir
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Ðiandien visos Europos bendruome-

nës valstybës dalijasi tomis paèio-

mis vertybëmis ir idealais. Tomis pa-

èiomis vertybëmis dalijasi ir Lietuva:

vieningos, laisvos ir demokratiðkos

Europos vizija. Teisinë valstybë,

þmogaus teisiø ir laisviø gerbimas,

socialinë ir ekonominë gerovë yra

pagrindiniai ðios bendros vizijos

bruoþai.

Jeigu mes su valstybëmis kaimynë-

mis sutarsime draugiðkai ir gyven-

sime mums palankioje demokra-

tinëje aplinkoje, kurioje yra kultûri-

nio bendravimo tradicijos ir kurioje

galëtø stiprëti ir kultûriniai, ir politi-

niai, ir ekonominiai ryðiai, gyventi

bus geriau ir saugiau. Be abejonës,

turime moralinæ pareigà padëti ða-

lims, su kuriomis mus sieja panaði

istorinë patirtis, aktyviai prisidëti

prie visiems palankios kultûrinës,

ekonominës ir politinës aplinkos kû-

rimo.

Lietuvai tapus ES ir NATO nare ið

esmës keièiasi Lietuvos vaidmuo –

ið paramos gavëjos, kokia Lietuva

buvo pastaruosius keturiolika me-

tø, ji tampa paramos teikëja. Nors

Pietø Kaukazas palyginti toli, Lie-

tuva siekia padëti trims ðio regiono

ðalims – Armënijai, Azerbaidþanui,

Gruzijai dviejuose lygmenyse – po-

litiniame ir praktiniame. Politinës

paramos svarba deklaruota Lietu-

vos Respublikos Vyriausybës pro-

gramoje, o praktiniai paramos ágy-

Memorandumas „3+3”:
Baltijos ir Pietø Kaukazo

ðaliø bendradarbiavimo

perspektyvos Dalia Cymbaliuk

Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo asociacijos generalinë sekretorë

Lietuvai tapus ES ir NATO nare ið esmës keièiasi ðalies vaidmuo – ið paramos gavë-

jos, kokia Lietuva buvo pastaruosius keturiolika metø, ji tampa paramos teikëja.

Skatindama demokratizacijos procesus posovietinëje erdvëje Lietuva praktiðkai tal-

kina Armënijai, Azerbaidþanui, Gruzijai tobulinant jø ðvietimo sistemas, ypaè suau-

gusiøjø ðvietimo srityje.

G. Ghukasyan (Armënija), F. Muradov (Azerbaidþanas), I. Khantadze (Gruzija), B. Lao (Estija),

Z. Jekabsone (Latvija), D. Cymbaliuk (Lietuva) po memorandumo pasiraðymo Tbilisyje
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vendinimo mechanizmai – jau pa-

èiø mûsø ðalies institucijø uþdavinys.

Pietø Kaukazo ðalis, kuriø reformø

paþanga ir ekonominë plëtra nëra

tokia þenkli kaip mûsø, ypaè domi-

na sëkmingø reformø patirtis – mes

jau praëjome tà kelià ir áveikëme

tas problemas, su kuriomis jie da-

bar susiduria. Kita vertus, negalime

ir neturime primesti savo sukurtø

taisykliø. Akstinas reformoms turi

kilti ið vidaus ir turi bûti nuolat pa-

laikomas. Galime prisidëti siûlyda-

mi bendradarbiavimo galimybes,

savo ekspertø, ágyvendintø projek-

tø metu ágytà patirtá. Turime norëti

padëti, o ðios ðalys – norëti priimti.

Praktiniame paramos lygmenyje

Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo aso-

ciacija (LSÐA) irgi þengia pirmuosius

þingsnius ir siûlo padëti organizuoti

ávairius kursus bei mokymus andra-

gogams ir suaugusiesiems. Ið pirmo

þvilgsnio ðios iniciatyvos gali atro-

dyti ne itin svarbios, taèiau esame

ásitikinæ, kad ilgainiui jos taps nau-

dingos sprendþiant esminius klau-

simus. Kadangi paèius veiksmin-

giausius pokyèius skatina naujas

màstymas, naujos idëjos ir naujas

poþiûris, todël, mûsø manymu, in-

vestuoti á þmones yra naudinga.

Ðvietimas yra þmogaus teisë ir dau-

gelio þmogaus problemø sprendimo

raktas: ðvietimas yra nepakeièiama

skurdo maþinimo prielaida. Jis bû-

tinas, kad vis daugiau þmoniø ir re-

gionø galëtø naudotis globalizaci-

jos procesø teikiamomis galimybë-

mis, kurios atsiveria pasaulinëje rin-

koje visuotinai diegiant naujas tech-

nologijas ir ágyjant ateities kûrimui

bûtinø naujø kompetencijø. Suau-

gusiøjø ðvietimo reikðmë ir kom-

pleksiðkumas didëja visame pasau-

lyje, juo labiau kad á já þvelgiama

kaip á mokymàsi visà gyvenimà,

kaip á visuotiná mokymàsi.

Plëtojant daugiaðalá bendradarbia-

vimà 2005 m. buvo þengtas pirma-

sis þingsnis. Rugpjûèio mënesá Ar-

mënijos, Azerbaidþano ir Gruzijos

ávairiø ðvietëjiðkø organizacijø, vals-

tybiniø institucijø atstovai atvyko á

Baltijos ðalis susipaþinti su Lietuvos,

Latvijos ir Estijos suaugusiøjø ðvie-

timo sistemomis, gyventojø uþimtu-

mo didinimo patirtimi ir uþmegzti il-

galaikio bendradarbiavimo ryðius.

Visø susitikimø Vilniuje metu, kal-

bëdami apie galimà bendradarbia-

vimà suaugusiøjø ðvietimo srityje,

akivaizdþiai pastebëjome sàsajas ir

bendrus interesus. Á svarbiausià

klausimà, ar rastume koká nors

bendrà pagrindà tarpkultûriniam

dialogui ir bendriems ðvietimo pro-

jektams, pirmosios diskusijos ir jø

pagrindu priimti sprendimai atsakë

teigiamai.

Baigiamasis kaukazieèiø vizito Bal-

tijos ðalyse susitikimas ávyko Rygo-

je. Ten buvo susitarta dël bûsimo

bendradarbiavimo pobûdþio: part-

nerystë ir dalijimasis patirtimi, nes

Pietø Kaukazo ðalys ypaè vertina

Baltijos ðaliø patirtá suaugusiøjø ðvie-

timo srityje ir nori jà pritaikyti savo

regionuose.

Toliau plëtojant ðiuos susitarimus tø

paèiø metø lapkrièio mën. ávyko

atsakomasis Baltijos ðaliø delegacijø

vizitas Kaukaze. Tbilisyje vël susitiko

iniciatyvinës grupës, simboliðkai pa-

sivadinusios „3+3”, nariai. Svarbu pa-

þymëti, kad ið Lietuvos buvo pakvies-

ta ne tik LSÐA, bet ir valstybinës ins-

titucijos atstovas – Ðvietimo ir moks-

lo ministerijos Tæstinio mokymo sky-

riaus vedëjas R. Totoraitis.

Lietuvos atstovai dalyvavo Tbilisyje

vykusioje konferencijoje „Neforma-

lusis suaugusiøjø ðvietimas Gruzijo-

je: dabartis ir perspektyvos”. R. To-

toraitis pristatë Lietuvos patirtá plë-

tojant suaugusiøjø ðvietimà, ypaè

akcentuodamas kokybinius poky-

èius, kurie tapo ámanomi sëkmin-

gai derinant aiðkià, sistemiðkà na-

cionalinæ ðvietimo politikà, suformu-

luotà Mokymosi visà gyvenimà stra-

tegijoje, ir naujus jos ágyvendinimo

instrumentus – ES struktûriniø fon-

dø lëðas.

Baltijos ðaliø atstovai turëjo galimy-

bæ apsilankyti tuo metu Tbilisyje vy-

kusiuose Suaugusiøjø ðvietimo sa-

vaitës renginiuose ir susitikti su ko-

legomis – ávairiø suaugusiøjø ðvieti-

mo organizacijø atstovais.

Vizito Tbilisyje kulminacija – visø ðe-

ðiø Baltijos ir Pietø Kaukazo ðaliø su-

augusiøjø ðvietimo asociacijø atsto-

vø pasiraðytas memorandumas, ku-

riuo nustatytos svarbiausios gairës

bûsimam ilgalaikiam bendradarbia-

vimui: bendrø projektø rengimas ir

ágyvendinimas, patirties ir informa-

cijos sklaida, atstovavimas ben-

driems interesams ávairiuose lygme-

nyse, ðaliø tarpinstitucinio bendra-

darbiavimo skatinimas.

Tolesniame kelyje á sëkmæ labai

daug lems tai, kaip ðeðiø ðaliø eks-

pertø grupei pavyks toliau bendra-

darbiauti praktiniame lygmenyje re-

miantis bendrumais, áveikti skirtu-

mus, o pasiraðytasis dokumentas –

sëkminga tokio bendradarbiavimo

sàlyga.
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Kompleksiðkas poþiûris
Pastaraisiais metais analizuojant suaugusiøjø ðvieti-

mo bûklæ, raidos tendencijas matyti, kad bendroje

suaugusiøjø ðvietimo struktûroje ásivyravo daugiau-

sia darbo rinkos poreikiø lemiamos kryptys – pirmiau-

sia profesinës kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifika-

vimo ir gebëjimø prisitaikyti prie darbo rinkos porei-

kiø ugdymas. Apie tai byloja pirmiausia „liûto dalis“

finansiniø resursø, tenkanèiø darbo rinkos suaugu-

siøjø ðvietimui ir gaunamø ðiuo metu daugiausia per

struktûriniø fondø mechanizmus (pvz., vadinamosios

2.2, 2.3 ir 2.4 priemonës), kai ávairûs uþsienio kalbø,

kompiuterinio raðtingumo, vadybos ir kiti mokymai

pirmiausia nukreipti á gebëjimø ásitvirtinant darbo rin-

koje stiprinimà. Minëtoji tendencija nesunkiai paaið-

kinama ir pagrindþiama – reikia nemaþai laiko, kol

ðalies gyventojø didþiuma prisitaikys gyventi rinkos

ekonomikoje, ir suaugusiøjø ðvietimas tokiame kon-

tekste yra akivaizdþiai viena svarbiausiø priemoniø

þmonëms adaptuojantis ir aktyviai veikiant rinkoje.

Kartu galima pastebëti ir kontroversiðkà situacijà kitø

suaugusiøjø ðvietimo ir mokymosi srièiø atþvilgiu, pir-

miausia ne á darbo rinkà orientuotø (angl. NVAE – non-

vocational adult education). Pastarasis baras apima

daug ir svarbiø elementø, kurie daþniausia susijæ su

bendrakultûrinëmis asmens kompetencijomis, visuo-

menës demokratiðkumu ir pilietiðkumu.

Tyrimai byloja, kad daugelis suaugusiøjø ðalies gyven-

tojø, norinèiø mokytis, tarp motyvø nurodo net tik sie-

ká ásitvirtinti darbo rinkoje, bet ir plësti kultûriná akiratá,

bendrauti su kitais þmonëmis, iðmokti „ðirdþiai mielø“

dalykø, pavyzdþiui, muzikuoti, ðokti ir kt. Prisiminkim,

kad vienas svarbiausiø suaugusiøjø ðvietimo matme-

nø Europos Sàjungos valstybëse yra ir pilietinis suau-

gusiøjø ðvietimas, kuris pastaruoju metu Lietuvoje, su-

maþëjus tradiciniø donorø (pvz., Atviros Lietuvos fon-

do) ánaðui, daþniausia gula ant nevyriausybiniø orga-

nizacijø (NVO) peèiø. Ðià sritá ateityje planuojama ge-

riau finansuoti, ypaè panaudojant ESF paramà.

Ðvietimo ir mokslo ministerija laikosi nuomonës, kad

Idëjos virsta
darbais:
neformalaus
suaugusiøjø
ðvietimo projektø
ágyvendinimas
2005 m.
Dr. Tadas Tamoðiûnas

Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo ir informavimo

centro direktorius

Vykdant Mokymosi visà gyvenimà
strategijà 2005 m. Lietuvos suaugu-
siøjø ðvietimo ir informavimo centras
kartu su Ðvietimo ir mokslo ministeri-
ja organizavo neformalaus suaugu-
siøjø ðvietimo projektø konkursà. Bu-
vo nustatyti trys prioritetai: pilietinis
suaugusiøjø ðvietimas, vietos ben-
druomeniø mokymosi poreikiø tenki-
nimas ir visuomenës informavimas
apie mokymosi tobulinimà. Paremta
21 projektas. Plaèiau apie juos ðiame
straipsnyje.
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bûtina remti ávairias suaugusiøjø ðvietimo sritis, daugiau

dëmesio skiriant neformaliam neprofesiniam ðvietimui.

2005 m. ji kartu su Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo ir in-

formavimo centru organizavo neformaliø suaugusiøjø

ðvietimo projektø konkursà, kurio pagrindiniai priorite-

tai buvo susijæ su pilietiniu suaugusiøjø ðvietimu, vietos

bendruomeniø mokymosi poreikiø tenkinimu ir visuo-

menës informavimo tobulinimu. Ávertinus 68 tiekëjø pa-

teiktus pasiûlymus (vertinant pasiûlymø pateikimo

atitikimà konkurso dokumentuose pateiktai formai, tei-

këjø atitikimà konkurso dokumentuose suformuluotø

kvalifikaciniø reikalavimø, konkurso prioritetus, kainø

priimtinumà uþsakovui, dalyviø skaièiaus atitikimà ið-

laidoms), nuspræsta finansavimà teikti 21 projektui. Ben-

dra paramos suma per 185 tûkst. Lt. Toliau trumpai

apraðomi kai kuriø vykdytø projektø renginiai ir pasiekti

rezultatai, kurie vienaip ar kitaip prisideda prie moky-

mosi visà gyvenimà strategijos ágyvendinimo. Jø iðsky-

rimas pagal prioritetus gana sàlygiðkas, nes daugelis

projektø realizavo daugiau nei vienà.

Pilietinis suaugusiøjø ðvietimas

Vilniaus suaugusiøjø mokymo centro (VSMC) projek-

tu buvo siekiama ugdyti asmens bendràjà kultûrà die-

giant socialinius ágûdþius: gebëjimà komunikuoti, dirbti

komandoje, atsirinkti informacijà, kurti ir dalyvauti kul-

tûrinëje veikloje. Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti

aktyvø Lietuvos pilietá ávairiomis meno formomis, átrau-

kiant á seminarus, diskusijas, koncertus, akcijas, poil-

sio vakarus ir kitus renginius. Projekto vykdymo lai-

kotarpiu buvo organizuoti seminarai („Pilietinis ugdy-

mas – modernios visuomenës prielaida“, „Ðiuolaiki-

nës visuomenës kultûra“ ir kt.), debatai, renginiai (ak-

cija „Hip hop‘o reiðkinys ir subkultûros“), „Menø

dirbtuviø veikla VSMC mokytojams ir mokiniams, vyko

bendradarbiavimas su NVO bei „Þidinio“, „Akiraèio“,

„Varpo“ suaugusiøjø vidurinëmis mokyklomis, Gabrie-

lës Petkevièaitës-Bitës suaugusiøjø mokymo centru.

Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo asociacija (LSÐA) su

partneriais organizavo suaugusiøjø ðvietimo savaitæ

„Pilietiðkumas praktiðkai“. Inicijuodama ðià savaitæ

LSÐA siekë iðsiaiðkinti gerosios pilietiðkumo ugdymo

patirties pavyzdþius, organizuoti jø sklaidà, skatinti Lie-

tuvos þmones tapti aktyviais vieðojo gyvenimo daly-

viais, gebanèiais pasinaudoti þmogaus teisëmis ir lais-

vëmis bei mokanèiais atlikti savo pareigà. Savaitës

metu deðimtyje Lietuvos apskrièiø LSÐA organizavo

apklausà apie suaugusiesiems skirtas pilietines inicia-

tyvas. Apibendrinus apklausos rezultatus, paaiðkëjo,

kad pagrindiniai pilietinio ugdymo organizatoriai yra

nevyriausybinës organizacijos, ðvietimo bei mokslo ins-

titucijos (suaugusiøjø mokymo centrai, mokyklos, uni-

versitetai), bendruomenës. Ávairiose ðalies vietovëse

buvo organizuojamos pilietiðkumo pamokos, diskusi-

jos, seminarai apie þmogaus teises, laisves bei parei-

gas, bendrapilieèio teisiø gerbimà, visuomenës gru-

piø interesø atstovavimà vieðajame gyvenime, inte-

resø grupiø átraukimà á sprendimø svarstymà ir pri-

ëmimà, kultûriniø skirtumø supratimà bei tolerancijà,

atsakomybës uþ savo gyvenimà suvokimo skatinimà

ir pan.

Lietuvos vartotojø institutas ágyvendino projektà „Pi-

lietiðkumo ugdymas per vartotojø ðvietimà: naciona-

linë ir Europos dimensija“, kurio pagrindinis tikslas bu-

vo ugdyti visuomenës pilietiðkumà per vartotojø ðvie-

timà, t. y. suteikti þiniø ir ágûdþiø, skatinanèiø aktyviai

reikðti savo nuomonæ bei dalyvauti priimant su varto-

tojø interesais susijusius sprendimus. Aktyvaus, þinan-

èio savo teises ir pareigas pilieèio ugdymas já ðvieèiant

– vienas ið svarbiausiø pilietinës visuomenës garantø.

Vartotojø teisës ir pareigos uþimà þymià pilieèiø teisiø ir

pareigø dalá. Projekto vykdymo laikotarpiu parengta

10 tiesioginiø radijo laidø, kuriø klausësi apie 210 000

radijo klausytojø. Organizuota informacinë kampanija

„Suþinok daugiau apie Europos vartotojø konsultaci-

næ grupæ“, kurios metu iðleistos broðiûros, parengta

keletas laidø apie ðios grupës veiklà.

Vilniaus pedagoginio universiteto dëstytojø grupë (va-

dovas doc. dr. Liutauras Degësys) realizavo originalø

ir aktualø pilietiðkumo projektà pagyvenusiems þmo-

nëms „Pilietiniø esë kûrybinio raðymo studija III am-

þiaus universitete“. Tai bandymas pademonstruoti,

kaip kryptingai ugdant pagrindinius raðtingumo ge-

bëjimus, ugdoma socialinë, kultûrinë ir komunikacinë

asmens kompetencija, kaip ugdant kritinio màstymo

ir problemø sprendimo ágûdþius skatinamas gebëjimas

mokytis ir pleèiamos aktyvios pilietinës veiklos gali-

mybës kûryboje, þiniasklaidoje, politiniame, dorovinia-

me ir kultûriniame visuomenës gyvenime.
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Buvo apmokyta 20 suaugusiøjø – Treèiojo amþiaus uni-

versiteto studentø. Esë kûrybinës studijos dalyviai pa-

raðë, o vertintojai ir ekspertai – dalyvaujant autoriams

iðanalizavo ir ávertino apie 140 esë ekonomikos, politi-

kos, religijos, ðvietimo ir bendrosios kultûrinës proble-

matikos temomis. Geriausi pilietiniø esë kûrybinës stu-

dijos rezultatai iðleisti atskiru leidiniu.

Këdainiø ðvietimo centras ágyvendino pilietiðkumo ug-

dymo pakraipos projektà „Këdainiø Civitas klubas: Su-

augusiøjø pilietinis ðvietimas“. Pagrindiniu jo tikslu vyk-

dytojai këlë dialogo kultûros vietos bendruomenëje

kûrimà stiprinant pilietinës visuomenës vertybes. Da-

lyvaujant þymiems visuomenës veikëjams ir moksli-

ninkams projekto metu buvo suorganizuota diskusijø

ciklas, pvz., krikðèionis ir politika, tautinis ir pilietinis

patriotizmas ðiandienos Lietuvoje, tautinë valstybë ir

vietos savivalda bei kt. Diskusijose dalyvavo daugiau

nei ðimtas vietos bendruomenës nariø. Greta diskusi-

jø buvo suorganizuoti taip pat darbo kompiuteriu ir

anglø kalbos kursai. Tokiu bûdu projektas sudarë ga-

limybes vietos bendruomenës nariams ðviestis svar-

biais valstybës ir pilietinës visuomenës gyvenimo klau-

simais. Projekto medþiaga iðleista atskiru leidiniu, ði

atsispindëjo ir vietos þiniasklaidoje. Ðio projekto ágy-

vendinimas sukëlë net ir vietiniø Këdainiø politikø su-

sidomëjimà, tapo jø diskusijø ir nepagrástos kritikos

objektu.

Vietos bendruomenës
poreikiø tenkinimas

Klaipëdos miesto savivaldybës vieðoji biblioteka ágy-

vendino projektà, kurio pagrindinis tikslas buvo pa-

dëti pagyvenusio amþiaus þmonëms áveikti socialinæ-

psichologinæ bei informacinæ izoliacijà. Biblioteka or-

ganizavo iðplëstinius kompiuterinio raðtingumo mo-

kymus vyresnio amþiaus þmonëms. Pagyvenæ projek-

to dalyviai turëjo galimybæ lankyti psichologinio savæs

paþinimo mokymus. Ðiø mokymø dalyviai atsiliepimø

anketose mokslus ávertino gerai, nors buvo ir kritiðkø

pasisakymø. Projektas padëjo bibliotekai intensyvinti

ryðius su pagyvenusio amþiaus þmonëmis. Vykdomos

programos atvërë galimybæ pagyvenusiesiems ben-

drauti tarpusavyje, paþinti save ir kitus. Projekto vyk-

dymo metu atliktas dalyviø anketavimas parodë, kad

pagyvenusiems þmonëms biblioteka yra tinkama vieta

iðmokti naudotis kompiuteriais.

Trakø rajono savivaldybës ðvietimo centro ágyvendi-

namo projekto populiarumas pranoko organizatoriø

lûkesèius. Mokytis kompiuterinio raðtingumo, vokie-

èiø kalbos ir valstybinës kalbos Trakø rajone norëjo

daug daugiau þmoniø nei buvo planuota. Organiza-

toriai teigë: „Gyventojø skambuèiø antplûdis buvo

begalinis, tad koregavome mokymus didindami jø

skaièiø“. Ypatingo dëmesio sulaukë Trakø miesto ra-

jono gyventojø noras mokytis vokieèiø kalbos. Apie

tai suþinojæ Trakø miesto partneriai Rheinëje, atvyko

á Trakus, lankësi mokymuose, dovanojo knygø. Pro-

jekto ágyvendintojai pabrëþë, kad „besimokantieji la-

bai nori mokytis toliau, jie perprato tik treèdalá moko-

mosios medþiagos, bet tam trûksta lëðø“.

Labdaros ir paramos fondas „Socialiniø inovacijø fon-

das“ parengë ir ágyvendino projektà, kuriuo buvo sie-

kiama faktiðko lyèiø lygybës ágyvendinimo kaimo vie-

tovëse, gilinant kaimo vietoviø moterø þinias lyèiø ly-

giø galimybiø srityje, taip pat ugdant jø pasitikëjimà

savimi, verslumà, pilietiðkumà, norà siekti þiniø ir ge-

rinti savo padëtá visuomenëje bei ðeimoje. Ðiuos pro-

cesus buvo siekiama paskatinti surengus mobilius se-

minarus lyèiø lygiø galimybiø klausimais. Seminaruo-

se moterys aktyviai reiðkë savo nuomonæ, dalijosi idë-

jomis, ieðkojo problemø sprendimo. Paaiðkëjo, kad ne

visose kaimo vietovëse aktualûs tie patys klausimai:

vienos teigë, kad dþiaugiasi savo gyvenimu kaime,

kitos buvo ne taip optimistiðkai nusiteikusios ir ne itin

tikëjo savo gyvenvietës ateitimi. Taèiau svarbiausia,

anot organizatoriø, kad „moterys akcentavo, jog joms

bûtinai reikia daugiau tokiø renginiø, pagyvinanèiø

kaimo bendruomenæ bei paskatinanèiø imtis iniciaty-

vos“. Projekto ágyvendintojai taip pat teigë, kad „se-

minarai buvo ádomûs ne tik jø dalyvëms, taèiau ir pa-

èioms dëstytojoms, kurios susipaþino su aktyviomis

ðiø miesteliø ir aplinkiniø kaimø moterimis, suþinojo

jø poþiûrá á lyèiø lygybës aspektus ávairiose gyvenimo

srityse“.
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Visuomenës informavimas apie
mokymosi visà gyvenimà
galimybes ir rezultatus

Ðirvintø rajono ðvietimo centro projektas „Mokyma-

sis visà gyvenimà – ðiuolaikinio þmogaus sëkmës ir

brandþios pilietinës visuomenës garantas“ siekë in-

formuoti Ðirvintø rajono bendruomenæ apie mokymosi

visà gyvenimà bûtinybæ ir galimybes, panaudoti turi-

mus materialinius ir þmogiðkuosius iðteklius suaugu-

siøjø ðvietimui, maþinanèiam ðvietimo plëtros atotrû-

ká tarp miesto ir kaimo, stiprinanèiam pilietiðkumà, pa-

remtà þinojimu. Klausytojø aktyvumas seminaruose

(kompiuterinio raðtingumo, andragogikos pagrindø)

buvo didesnis, nei tikëtasi. Visi projekto dalyviai tei-

giamai ávertino seminarus, lektoriø pasirengimà ir pa-

geidavo mokymø tæstinumo.

VÁ „Europos namai“, grindusi savo projektà semina-

rais, siekë skatinti suaugusiuosius savarankiðkai mo-

kytis ar dalyvauti mokymosi visà gyvenimà veikloje

bei ugdyti suaugusiøjø pilietinæ savimonæ, skleisti in-

formacijà apie sprendimø priëmimø tvarkà. Semina-

ruose dalyvavo nevyriausybiniø organizacijø ir suau-

gusiøjø ðvietimo centrø bei ástaigø atstovai, kuriø veikla

glaudþiai susijusi su informacijos sklaida apie ES bei

pilietinës visuomenës ugdymu. Dalyviai buvo supaþin-

dinti su sprendimø priëmime dalyvaujanèiomis insti-

tucijomis Lietuvoje ir Europos Sàjungoje, pristatytas

Europos Sàjungos teisës aktø projektø svarstymo pro-

cesas Lietuvoje.

Neformaliø suaugusiøjø ðvietimo projektø vykdymo

metu realizuotos iniciatyvos patvirtino ne tik gerai þi-

nomà tiesà, kad suaugusiems ðalies gyventojams bû-

tina ávairi neformalaus mokymosi paslaugø pasiûla,

taèiau ir faktà, kad suaugusiøjø ðvietëjai vietose per

savo projektus patys formuoja þmoniø mokymosi po-

reikius, didina jø uþsidegimà lavintis, stiprina bendruo-

menes, pilietiðkumà ir taip prisideda prie visos ðalies

paþangos. Tikimës, kad ðie minëti darbai paskatins

suaugusiøjø ðvietimo, nevyriausybines bei kitas orga-

nizacijas aktyviai dalyvauti ir ateinanèiame konkur-

se, kurá numatyta skelbti ir ðiais metais.

Kvalifikacijø sistema ar sàranga?

Kvalifikacijø sistema apima nacionalinæ kvalifikacijø tei-

kimo ir plëtros politikà, institucinius susitarimus, ko-

kybës uþtikrinimo procesus, þiniø, gebëjimø ir kom-

petencijos pripaþinimà bei kitus instrumentus, kurie

jungia darbo rinkà ir mokymosi bei profesinio rengi-

mo procesus. Kvalifikacijø sàranga turëtø tapti ðiuos

procesus koordinuoti, valdyti ir tobulinti padedanèiu

instrumentu. Trumpai tariant, paprastai kvalifikacijos

yra teikiamos ir vertinamos ðvietimo ar profesinio ren-

gimo institucijose, jø valdymu ir reglamentavimu uþsi-

ima kompetentingos ar ágaliotos valstybës institucijos,

kuriose kvalifikacija gali bûti ir pripaþástama. Darnus

ðiø elementø veikimas sudaro kvalifikacijø sistemà, ta-

èiau po ávairias institucijas „iðsibarsèiusius“ procesus

sunku koordinuoti, laiduoti optimalø funkcijø pasidali-

jimà, o svarbiausia – uþtikrinti kokybæ visuose siste-

mos lygiuose. Tam reikalingas vieningas kvalifikacijos

teikimo, vertinimo, pripaþinimo ir kokybës uþtikrini-

mo koordinavimas. Kvalifikacijø sàranga padeda „su-

Lietuvoje
kuriama
nacionalinë
kvalifikacijø
sàranga
Dr. Odeta Gurskienë

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos
Kvalifikacijø skyriaus vedëja

Palankios sàlygos mokymuisi visà
gyvenimà, kvalifikacijø ir darbo rin-
kos poreikiø atitikimas bei teritorinis
ir profesinis mobilumas neámanomi
be skaidrios ir vientisos kvalifikacijø
sistemos. Kas yra kvalifikacijø sàran-
ga, kaip kvalifikacijø sistema padës
mokymosi visà gyvenimà siekiui tapti
realybe?
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Kas laimi sukûrus
kvalifikacijø sàrangà?

Besimokantysis:
visas mokymasis yra svarbus
ir gali bûti uþskaitomas

Kvalifikacijø sàranga visø pirma turëtø patenkinti be-

simokanèiøjø lûkesèius, visi jø mokymosi rezultatai bû-

tø suvokiami kaip svarbûs ir reikðmingi nepriklauso-

mai nuo mokymosi bûdo, vietos ir kitø aplinkybiø. Re-

miantis kvalifikacijø sàranga, atitinkamo lygio kvalifi-

kacija bus suteikiama uþ realius mokymosi pasieki-

mus: tam tikros srities ir lygio þinias, mokëjimus, ge-

bëjimus ir kompetencijas (suvokiant kompetencijas

kaip ypatingos rûðies gebëjimà atlikti darbà ávairiomis

sàlygomis ir besikeièianèioje aplinkoje). Tokiu atveju

nebe tiek svarbu, kiek metø buvo „trinamas mokyk-

los suolas“, klasëje ar darbo vietoje vyko mokymasis,

daug svarbiau, kad suteikiama kvalifikacija liudytø,

kokios rûðies ir sudëtingumo veiklos uþdavinius as-

muo yra pasirengæs atlikti. Be to, su kvalifikacijø sà-

rangos atsiradimu turëtø palengvëti ir neformalaus

bei savaiminio mokymosi pripaþinimas. Besimokanèia-

jam kvalifikacijø sàranga garantuoja galimybæ moky-

tis visà gyvenimà, ágyti kvalifikacijà, atitinkanèià dar-

bo rinkos poreikius, siekti mokymosi paþangos, pa-

lengvina tiek patekimà á mokymosi programas, tiek

pereinamumà tarp jø, tiek mokymosi tæstinumà.

Pavyzdþiui, asmuo, baigæs profesinæ mokyklà ir ágijæs

automobilio mechaniko kvalifikacijà, porà metø dir-

bo automobiliø mechaniku. Vëliau sugalvojo toliau gi-

lintis á mechanikà ir studijuoti kolegijoje. Ðiuo metu

toks asmuo, nepaisant jo kompetencijos, neturi jokiø

patekimo á mokymosi programà lengvatø, o stojimo

sëkmë priklauso nuo surinktø balø. Pagal kvalifikaci-

jø sàrangos logikà, tiek besimokydamas anksèiau, tiek

per patirtá asmuo ágijo þiniø ir praktiniø ágûdþiø, kurie

vertinami ir uþskaitomi toliau mokantis. Tokiu atveju

net ir nesimokæs (ar nebaigæs) formaliø mokymo pro-

gramø asmuo galëtø ásivertinti per ávairià patirtá ágytà

kompetencijà. Pakaktø ávertinti, kad jis (ar ji) iðmano

ir gali pademonstruoti visas standarte numatytas kom-

pentencijas, ir jam bûtø áteikiamas kvalifikacijà pa-

tvirtinantis dokumentas.

valdyti“ ðalyje teikiamas kvalifikacijas, pagal nusta-

tytus poþymius suskirstyti juos á apibrëþtus lygius, lai-

duojant galimybæ progresuoti (laisvai pereiti tarp ly-

giø) ir tobulinti savo profesinius bei kitus ágûdþius. Kva-

lifikacijø sàranga taip pat daþnai reiðkia, kad

daugiausia dëmesio tenka kompetencijø ugdymui ir

vertinimo kokybei uþtikrinti, o ne mokymo progra-

moms ir mokymo procesui gerinti.

Todël daugelis Europos Sàjungos valstybiø jau turi pa-

sirengusios nacionalines kvalifikacijø sàrangas arba

jas rengia, reformuoja esamas kvalifikacijø sistemas,

derina jas prie kuriamos Europos kvalifikacijø sàran-

gos. Skirtingø ðaliø sàrangos, priklausomai nuo ðvieti-

mo sistemos ypatumø, yra skirtingos, sudarytos ið ávai-

riø lygiø skaièiaus, taèiau bendra orientacija á moky-

mosi rezultatus leidþia ðias skirtingas sistemas paly-

ginti. Siekiant ágyvendinti mokymosi visà gyvenimà tiks-

lus, ðie uþdaviniai tapo labai aktualûs ir Lietuvai, kuri

taip pat yra priëmus ásipareigojimus minëtose srityse.

Odeta Gurskienë
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Darbdaviai: kvalifikacija atitinka
darbo vietos reikalavimus

Tikimasi, kad sukûrus kvalifikacijø sàrangà, darbda-

viams bus lengviau orientuotis Lietuvoje teikiamose

kvalifikacijose ir kvalifikaciniuose laipsniuose. Be to,

sàranga padës darbdaviams lengviau suprasti, kokià

kompetencijà, þinias ir ágûdþius turi darbuotojas, ko-

kioms uþduotims atlikti ir pareigoms uþimti asmuo yra

tinkamas. Kiekvienas kvalifikacijø sàrangos lygis pa-

rodys, kokio pobûdþio ir sudëtingumo darbus asmuo

yra pasirengæs atlikti, kokios atsakomybës yra pasi-

rengæs imtis ávairiomis aplinkybëmis.

Trumpai tariant, á mokymosi visà gyvenimà orientuo-

toje kvalifikacijø sistemoje nebe taip aktualu, ko as-

muo mokësi ir èia daug svarbiau, kad jo ágyta kvalifi-

kacija liudija, kà savo veiklos srityje jis sugeba dirbti.

Kvalifikacijà teikianèios
institucijos: kokybë laiduoja
institucijos paþangà

Kvalifikacijø sàranga turëtø padëti mokslo ástaigoms

rengti rinkos poreikius atitinkanèias mokymo progra-

mas bei mokyti darbo rinkoje paklausiø profesijø, taip

pat planuoti ugdymo programas, orientuojantis á prog-

nozuojamus kvalifikacijø poreikius. Kvalifikacijø sàran-

goje nustatyti lygiai padëtø palengvinti pereinamu-

mà tarp atskirø mokymosi programø ir institucijø, pro-

gramø palyginamumà bei suderinamumà ir galimybæ

tæsti mokymàsi ir progresuoti. Kadangi kvalifikacijø

lygiai nustatomi remiantis mokymosi pasiekimais ir re-

zultatais, daug dëmesio bus skiriama kvalifikacijos su-

teikimo bei vertinimo kokybei ir institucijø vidinës ko-

kybës uþtikrinimo sistemoms.

Valstybë: siekiant mokymàsi
visà gyvenimà paversti realybe

Ðiuo metu Europos Komisija, siekdama paversti Euro-

pà Mokymosi visà gyvenimà erdve, kuria bendrà Eu-

ropos kvalifikacijø sàrangà, pagal kurià bûtø galima

vertinti ir lyginti ávairiø ðaliø absolventø bei dirbanèiø-

jø kvalifikacijas. Ði sàranga padës studentams suprasti,

kà jau jie moka ir ko dar ne, dirbantiesiems – rasti

darbà, atitinkantá jø kvalifikacijà. Bendra Europos kva-

lifikacijø sàranga numato, kad turi egzistuoti ir ben-

dra kvalifikacijø palyginimo sistema. Taèiau Lietuvai

ðiuose procesuose sunku dalyvauti, kol neturime na-

cionalinës kvalifikacijø sistemos.

Sukûrus kvalifikacijø sàrangà, kurioje bus galima sis-

teminti kvalifikacijas bei jas iðdëstyti pagal lygius,

skaidresnës ir lengviau palyginamos kvalifikacijos tiek

ðalies, tiek Europos lygiu turëtø prisidëti prie profesi-

nio ir akademinio mobilumo didinimo, palengvinti kva-

lifikacijø vertinimà ir pripaþinimà. Be vientisos ir skaid-

rios kvalifikacijø sistemos neámanoma ágyvendinti mo-

kymosi visà gyvenimà idëjos, uþtikrinti pereinamumà

tarp kvalifikacijos lygiø, kvalifikacijos keliø ágijimo ávai-

rovæ, þmonëms sunku prisitaikyti prie besikeièianèios

aplinkos reikalavimø.

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Sociali-

nës apsaugos ir darbo ministerijos praëjusiais me-

tais pradëjo vykdyti valstybinës svarbos projektà.

Projektà remia Lietuvos Respublika ir Europos socia-

linis fondas.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti vieningà ir

skaidrià kvalifikacijø sistemà, apimanèià visus kvalifi-

kacijø lygmenis, laiduojanèià pereinamumà tarp lygiø,

uþtikrinanèià kvalifikacijos ágijimo keliø ávairovæ, su-

daranèià galimybæ lanksèiai reaguoti á besikeièianèios

aplinkos reikalavimus.

Projektu siekiama ir kitø uþdaviniø:

1. Sukurti nacionalinës kvalifikacijø sistemos modelá;

2. Remiantis kvalifikacijø sistemos modeliu, sudaryti

kompetencijø sàvadus ir kvalifikacijø struktûras pasi-

rinktuose ûkio sektoriuose;

3. Parengti þmoniø iðteklius, reikalingus nacionalinei

kvalifikacijø sistemai diegti.

Svarbiausia – susikalbëti

Ðiais metais projekto „Nacionalinës kvalifikacijø sis-

temos sukûrimas“ rengëjai planuoja sukurti Naciona-

linës kvalifikacijø sistemos koncepcijà. Ðis teorinis sà-

rangos pagrindas apims kvalifikacijø formavimo prin-

cipus ir struktûrà, kvalifikacijos lygiø sudarymo ir per-

ëjimo ið vieno kvalifikacijos lygio á kità principus, ko-
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Veiklos siaurai neapsibrëþëme

Trakø ðvietimo centras, kaip pasakoja jo direktorë,

dirba keliomis kryptimis: padeda pedagogams tobu-

linti kvalifikacijà, teikia pedagogines ir psichologines

paslaugas (centro dalis – pedagoginë psichologinë tar-

nyba), organizuoja suaugusiø rajono gyventojø nefor-

maløjá ðvietimà (ateityje ketinama iðplësti ir formaløjá

suaugusiøjø ðvietimà).  

„Prieð trejetà metø rinkdami ástaigai pavadinimà, ne-

norëjome apsibrëþti, ar ji turi bûtø skirta tik pedago-

gams ar tik suaugusiesiems. Vien pedagogams – per

siaura. Visus reikia aprëpti. Dabar gyventojams tikrai

stinga galimybiø mokytis uþsienio kalbø, informaciniø

technologijø panaudojimo, verslumo, sveikatingumo.

ESF projektai
Trakuose:
didmiesèio
paðonëje, bet
neuþgoþti

kybës uþtikrinimo kriterijus, kvalifikacijø pripaþinimo

ir suteikimo bei sistemos valdymo principus. Ðio moks-

linio tyrimo vykdytojas – Vytauto Didþiojo universite-

tas. Ðiuo metu tiriama dabartinë kvalifikacijø bûklë

Lietuvoje, analizuojama esama situacija ir kvalifikaci-

jos teikimo, pripaþinimo bei kokybës uþtikrinimo pro-

blemos.

Nacionalinës kvalifikacijø sàrangos sukûrimas didþia

dalimi priklauso nuo bendradarbiavimo, sëkmingo dia-

logo ir bendrø susitarimø bei ásipareigojimø. Visos su-

interesuotos pusës turi suvokti savo vaidmená ir atsa-

komybæ, aktyviai dalyvauti ir iðsakyti savo nuogàsta-

vimus, kad galima bûtø tikëtis susitarimo ateityje. To-

dël jau ðiuo metu, atliekant esamos situacijos anali-

zæ, nagrinëjant Europos ir kitø ðaliø patirtá, rengiant

nacionalinës kvalifikacijø sàrangos koncepcijà, á pro-

jekto rengimà átraukti trys Lietuvos universitetai, uþ-

sienio ekspertai, Darbo ir socialiniø tyrimø institutas,

valstybiniø institucijø atstovai. Artimiausiu metu pla-

nuojama rengti seminarus, kuriuose visuomenë ir su-

interesuotos institucijos bus informuojamos apie ren-

giamà kvalifikacijø sàrangà, ðio projekto tikslus ir jø

ágyvendinimà.

Praëjusiais metais pradëtas ágyvendinti projektas tæ-

sis iki 2008 metø. Plaèiau apie tai: http://www.lnks.lt.

Trakø rajonas specifinis: arti Vilnius, ne-

maþai rajono þmoniø dirba sostinëje, èia,

vietoje, yra tik vaikai ir seneliai, – ðypteli,

Trakø ðvietimo centro direktorë Nijolë Li-

sevièienë ir toliau dësto geografinës pa-

dëties trûkumus bei privalumus: – Tad sten-

giamës prisitaikyti: mokymus organizuo-

jam vëlesniu laiku, kad pas mus galëtø at-

eiti þmonës, gráþæ ið darbo, o seminarus –

anksèiau, kad bûtø kuo á namus parvaþiuo-

ti. Turime pasiûlyti ir ádomesniø seminarø,

kad þmonës pas mus ateitø, o ne á Vilniø

vaþiuotø. Kita vertus, mums nesunku pri-

sikviesti gerø lektoriø ið miesto. Netoli –

mielai atvyksta.
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Mes iðtyrëme paklausà. Juo labiau kad jokia kita or-

ganizacija rajone tuo neuþsiima“, – sako centro

direktorë N. Lisevièienë.

Trakø rajone – apie 38 tûkst. gyventojø, mokytojø –

tik 700. Kadangi Pedagogø profesinës raidos centras

ir kitos respublikinës kvalifikacijos tobulinimo vietos –

ranka pasiekiamos, Trakø ðvietimo centrui tenka at-

laikyti rimtà konkurencinæ kovà. Kol kas – sëkmin-

gai. Visi centro parengti projektai buvo paremti ir tarp

þmoniø populiarûs.  

nepakeisti aplinkos ir neatvykti èia, á centrà? Trakuo-

se yra ir neágaliøjø centras, kuriame þmonës dirba,

kodël ir jie negalëtø uþsukti á kokià paskaità?“, – pa-

prastai aiðkina N. Lisevièienë.

Pagal priemonës 2.4 projektà mokomi mokytojai. Pro-

jekto partneris – Mokytojø kompetencijos centras –

parinko aktualias seminarø temas. Vyksta seminarai

dalykininkams, kaip per pavieniø dalykø pamokas pa-

naudoti kompiuterines technologijas, aktyvinti moky-

mo metodus. Kauno technologijos universiteto dës-

„Paraðëme projektà ES struktûriniø fondø paramai

gauti ið priemonës 1.5, buvome átraukti á nacionaliná

projektà „Ðvietimo centrø infrastruktûros plëtra“. Ið

gautø pinigø suremontuotos centro patalpos, kurias

mums atidavë panaudai. Dþiaugiasi mokytojai, kad

gali èia ir pailsëti, ir pasimokyti: seminarø nepertrau-

kia mokykliniai skambuèiai, mokiniø triukðmas“, – ap-

rodydama moderniai, ðiuolaikiðkai árengtas patalpas

pasakoja direktorë.  

Detalë: ties centro áëjimu árengta prievaþa, kad su ve-

þimëliais galëtø uþvaþiuoti neágalieji. Prievaþai árengti

savivaldybë skyrë 8 tûkst. litø. „Jeigu jau Europa ski-

ria mums pinigø, tai ir mûsø centrai turi bûti europie-

tiðki, pasiekiami kiekvienam. Ásigysime vienà kità kom-

piuterinæ programà neágaliems vaikams, kodël gi jiems

Pasiraðoma

paramos sutartis

tytojai anglø kalbos ir istorijos mokytojus jau supaþin-

dino su specialia kompiuterine programa, artimiausiu

metu vyks seminarai kitiems dalykininkams.

Be to, ið to paties projekto lëðø Trakø ðvietimo centre

bus árengta  visa kompiuterinë klasë, baldai jau gauti.

„Á klasæ galës ateiti ne tiktai mokytojai, bet ir Trakø

gyventojai. Ir dabar pas mus uþsuka þmonës, ypaè

tie, kuriø artimieji iðvykæ á Dublinà, Londonà... Jie nori

iðmokti iðsiøsti elektroninius laiðkus. Dabar leidþiam

pasinaudoti darbui skirtais kompiuteriais“ , – sako

N. Lisevièienë.
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Ko nori iðmokti Trakø mokytojai

„Dar vienas projektas, kurá parengëme patys, be jo-

kiø partneriø, vadinasi „Á besimokanèià informacinæ

visuomenæ“. Jis vyks iki 2008 metø. Projektui ágyven-

dinti ið ES struktûriniø fondø gavome per 540 tûkst. Lt.

Projekto esmë – mokytojø kvalifikacijos tobulinimas“,

– toliau pasakoja Trakø ðvietimo centro direktorë.

Prieð rengdamos projektà centro darbuotojos apklau-

së rajono mokytojus, kokiø þiniø jiems trûksta. Pasta-

rieji nurodë, kad labiausiai jiems stinga anglø kalbos,

darbo su specialiøjø poreikiø vaikais, psichologijos, in-

formaciniø technologijø panaudojimo per pamokas þi-

niø. Pageidavo mokytis ekonomikos ir verslumo, o ne-

lietuviðkø mokyklø mokytojai – valstybinës kalbos. „Ne

buitinës kalbos, – mûsø rajone visi mokytojai turi III vals-

tybinës kalbos mokëjimo kategorijà. Bet jiems trûksta

terminø: ið biologijos, chemijos ir kitø srièiø. Dalis nelie-

tuviðkø mokyklø mokiniø aukðtesnëse klasëse jau nori

mokytis lietuviø kalba“, – paaiðkina N. Lisevièienë. Be

abejo, bûtina atnaujinti ir raðtvedybos þinias.

Centro darbuotojos paèios parinko andragogikos te-

mà. Suaugusiøjø klasës yra Lentvario Motiejaus Ðime-

lionio ir Lentvario I vidurinëje mokykloje, o Aukðta-

dvaryje – þemës ûkio mokykla. „Andragogikos þiniø

reikia net ir paskutinëse gimnazijos klasëse: kai kurie

mokiniai gali savarankiðkai dirbti, paskui atsiskaityti,

nebûtina visà laikà sëdëti klasëse“, – sako direktorë.

Kaip numatoma projekte, mokytojai pasirinktø daly-

kø mokosi vietose, tai yra savo mokyklose. Mokymai

vyksta 6 seniûnijose: Trakuose, Lentvaryje, Onuðkyje,

Aukðtadvaryje, Paluknyje, Rûdiðkëse, ið viso 8-iose mo-

kyklose. „Ðiuo metu jau keturiose vietovëse moko-

masi anglø kalbos.  Pagal projektà buvo numatyta 50

þmoniø, taèiau susirinko apie 80. Bet matome, kad

nubyrës. Gal kiti ásivaizdavo, kad nereikës taip kruopð-

èiai ir savarankiðkai dirbti... Beje, anglø kalbos grupë-

se mokosi ir nemaþai mokyklø vadovø“, – pasakoja

N. Lisevièienë.

Valstybinës kalbos seminarai vyksta Rûdiðkëse ir Pa-

luknyje. Pasak direktorës, labai ádomûs ekonomikos

ir verslumo þiniø seminarai, kuriuos veda „fantastið-

ki“ dëstytojai ið Lietuvos regioniniø tyrimø instituto. 

„Seminaruose kalbama apie projektø rengimà ir val-

dymà. Klausytojø grupës kai kur dvigubëja. Dëstyto-

jai veda seminarus tikrai labai praktiðkai, gyvybingai.

Tai yra tos þinios, kurios reikalingos rinkos sàlygomis,

nes juk ir vaikà reikia paruoðti gyventi rinkos sàlygo-

mis. Gal tada mûsø mokyklose maþiau „kalimo“ liks“,

– svarsto N. Lisevièienë.

Balandá, per mokiniø atostogas, aðtuoniose rajono vie-

tovëse 80 mokytojø ëmë mokytis kompiuterinio rað-

tingumo. „Kurie baigs, ágis oficialius ECDL paþymëji-

mus. Aðtuoniasdeðimt – galinga jëga, – pasidþiaugia

N. Lisevièienë. – Dabar tuo, deja, negalime pasigirti.

O juk ir buhalterijoje, ir bibliotekose – visur þengiama

á prieká. Negerai, kai vienintelio informatikos moky-

tojo, kaip kokio Dievo, laukia visi darbuotojai.“

Suteikæs daugiausia dþiaugsmo

„Labiausiai dþiaugiausi maþiuku, neeuropiniu projek-

tëliu, kurá laimëjome Suaugusiøjø ðvietimo ir informa-

vimo centro skelbtame konkurse, – sako N. Lisevi-

èienë. – Gavome visus pinigus, kiek praðëme.“

Uþ tuos pinigus Trakø rajono gyventojams buvo su-

darytos sàlygos gauti kompiuterinio raðtingumo, nau-

dojimosi internetu pradmenis. Kitakalbiai galëjo mo-

kytis valstybinës kalbos. „Ið Lentvario gyventojø bu-

vome gavæ nusiskundimà, kad nëra jokiø valstybinës

kalbos kursø. Ten gyvena ypaè daug geleþinkelieèiø,

be to, tenai buvæs karinis dalinys. Þmonës, nemokan-

tys lietuviðkai, turi problemø ásidarbindami. Ðtai ðei-

ma ið Armënijos Lentvaryje atidarë kepyklà, pradëjo

verslà, bet susidûrë su kalbos barjeru. Atëjo kartà

pas mus: kas gali mus pamokyti? Nieko kito negaliu

pasiûlyti, tik kreiptis á privaèius mokytojus. O tas pro-

jektas, nors tik keletà mënesiø trukæs, sudarë jiems

tokiø galimybiø“, – pasakoja centro direktorë.

Treèia projekto dalis – Trakø gyventojai buvo moko-

mi vokieèiø kalbos. Mat Trakai 10 metø bendrauja

su Rheinës miestu, esanèiu Vokietijoje. Ðiemet gegu-

þæ 10-ies metø miestø bendravimo sukaktá nutarta

ðvæsti Trakuose. Tarp bendraujanèiøjø – daug pensi-

nio amþiaus þmoniø, kurie, deja, nemoka vokiðkai.

„Þmonës klausë, ar negalëtø jø kas nors pamokyti

vokieèiø kalbos? Neásivaizduojat, kaip jie norëjo mo-

kytis... Atvaþiavo ið Rheinës savivaldybës – nustebo.

Uþ tokias pastangas paþadëjo rugpjûtá nemokamà

ekskursijà á Vokietijà“, – pasakoja N. Lisevièienë.
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Pasak direktorës, ðis projektas suteikë daug dþiaugs-

mo, nes buvo iðpildyti þmoniø lûkesèiai. „Mes taip ir

suprantam, kad esame ne tik mokytojams, bet ir vi-

siems þmonëms“, – sako N. Lisevièienë.

Ateities planuose – formalaus
suaugusiøjø ðvietimo sistema

Kaip pasakoja direktorë, centro darbuotojø koman-

da parengë ir pateikë 2 projektus ES fondø paramai

gauti ir iðplëtoti formaløjá suaugusiøjø ðvietimà. „Vie-

nam jau pritarë atrankos komisija, o kitas dar verti-

namas. Jeigu laimësime, tada suaugusiesiems atsivers

dar didesnës galimybës. Matome, kad suaugusiøjø for-

malus mokymas nëra pakankamas.“

Vakarinës suaugusiøjø klasës yra tik Lentvaryje. Þmo-

nëms ið kito rajono kampo – aukðtadvariðkiams ar

dusmeniðkiams iki Lentvario – per 30 kilometrø. Ta-

èiau ir ðiø klasiø gali nebelikti, kadangi Motiejaus Ði-

melionio vidurinë rengiasi akredituotis ir tapti gimna-

zija. „Projektuose siûlome, kad Trakø ðvietimo cen-

tre atsirastø treèias skyrius, kuris organizuotø forma-

løjá suaugusiøjø mokymà. Aðtuoniose seniûnijose ga-

lëtø atsirasti konsultaciniai punktai, þmonës mokytø-

si nuotoliniu bûdu, vietose, kad kuo reèiau jiems tek-

tø atvaþiuoti á Trakus“, – planais dalijasi N. Lisevièie-

në. Ið 1.5 projekto tikimasi gauti per milijonà litø, uþ

kuriuos bûtø árengtos suaugusiøjø mokymo klasës su

nuotolinio mokymo áranga. Konkreèiø dalykø moky-

tojai parengtø nuotolinio mokymo programas. Kaip

numatoma projekte, ið pradþiø per dviejø savaièiø kur-

sus Trakuose bûsimieji mokiniai (rengiamasi átraukti ir

þmones, turinèius specialiøjø mokymosi poreikiø) bus

iðmokyti dirbti nuotoliniu bûdu. „Manau, kad tie kon-

sultaciniai punktai turëtø veikti prie kaimo mokyklø.

Uþ pusæ etato dirbantis konsultantas kiekvienà dienà

galëtø patikrinti darbus, patarti, iðsiøsti medþiagà. O á

Trakus mokiniai suvaþiuotø tik per sesijas. Jei mums

pavyktø, rajone atsirastø nuosekli formaliojo suaugu-

siøjø ðvietimo sistema. Manau, tai ámanoma padary-

ti“, – ásitikinusi N. Lisevièienë.

Direktorë pasakoja pati prieð keletà metø patyrusi,

koks patogus nuotolinio mokymosi bûdas: „Nors ir ne-

be jauna, vaþinëjau á Kaunà, studijavau vadybos ma-

gistrantûroje. Daug buvo mokoma nuotoliniu bûdu, ir

tai man patiko. Pati iðbandþiau, ir supratau, kad mo-

kytis nevëlu.“

Ir dar kai kas

Be viso to, Trakø ðvietimo centro direktorë ketina èia,

centre, ákurti senjorø klubà mokytojams pensininkams,

rûpintis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos tar-

nybos, kuri irgi dalyvauja ES struktûriniø fondø remia-

mame projekte „Iðkritusiø ið mokyklos vaikø gràþini-

mas“, veikla.

Direktorë ypaè dþiaugiasi, kad ið ES remiamo projek-

to gautomis lëðomis suremontuotos tarnybos patal-

pos, vyksta intensyvûs ir naudingi mokymai logope-

dams, psichologams; kad ið to projekto nusipirko ver-

tingos metodinës literatûros. „Tai labai protinga in-

vesticija. Be tokios paramos neseniai ásikûrusi tarny-

ba tikrai neiðgyventø“, – sako N. Lisevièienë.

Dar reikia aprëpti ir rajono mokytojø metodinæ veik-

là. „Jie labai nori praktiniø darbø, rengiame nemaþai

iðvykø. Ðtai neseniai rusistai buvo nuvykæ á Alytø, „Vo-

lungës“ gimnazijà, kurioje stebëjo kolegø pamokas,

aptarë vadovëlius. Vokieèiø kalbos mokytojai lankësi

Ðvenèionëliuose, istorikai parvaþiavo  ið ekskursijos po

Kauno muziejus. Pernai pirmà kartà Trakø rajono pe-

dagogai Pedagogø profesinës raidos centre surengë

mokytojø metodiniø darbø respublikinæ parodà. At-

rinkti geriausi darbai, kuriuos norëtume iðleisti“, – pa-

sakoja direktorë. 

Pasak jos, rajono gyventojams labai reikalingos ir svei-

katingumo programos. Dël to centras rengia susitiki-

mus su gydytojais, organizuojamos sveikos gyvense-

nos paskaitos. Centre taip pat vyksta „Civitas“ klubo

paskaitos.

„Gaila tik, kad Trakuose nëra pigaus vieðbutuko, ku-

riame seminarø, renginiø dalyviai galëtø apsistoti, –

pasvajoja direktorë ir èia pat priduria: – Bet gal grei-

tai atsiras, tada ir respublikinius renginius mûsø cen-

tre bûtø galima organizuoti. Kas geriau, ar laisvalaiká

po paskaitø praleisti Vilniaus mûre, ar pasivaikðtinëti

po Trakø nacionaliná parkà, prie piliø?“

Klausydamasi direktorës energingos kalbos kaþkodël net

neabejoji: ir kad vieðbutukas atsiras, ir kad viskas vyks

sklandþiai. Vilniaus paðonëje, senojoje mûsø sostinëje.
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Vytauto
Didþiojo
universitetas

Ðio universiteto Ðvietimo studijø centras (ÐSC), sudary-

damas sàlygas nuolatiniam mokymuisi, vykdo nenuo-

sekliàsias studijas, skirtas suaugusiøjø ðvietëjams. Stu-

dijos skirtos asmenims, turintiems aukðtàjá iðsilavinimà,

dirbantiems arba besirengiantiems dirbti ástaigose, ku-

riose vyksta formalusis ir/ar neformalusis suaugusiøjø

ðvietimas ir sudaromos sàlygos savaiminiam mokymui-

si. Ðvietimo studijø centre organizuojamos dviejø tipø

andragoginës studijos: magistrantûros ir profesinës.

Tæstiniø magistrantûros
andragogikos studijø
programa

Programos paskirtis – sudaryti sàlygas asmenims ágyti te-

oriniø þiniø ir tobulinti savo gebëjimus suaugusiøjø ðvieti-

mo projektavimo, organizavimo ir tyrimø srityje.

Programà baigæ absolventai ágyja Vytauto Didþiojo uni-

versiteto edukologijos (andragogo) magistro kvalifika-

ciná laipsná.

Programa susideda ið privalomøjø ir pasirenkamøjø da-

lykø bei mokslo ir projektavimo darbø. Minimali pro-

gramos apimtis – 80 kreditø (15 dalykø). Studijø truk-

më – 2–3 metai. Numatyti teoriniai mokymai, praty-

bos, seminarai, grupiniai darbai, projektai.

Andragogikos
profesiniø studijø
programa

Programos paskirtis – sudaryti sàlygas asmenims ágyti

þiniø ir gebëjimø, laiduojanèiø sëkmingà veiklà suau-

gusiøjø ðvietimo rinkoje (mokymo centruose, ástaigø

personalo skyriuose, konsultavimo firmose ir t. t.).

Programà baigæ absolventai ágyja Vytauto Didþiojo uni-

versiteto antrosios pakopos aukðtojo mokslo diplomà,

liudijantá apie suaugusiøjø mokytojo (andragogo) pro-

fesinæ kvalifikacijà.

Programa susideda ið privalomøjø ir pasirenkamøjø da-

lykø. Minimali programos apimtis – 60 kreditø (12 da-

lykø). Studijø trukmë – 1–2 metai. Numatomi teoriniai

mokymai, pratybos, seminarai, grupiniai darbai, pro-

jektai. Programos dalykai pasirinkti, atsiþvelgiant á ES

ðaliø dokumentus, Mokymosi visà gyvenimà uþtikrini-

mo strategijà, Profesiniø studijø programos reikalavimus.

Andragogikos
studijos Lietuvos
universitetuose

Dar visai neseniai þodis andragogas grei-
èiausiai buvo þinomas tik labai nedideliam
skaièiui ðvietimo specialistø, vadybininkø,
kai kuriems nevyriausybiniø organizacijø,
dirbanèiø edukacinëje srityje, atstovams,
pavieniams mokslininkams ir beveik arba
visai negirdëtas plaèiajai visuomenei. To-

dël nusprendëme pristatyti mûsø ðalies uni-
versitetus, kurie jau ne pirmus metus or-
ganizuoja andragogikos studijas, vykdo ati-
tinkamà mokslinæ veiklà, inicijuoja ir reali-
zuoja Lietuvos ðvietimui ir visuomenei
reikðmingus projektus.
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Dalykus dësto universiteto Edukologijos katedros ir

Ðvietimo studijø centro dëstytojai: habilituoti daktarai,

profesoriai, daktarai, docentai, edukologijos krypties

doktorantai. Programos teikimà ið dalies nuotoliniu bû-

du organizuoja edukologijos magistrai. Kasmet atvyks-

ta vizituojantys uþsienio profesoriai.

Besimokantieji gali naudotis modernia kompiuterizuo-

ta universiteto biblioteka, skaityklomis bei socialiniø

mokslø fakultete árengta kompiuteriø klase.

Moksliniai tyrimai. ÐSC skatina perspektyviø ugdy-

mo naujoviø sklaidà. Iðskiriamos ðios dominuojanèios

moksliniø tyrimø sritys: andragoginës veiklos, neforma-

laus suaugusiøjø ðvietimo, ðiuolaikiniø informaciniø

technologijø taikymo suaugusiøjø mokymosi procese

tyrimai.

Projektinë veikla. Ðiuo metu ÐSC dalyvauja tarptau-

tiniuose Socrates programos remiamuose projektuo-

se: Vertinimo metodai suaugusiøjø ðvietëjams, dirban-

tiems neformaliame ðvietime (A-AENFE); Baltijos ir Ðiau-

rës tinklas patirties mainams (BOLDIC); Tæstinë moky-

mo programa konsultantams, dirbantiems suaugusiø-

jø ðvietime (ACCED); Suaugusiøjø ðvietëjo kvalifikaci-

jos þiniø visuomenëje (ADU-EDU); Savæs vertinimo áran-

kis el. mokyme: kaip pagerinti profesinio mokymo ko-

kybæ (SEVAQ). Projektinëje veikloje bendradarbiauja-

ma su Europos ðalimis: Anglija, Norvegija, Ðvedija, Suo-

mija, Ispanija, Danija, Vengrija, Bulgarija, Slovakija, Ru-

munija ir Naujàja Zelandija. Taip pat glaudþiai bendra-

darbiaujama su Ðvietimo ir mokslo ministerija, dalyvau-

jama kvalifikacijos tobulinimo programø konkursuose,

rengiami ir vykdomi ministerijos remiami projektai.

Adresas ir informacija
Vytauto Didþiojo universitetas
Ðvietimo studijø centras
K. Donelaièio g. 60-507
LT-44248 Kaunas
Tel. (8~37) 32 78 29; tel., faks. (8~37) 32 78 29
El. paðtas ssc@smf.vdu.lt
Svetainë www.vdu.lt/ssc/

Vilniaus
pedagoginis
universitetas
Universitete vykdoma Edukologijos krypties andrago-

gikos ðakos universitetiniø magistrantûros studijø pro-

grama. Programà realizuoja Pedagogikos ir psicholo-

gijos fakulteto Edukologijos katedra. Vedëja – prof.

habil. dr. M. Barkauskaitë.

Á andragogikos magistrantûros studijø programà pri-

imami asmenys, ágijæ ne þemesná nei bakalauro kvali-

fikaciná laipsná ar jam prilygstantá universitetiná iðsilavi-

nimà. Asmuo, baigæs neuniversitetiniø studijø progra-

mà, gali bûti priimamas á magistrantûrà tik baigæs pa-

pildomas savarankiðkas ar universiteto organizuotas pa-

pildomàsias (iðlyginamàsias) studijas ir ágijæs bakalauro

kvalifikaciná laipsná.

Ði programa suteikia suaugusiøjø ðvietimo politikos,

formalaus ir neformalaus suaugusiøjø ðvietimo siste-

mø, andragoginës didaktikos, suaugusiøjø asmenybës

psichosocialinës raidos, ðiuolaikinës vadybos, ugdymo

filosofijos, edukologiniø tyrimø metodologijos þiniø. Taip

pat ugdomi gebëjimai darbui su suaugusiaisiais porei-

kiø atpaþinimo, programø parengimo, inovatyviø mo-

kymo(si) á(si)vertinimo, strategijø ir kompetencijø ával-

dymo srityse.

Praktiniai gebëjimai paremti informaciniø ir ugdymo

technologijø taikymu, palankiø mokymuisi sàlygø su-

darymu suaugusiøjø edukacinëje praktikoje. Sëkmin-

gai pabaigus studijas ágyjamas edukologijos (andrago-

gikos ðakos) magistro laipsnis.

Programà baigæ magistrai turi galimybæ dirbti ávairiose

suaugusiøjø ðvietimo ir mokslo institucijose, kvalifika-

cijos ir perkvalifikavimo centruose, paslaugø ir verslo

sektoriuje, ámonëse andragogais – mokytojais, dësty-

tojais, ekspertais, metodininkais, suaugusiøjø moky-

mo(si) proceso konsultantais, edukologiniø problemø ty-

rëjais, organizuojant suaugusiøjø mokymo(si) procesà.

Studijø
programa

Studijø programos apimtis yra 80 kreditø: tarp jø gili-

namajam ir ávairiapusiam fundamentaliøjø tarpdiscip-
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lininiø edukologijos metodologiniø pagrindø plëtojimui

skirtos studijos (edukologijos tyrimø metodologija, ug-

dymo filosofija, ugdymo technologijos, ðiuolaikinë di-

daktika, ugdymas mikrosociume, ðvietimo monitorin-

gas, organizacijos kultûra).

Andragogikos dalyko teorinëms ir metodologinëms

studijoms skirtas dalykø blokas: andragogikos teori-

jos, suaugusiøjø ugdymo institucijø vadyba, asmeny-

bës (suaugusiojo raidos) psichologinës teorijos, suau-

gusiøjø ðvietimo politika, andragoginë didaktika, ug-

dymas mikrosociume, ðeimos edukologija, verslumo ug-

dymo teorijos).

Pasirenkamøjø dalykø blokà sudaro tokie dalykai: kul-

tûros studijos, mokslo filosofija, neágalumà turinèiø as-

menø integruotas ugdymas, ugdymo turinio kaita, ben-

druomenës kûrimo pagrindai, ðvietimo reforma ir mo-

kyklos kaita, modernioji psichologija.

Praktinio darbo su suaugusiaisiais ir tiriamojo darbo ge-

bëjimø ugdymui skirta mokslinë tiriamoji praktika. Bai-

giamasis magistro darbas (mokslinës problemos iden-

tifikavimas, tyrimo dizaino parengimas, teorinës pro-

blemos analizës atlikimas, empiriniø duomenø surinki-

mas, apdorojimas ir interpretavimas, tyrimo medþia-

gos pateikimas raðtu ir þodþiu).

Kiekvienà semestrà studijuojami 7 dalykai, studentø

savarankiðkas darbas sudaro 80 proc. kiekvieno stu-

dijø dalyko apimties. Kiekvieno dalyko þinios ir gebëji-

mai vertinami egzaminu arba suminiu paþymiu. Ma-

gistrantûros studijos baigiamos magistro darbo rengi-

mu ir jo gynimu.

Mokslinis
darbas

Edukologijos katedros mokslinio darbo kryptys:  edu-

kologiniai bûsimøjø pedagogø rengimo ypatumai; stu-

dentø rengimas pedagoginei veiklai darbe su mokslei-

viais, tëvais ir visuomene, tiriamos visuomeninio asme-

nybës ugdymo galimybës kaitos ir iððûkiø kontekste

ávairiais amþiaus tarpsniais; Lietuvos ðvietimo ir peda-

goginës minties raida.

Paskutiniøjø metø magistrantø darbø tematika: bedar-

biø mokymosi poreikiai, gebëjimai; darbo rinkos pro-

fesinio mokymosi programose dalyvaujanèiø bedarbiø

lûkesèiø ágyvendinimo galimybës; profesinis konsulta-

vimas ir orientavimas ðiuolaikinio profesinio rengimo

kontekste; ûkininkavimo kompetencija kaip tæstinio

profesinio mokymo tikslas; besimokanèiøjø savo lëðo-

mis studentø mokymosi motyvacija; teistøjø bendrasis

lavinimas ir profesinis rengimas – jø socialinës integra-

cijos prielaida ir kt.  Magistrø darbø elektroninës versi-

jos patalpintos Lietuvos ETD (elektroninës tezës ir di-

sertacijos) bazëje.

Projektinë
veikla

Katedra, kaip partnerë, dalyvauja ávairiuose ðalies ir

tarptautiniuose projektuose. Ið jø minëtini: Comenius

2.1 projektas „TERRA: daugiakultûrinio mokymo pro-

grama“, Leonardo da Vinèio „Praktinio mokymo vi-

dinës kokybës uþtikrinimo sistemø kûrimas profesi-

nëse institucijose“, universiteto vykdomame, gavus

ESF paramà, projekte „Studijø praktikos ir prade-

danèiøjø dirbti mokytojø globos sistemos tobulinimas,

parengiant mentoriaus kompetencijas turinèius pe-

dagogus globëjus“, Darbo rinkos instituto projekte

„Nacionalinës kvalifikacijø sistemos sukûrimas“ , Lie-

tuvos suaugusiøjø ðvietimo asociacijos projekte „An-

dragogø praktikø tæstinio kvalifikacijos tobulinimo

modelio sukûrimas ir ágyvendinimas“ ir kt.

Adresas ir informacija
VPU Edukologijos katedra
Studentø g. 39, LT-08106 Vilnius
Tel. (8~5) 279 00 42
El. paðtas edukologija@vpu.lt

Klaipëdos
universitetas

Pedagogikos fakulteto Edukologijos katedra kuruo-

ja pagrindiniø universitetiniø studijø programà Eduko-

logija (dieninë ir neakivaizdinë forma, 4 metai,160 kre-

ditø). Programos tikslas – ugdyti asmená, norintá ir ge-

bantá veikti visuomenës gyvenimo kaitos sàlygomis.

Baigæ ðià studijø programà absolventai gali dirbti an-

dragogais ámonëse, gamyklose, ástaigose, nevyriau-

sybinëse organizacijose (NVO) arba tæsti studijas Edu-
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kologijos magistrantûros studijø programoje su spe-

cializavimosi atðaka – andragogika (studijø trukmë –

2 metai) ar panaðiose studijø programose kitose ins-

titucijose.

Edukologijos studijø programà sudaro: bendrojo la-

vinimo programos dalykai – specialybës terminija uþ-

sienio kalba, filosofija, sociologija, teisës pagrindai; pa-

sirenkami humanitariniø, fiziniø, biomedicinos, sociali-

niø mokslø dalykai; studijø krypties pagrindø progra-

mos dalykai – ávadas á edukologijos studijas, psicholo-

gijos pagrindai, krikðèioniðkosios kultûros istorija, pe-

dagogikos istorija, didaktika (su praktikumu), andra-

gogikos pagrindai, pedeutologijos pradmenys, auklëji-

mo teorija, suaugusiøjø psichologijos pagrindai, socia-

linë edukologija, pedagoginë psichologija, edukologi-

niø tyrimø metodologijos pradmenys, socialinë psicho-

logija, pilietiðkumo ugdymas, kalbos kultûros ugdymas,

lyginamoji pedagogika.

Mokslinis
darbas

Katedra ákurta 1991m. Pagrindinës veiklos kryptys:

edukologiniai tyrimai ir pagrindiniø, sutrumpintø (po ko-

legijø), magistrantûros studijø koordinavimas ir ðiø pro-

gramø kuravimas. Tyrimø sritys: edukologijos istorija,

moksliniø tyrimø metodologija, lyginamoji edukologi-

ja, pedagogika, didaktika, hodegetika, pilietiðkumo ug-

dymas, andragogika, ðvietimo politika ir vadyba, pe-

deutologija.

Studijø programose dirba: katedros vedëjas doc. dr.

Vidimantas Raudys, prof. habil. dr. Ona Tijûnëlienë, doc.

dr. Lilia Þukauskienë, doc. dr. Auðrinë Zulumskytë.

Palaikomi ryðiai su Estijos, Èekijos, Latvijos, Lenkijos,

Olandijos, Rusijos, Ðvedijos, Vokietijos mokslininkais. Edu-

kologijos katedros mokslininkai yra Baltijos pedagogi-

kos istorikø asociacijos (BPIA) nariai. 2005 m. ákurtas Lie-

tuvos skyrius (pirmininkë – prof. O. Tijûnëlienë).

Edukologijos katedros mokslininkø darbai yra KU bib-

liotekos internetiniame puslapyje www.ku.lt/libr/, ka-

tedros metodiniame kabinete.

Edukologijos magistrantûros studijø programa (ne-

akivaizdinë studijø forma 2006 m., dieninë – 2007 m.,

studijø trukmë – 2 metai (80 kreditø).

Edukologijos magistrantûros specializavimosi andra-

gogikos atðakos tikslas – padëti ágyti mokslo þiniø sis-

temà apie suaugusiøjø ugdymà, parengti magistran-

tus andragoginiams tyrimams. Asmenys, turintys edu-

kologijos bakalauro laipsná arba aukðtàjá universiteti-

ná ir pedagogo profesinæ kvalifikacijà, priimami be sto-

jamojo egzamino. Konkursas – pagrindiniø studijø (ba-

kalauro) ir kursiniø bei baigiamojo darbo paþymiø vi-

durkis.

Karjeros galimybës – andragoginiai tyrimai padës ási-

gilinti á andragoginiø studijø sritá ir leis geriau dirbti su

suaugusiaisiais ávairiose institucijose ðvieèiamàjá ir so-

ciokultûriná darbà, padës pasirengti doktorantûros

studijoms.

Studijø programà sudaro privalomi dalykai: edukolo-

gijos tyrimø metodologija, ugdymo sociologija, mokslo

tiriamasis darbas, ugdymo filosofija, modernioji Lietu-

vos edukologija, ugdymo projektø valdymas, lygina-

moji edukologija, magistro baigiamasis darbas; pasi-

renkami andragogikos specializavimosi atðakos daly-

kai: suaugusiøjø ðvietimo istorija, andragogikos teori-

jos, suaugusiøjø ðvietimo sritys, neformalus ugdymas,

modernioji hodegetika, pedeutologija, suaugusiøjø psi-

chologija, bendruomenës edukologija, ðvietimo politi-

ka, karjeros edukologija, ðeimotyra.

Pedagogikos fakultetas kartu su VDU, VPU, ÐU daly-

vauja trijø magistrantûrø kûrimo projekte, ið dalies fi-

nansuojamame Europos Sàjungos. Projekto Ðvietimo

vadybos kokybës vadyba studijos prasidëjo 2006 m.

vasario 1 d. Edukologijos katedros mokslininkai daly-

vauja visuose ðiuose projektuose.

Adresas ir informacija
Edukologijos katedra
Pedagogikos fakultetas
Klaipëdos universitetas
S. Nëries g. 5, LT-92227 Klaipëda
Tel. (8~46) 39 86 24
El. paðtas ek.pf@ku.l

Klaipëdos universiteto Tæstiniø studijø instituto Andra-

gogikos katedra nuo 2004 metø vykdo Andragogikos

pagrindiniø universitetiniø studijø programà, kurioje

2006 m. sausio 1 d. studijavo 84 pirmo ir antro kursø

studentai nuo 18 iki 46 metø amþiaus. Programa orien-

tuota á plataus profilio specialisto, gebanèio modeliuo-

ti ir administruoti ávairaus amþiaus suaugusiøjø moky-
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mà(si), uþimtumà, karjeros raidà; teikti edukacinæ pa-

galbà; tirti suaugusiøjø poreikius mokymosi, karjeros

planavimo, savikûros srityse bei padëti pasirinkti tin-

kamiausius bûdus ir priemones ðiems poreikiams ten-

kinti, rengimà.

Katedrai vadovauja doc. dr. Audronë Liniauskaitë.

Studijø programa vyksta dienine (studijø trukmë 4

metai, apimtis – 160 kreditø) ir neakivaizdine (atitin-

kamai 4,5 metø, 160 kreditø) formomis. Studijuoti pri-

imami asmenys, turintys viduriná iðsilavinimà, be to, yra

parengtos ir sutrumpintø studijø programos asmenims,

turintiems aukðtesnájá (trukmë 3 metai ) ar aukðtàjá (truk-

më 2 metai) edukologiná iðsilavinimà. Baigusiems stu-

dijas absolventams suteikiamas edukologijos bakalauro

kvalifikacinis laipsnis.

Andragogikos bakalauro studijø programa kurta atsi-

þvelgiant á andragogo – suaugusiøjø mokymo(si) spe-

cialisto – veiklos dominantes: andragogas – suaugu-

siøjø mokytojas (dëstytojas), andragogas – konsultan-

tas, andragogas – administratorius, andragogas – prak-

tikos vadovas.

Studijø programà sudaro: andragogikos ávadas, andra-

gogikos istorija, andragogikos teorija, lyginamoji an-

dragogika, suaugusiøjø ðvietimo sociologija, suaugu-

siøjø ðvietimo politika, andragogikos technologijos, IT

taikymas suaugusiøjø ðvietime, suaugusiøjø mokymo-

si psichologija, suaugusiøjø resocializacija, tutorystë, he-

terogeniniø grupiø valdymas, profesinis orientavimas

ir kt. Daug vietos programoje skirta bendrosios erudi-

cijos, bendrakultûriniø, psichosocialiniø kompetencijø

plëtrai, atsiþvelgiant á tai, kad programos adresatas –

suaugæ asmenys, padaræ ilgesnæ ar trumpesnæ tæsti-

nio mokymosi po vidurinës mokyklos baigimo pertrau-

kà. Studijuojant gilinamasi á filosofijà, sociologijà, tei-

sæ, vadybà (ðvietimo, personalo, projektø), ekonomi-

kà, þmogaus ekologijà, studijuojama uþsienio kalba,

informatika, kalbos kultûra, edukologija (edukologijos

ávadas, didaktika), psichologija (psichologijos ávadas,

raidos psichologija, asmenybës ir socialinë psichologi-

ja, kriziø psichologija) ir kt. Praktinëms kompetenci-

joms ugdyti skirti praktikumai, mokomoji praktika. Stu-

dijos baigiamos bakalauro baigiamojo darbo gynimu.

Mokslinë
ir kita veikla

Andragogikos pagrindiniø universitetiniø studijø pro-
gramà parengë ir vykdo Klaipëdos universiteto Tæsti-
niø studijø instituto Andragogikos katedra, gyvuojanti
tik ketvirtus metus, bet jau turinti nemenkà ádirbá an-
dragogikos moksliniø tyrimø srityje. 2004–2008 m. pa-
rengta ir vykdoma mokslo tyrimo programa „Andra-
gogika mokymosi visà gyvenimà kontekste: psichoso-
cialiniai ir edukaciniai aspektai“, Klaipëdoje surengtos
dvi tarptautinës mokslinës konferencijos – „Karjeros
raida þiniø visuomenëje: Europos patirtis ir perspekty-
vos“ (2004 m. gruodþio mën.) ir kartu su Ðvietimo ir
mokslo ministerija – „Mokymasis visà gyvenimà ir kar-
jeros raida þiniø visuomenëje“ (2005 m. gruodþio mën.).

2005 m. katedros nariai parengë ir paskelbë 24 moks-
lines publikacijas, dalyvauta andragoginës tematikos
tarptautiniuose projektuose, ES struktûriniø fondø re-
miamuose projektuose, taip pat Leonardo da Vinèio
programose ir NORDPLUS NEIGHBOUR „Network in
Career Guidance“ ir kituose. Plaèiau: www.ku.lt,
www.tsi.lt, www.e-library.lt.

Adresas ir informacija
Klaipëdos universiteto Tæstiniø studijø institutas
Sportininkø g. 13, LT-92257
Klaipëda, tel. (8~46) 39 85 72

Parengë

Tadas Tamoðiûnas
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Tai pedagogas
padëties vieðpats,
o andragogas...

Vytauto Didþiojo universitete an-

dragogø rengimo programa pradë-

ta 1998 metais. Mûsø Ðvietimo stu-

dijø centras (ÐSC) teikia paslaugas

tæstiniø studijø forma. Pas mus daþ-

niausiai mokosi þmonës, kurie jau

dirba su suaugusiaisiais, arba tie,

kurie planuoja tai daryti. Tai moky-

tojai, ikimokykliniø ástaigø darbuo-

tojai, kuriems trûksta þiniø darbui

su tëvais, kurie nori kurti mokyklø

bendruomenes ir kiti, – andragogi-

kos laukas labai platus.

Andragogikà á Kaunà atveþë psi-

chologas Vytautas Èernius, Filadel-

fijos Templio (Temple) universiteto

profesorius. Buvome pratæ, kad

dëstytojas paskaito paskaità, stu-

dentas iðlaiko egzaminà, ir viskas.

Profesorius pirmasis Lietuvoje pa-

skelbë, kad suaugusieji turi moky-

tis kitaip negu vaikai. Nuo 1992 me-

tø jis rengdavo vasaros kursus mo-

kytojams. Iki pat 1996 metø mûsø

universitete vyko epizodiniai moky-

mai. 1997 metais Vytauto Didþiojo

universitete ávyko konferencija apie

suaugusiøjø ðvietimà ir per tà kon-

ferencijà bûrelis veikliø þmoniø nu-

tarë ákurti magistrantûros programà.

Sakyèiau, andragogikos magistro

studijø programa skirta organizato-

riams, raðantiems projektus, orga-

nizuojantiems mokymus, konsul-

tuojantiems, palaikantiems besimo-

kanèius suaugusiuosius ir pan. Yra ir

kita programa – andragogikos pro-

fesiniø studijø programa, pagal kurià

rengiame þmones darbui auditorijo-

je. Ði programa patraukli dirban-

tiesiems suaugusiøjø ðvietimo cen-

truose.

Studijuojantieji pagal andragogikos

magistro studijø programà nori ið-

mokti dirbti andragoginiais princi-

pais – tai yra ne „maitinti“ þmones

informacija, o padëti jiems patiems

susivokti ir nuspræsti, ko jie nori, ko-

kiø þiniø trûkumas kliudo þengti to-

liau. Net ir valdydamas paèià nau-

jausià informacijà, pats vienas þmo-

gus yra ribotas. Bet kiti, esantys gre-

ta jo, gali padëti jam paþiûrëti á sa-

ve ið ðalies: kodël jis bûtent taip vei-

kia? Tik taip galima sukurti sàlygas

pamatyti daugiau. Tai vienas ið es-

miniø andragogikos principø – þmo-

gus mokosi perþengdamas per sa-

vo ribotumà, per tai, kà jis gali pa-

daryti vienas.

Pedagogo uþdavinys – ávesti þmo-

gø á kultûrà, kad jis mokëtø skaity-

ti, raðyti, skaièiuoti, mokytis... Pe-

dagogas yra padëties vieðpats. O

andragogas – ne. Andragogas pir-

miausia turi rasti kontaktà su þmo-

gumi, kad ðis pats pasakytø: jis no-

ri ko nors pasiekti, bet pats vienas

negali. Tada andragogas padeda

áveikti barjerà.

Mes norime áteisinti andragogikà

kaip atskirà sritá nuo pedagogikos.

Ðiø srièiø kompetencijø laukas yra

skirtingas. Ðiuo metu dalyvaujame

tarptautiniame Socrates projekte,

ryðkiname andragogo kompetenci-

jas. Apibrëðime, kas yra andrago-

gika, kokie svarbiausi jos bruoþai.

Tikimës, kad andragoginë kvalifika-

cija bus áteisinta greta pedagoginës,

o ne kaip jos sudedamoji dalis.

Giedra Linkaitytë:
kà Lietuvoje gali
andragogai

Energingoji Giedra Linkai-
tytë, VDU ÐSC vadovë, vie-
na ið andragogikos srities ly-
deriø Lietuvoje, pasakoja
apie andragogikos iðtakas,
savo studentus, svarsto at-
eities gaires. Reikia vieðos,
aktyvios diskusijos, kas yra
mokymasis visà gyvenimà,
– sako ji.
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Vyriausiai studentei
buvo per 60

Vyriausiai pas mus andragogikos

magistrantûroje studijavusiai stu-

dentei buvo apie 60 metø. Ji dirbo

vaikø darþelyje, veikianèiame pa-

gal Marijos Montessori principus.

Ankstesniø laidø absolventai – beveik

visi dirba suaugusiøjø mokymo srity-

je. Vienos ið ádomiausiai veikianèiø

mûsø absolvenèiø ir mano sielà dþiu-

ginanèiø studenèiø buvo nedidelë

grupelë – Sigita, Daiva, Jovita ir Liud-

mila, pastaroji studijuodama ákûrë ak-

tyvià Kulautuvos bendruomenæ.

2003 m. baigusiøjø grupëje buvo

Sigita, kuri, likusi viena su keturiais

vaikais ir patekusi á tokià stresinæ

situacijà, griebësi mokslø. Labai

entuziastingai mokësi. Jos darbas

vadinosi „Daugiavaikiø motinø vi-

suomeninio statuso keitimo bû-

das“. Ji tyrë, kaip daugiavaikë mo-

teris mokydamasi gali pasijusti

reikðminga visuomenës nare. Ir to-

liau Sigita eina ðia linkme, studijuo-

ja socialiná darbà, padeda daugia-

vaikëms motinoms. Liudmila para-

ðë darbà „Lyèiø lygiateisiðkumo

problemos nuolatinio mokymosi as-

pektu“ – labai ádomus darbas. Apie

tai, kaip panaudoti ávairius kûrybið-

kumà lavinanèius elementus, kad

kurtøsi ir tobulëtø ðvietimo organi-

zacijø bendruomenës.

Aktorë Lili, dirbusi mokykloje dra-

mos mokytoja, pas mus apsigynë

magistrës darbà „Dramos mokytojo

profesinës kompetencijos“. Danu-

të, paraðiusi darbà „Pedagogø per-

kvalifikavimo poreikiai ir galimybës

Trakø rajone“, nuodugniai apklau-

së savo, Trakø rajono, mokytojus,

iðtyrë, kokiø specialybiø reikës at-

eityje, kokiø bus per daug. Pagal

prognozes buvo parengta progra-

ma, kaip organizuoti perkvalifika-

vimà, kad rajono mokytojams ne-

grëstø nedarbas.

Dabartinëje laidoje studijuoja irgi la-

bai ádomûs þmonës: ið Visagino at-

vaþiuoja Lietuviø valstybinës kalbos

mokymosi centro vedëja, garsiøjø

kantri muzikos festivaliø organiza-

torë Elena ir ekologas Linas, kuris

susirûpino, kad nemoka þmonëms

iðaiðkinti, kaip svarbu saugoti gam-

tà. Danutë dirba Jonavos savival-

dybëje ir analizuoja bibliotekø veik-

là. Ji nori suvokti, kokios ðiuolaiki-

nës bibliotekos galimybës, kaip bib-

lioteka gali padëti þmonëms neati-

trûkti nuo pasaulio, nepasinerti á

kasdienybæ. Rita analizuoja Lietu-

vos skautø draugijoje vykstanèius

mokymosi procesus, Roma Kaiðia-

doryse organizuoja ir tiria neforma-

lø suaugusiøjø ðvietimà.

Tai tik dalis þmoniø, kurie mokësi

VDU Ðvietimo studijø centre ir ku-

rie ateityje iðplës suaugusiøjø mo-

kymosi galimybes Lietuvoje. Jeigu

tik suaugusiøjø ðvietimo strategai

dar galëtø juos stipriau palaikyti...

Áspûdingiausia –
pirmoji laida

Ádomiausia ir entuziastingiausia bu-

vo pirmoji mûsø andragogikos ma-

gistrø laida – pirmoji grupë, susirin-

kusi 1998 metais. Dauguma ðiø

þmoniø dirbo mokytojø ðvietimo

centruose. Ið visø regionø suvaþia-

vo apie 40 þmoniø ir pradëjo an-

dragogikos magistrantûros studijas.

Po poros metø daugelis grupës na-

riø apsigynë magistro darbo tezes,

jø sàraðas paskelbtas VDU ðvietimo

studijø svetainëje esanèiø mokslo

darbø skiltyje.

Visi diplominiai darbai buvo ádomûs,

galëèiau iðskirti – Margaritos, dir-

busios suaugusiøjø dailës mokyklo-

je. Ji atliko labai ádomø darbà – ið-

tyrë, kaip dailë padeda suaugusiø-

jø þmoniø savivokai. Ðitoje grupëje

studijavo ir Roma Vilimienë, viena

ið Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo

asociacijos vadovø, ir Natalija Kim-

so, Vilniaus suaugusiøjø mokymo

centro direktorë, stipriai iðplëtojusi

moduliná mokymà.

Jeigu perþiûrëtume magistrø sàra-

ðus, pamatytume, kad visi jie pa-

darë profesinæ karjerà. Ði grupë bu-

vo labai imli naujovëms. Be to, ðie

þmonës susirinko studijuoti tuo lai-

ku, kai tam tikroje visuomenës da-

lyje vyravo ásitikinimas, kad andra-

gogikos mums þûtbût reikia. Juos

mokë geriausi to meto Europoje su-

augusiøjø ðvietëjai – Bary Hake, Pe-

teris Jarvisas, Larisa Joggi, prof. Vy-

tautas Èernius ið JAV ir kt.

Pirmøjø mûsø studentø dëka mo-

kytojø ðvietimo centruose dabar

vyksta labai kryptinga, aktyvi veik-

la. Pvz., kad ir Panevëþio, Maþei-

kiø, Marijampolës apskrityse. Su

ten suaugusiøjø ðvietimo srityje dir-

banèiomis mûsø absolventëmis

Skaidra, Irena, Vilma, Daliuta, Jo-

lanta ir kitomis iki ðiol bendradar-

biaujame.

Kad mokosi,
studentai
susivokia tik po
pusmeèio

Po pustreèiø magistrantûros studi-

jø metø, pasitelkdami ðiuolaikinius

teorinius ir praktinius pavyzdþius,

atlikdami tyrimus, mûsø absolven-

tai rengia magistro darbà jiems opia

tema. Ðiuos darbus ákëlëme á savo

interneto svetainæ. Galbût Lietuvos

suaugusiøjø ðvietimo ir informavimo
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centre (LSÐIC) irgi galëtø atsirasti

ðiø darbø sàvadas: þmonëms bûtø

aiðku, kokios metodikos sukurtos,

kas jau padaryta.

Turinio prasme andragogikos pro-

gramos visuose Lietuvos universite-

tuose panaðios, specifika dar nëra

itin iðryðkëjusi. Programos unikalu-

mas yra jos teikimo bûdas. Vytau-

to Didþiojo universitetas studijas or-

ganizuoja ið dalies nuotoliniu bûdu.

Turime specialià mokymosi aplinkà,

kuri leidþia kiekvienai grupei turëti

virtualià erdvæ. Toje erdvëje, tarsi

bendravimo kambaryje, pateikia-

ma viskas: medþiaga, diskusijos,

konsultacijos, skaitiniai. Paskaitos

áraðomos á vaizdajuostæ. Studentai

á Kaunà susitikti su dëstytojais atva-

þiuoja kartà per mënesá. Paprastai

jie dirba grupëmis arba poromis. Dir-

ba patys, o dëstytojas – tik tos ap-

linkos organizatorius. Þinoma, þmo-

nës, ápratæ klausyti paskaitø, ið pra-

dþiø nesupranta, kas vyksta... Bet

tai praeina maþdaug po pusmeèio.

Ko gero, mûsø stiprybë – atvirumas.

Mes kvieèiamës dëstytojus ið kitø

Lietuvos universitetø ir uþsienio, jie

dalyvauja ir ginant darbus. Mums

talkina dëstytojai ið JAV: pedagogas

ir filosofas Kæstutis Skrupskelis, jo

þmona Audronë, mokymosi proce-

so organizavimo specialistë, ir prof.

Vytautas Èernius.

Kartu su mûsø centro dëstytoja

Margarita Teresevièiene að buvau

iðtikima profesoriaus pagalbininkë,

pasekëja, jo pirmøjø seminarø da-

lyvë. O paskui, savaime aiðku, bu-

vo staþuotës, – labai ásimintina Ge-

teburge, kitø miestø universitetuo-

se. Bet að, kitaip nei Margarita Te-

resevièienë, kuri apsigynë ðios sri-

ties habilitaciná darbà, savo moky-

mosi rezultatø nesu formalizavusi.

Be mûsø, Ðvietimo studijø centre

dar dirba þmonës, jaunos edukolo-

gijos mokslø daktarës, iðaugusios

Vytauto Didþiojo universiteto dirvo-

je: Genutë Gedvilienë ir Vaiva Zu-

zevièiûtë, kartu su Margarita Tere-

sevièiene paraðiusios vadovëlá „An-

dragogikos pagrindai“, Audronë

Valiuðkevièiûtë ir Asta Lapënienë,

dirbanèios moksliniø tyrimø srityje.

Turime dar dvi doktorantes, kurios

rengia mokslinius andragogikos

darbus.

Reikia aktyvios
diskusijos

Mane liûdina apklausos, kurios ro-

do, kad nedaug Lietuvoje besimo-

kanèiø suaugusiøjø. Taip atsitinka

dël to, kad suaugusiøjø ðvietëjai per

maþai aiðkina visuomenëje, kà ga-

lima vadinti suagusiøjø mokymusi.

Galiu atsakingai pasakyti, kad ne

visos suaugusiøjø mokymosi formos

fiksuojamos.

Pavyzdþiui, yra mëgëjiðki chorai,

liaudies teatrai, kuriuose dainuoja,

groja ir vaidina labai daug þmoniø.

Ir ten vyksta aiðkûs mokymosi pro-

cesai, plëtojamos Europos Sàjun-

gos nustatytos kompetencijos, pvz.,

socialinë kompetencija.

Reikia vieðos, aktyvios diskusijos: kas

yra mokymasis visà gyvenimà, ko-

kie yra to poþymiai? Bëda ta, kad

ilgà laikà gyvenome kaip kokone.

Mûsø socialinë ir mokymosi patirtis

kitokia nei tø ðaliø, kuriose atsirado

mokymosi visà gyvenimà idëja. Ir so-

vietiniais laikais juk negali sakyti,

kad nesimokëme. Veikë galinga „Þi-

nijos“ draugija, ávairûs saviveiklos

bûreliai. Bet niekada nekalbëjome,

kad mes mokomës.

Pokyèiai ðvietimo sistemoje vyksta

ilgai, 30–35 metus, per vienà þmo-

niø kartà. Mums dabar svarbu pa-

dëti tvirtus pamatus: parengti ge-

rus dokumentus, kurie skatintø su-

augusiøjø ðvietimà. Tada kauptøsi

kritinë masë þmoniø, kurie apie su-

augusiøjø ðvietimà màstytø ne pa-

virðutiniðkai.

Prie to gal prisidës ir þurnalas „Su-

augusiøjø ðvietimas“. Dþiaugiamës

jo pasirodymu, dþiaugiamës, kad

galop vyrai suaugusiøjø ðvietime uþ-

ëmë tvirtas pozicijas...

Taip pat matau, kad yra poreikis

stiprinti regionines ðvietimo paslau-

gas teikianèias struktûras, mokyto-

jø, suaugusiøjø ðvietimo centrus.

Ðvietimo studijø centras jau ne vie-

nerius metus aktyviai bendradar-

biauja su ministerija plëtojant mo-

kytojø ðvietimo centrø partnerystæ,

keliant jø darbo kokybæ. Matome

ðioje srityje nemaþà paþangà, to-

dël norëtume ágytà patirtá pritaikyti

plaèiau.

Sakydami, kad maþai suaugusiøjø

mokosi, turime atvirai klausti, ar

kiekvienoje savivaldybëje tam su-

darytos sàlygos, ar yra neformalaus

ðvietimo programø pasiûla, ar pa-

èios ðvietimo institucijos suvokia,

kad gali teikti daugiau tokiø paslau-

gø. Manau, kad ðias problemas pa-

dës spræsti mûsø naujai parengtas

ir kartu su ministerija ir LSÐIC ágy-

vendinamas projektas, skirtas ne-

formalaus ðvietimo plëtrai savival-

dybëse.
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Apie Valanèiaus liaudies universite-
to (VLU) skyriaus lankytojus kon-
kreèiø duomenø nëra; nepavyko
rasti þiniø ir apie bent apytikrá jø
skaièiø. Galimas dalykas, kad lan-
kytojø apskaita èia nebuvo veda-
ma. Vëlesniø metø dokumentuose
þiniø apie lankytojus yra nemaþai,
bet apie 1925–1926 metø lankyto-
jus þiniø nëra.

<...> M. Valanèiaus LU Kauno sky-
riuje pirmàsias paskaitas skaitë
profesoriai P. Dovydaitis, P. Kurai-
tis, S. Ðalkauskis, P. Penkauskas,
A. Gylys <...>.

1926 metais dëstë: profesoriai J. Ere-
tas, A. Dambrauskas, B. Kuodaitis,
A. Maliauskas, M. Reinys, V. Myko-
laitis, P. Raulinaitis, docentai K. Pa-
kðtas, J. Tumas, studentai K. Dinei-
ka, A. Kuèinskas, R. Strielèiûnas,
A. Ðvëgþda, kunigas I. Èesaitis,
mokytojas V. Bièiûnas, diplomatas
A. Kubilius, S. Ladygienë, M. Galdi-
kienë, Gvildienë.

Ákûrus M. Valanèiaus LU Kauno sky-
riø, netrukus pradëti steigti skyriai
kituose Lietuvos miestuose. Pirma-
sis skyrius buvo ásteigtas 1925 me-
tø balandþio 11 d. Raseiniuose, tø
paèiø metø birþelio 29 d. – Ðakiø
apskr., Naumiestyje, Telðiuose,
1926 metais buvo ásteigta dar apie
30 skyriø, ir 1927 metais jø buvo 32.

<...> Matome, kad 1927 metø pra-
dþioje veikusiuose skyriuose dëstë
apie 300 lektoriø; skyriai buvo ákur-
ti beveik visose Lietuvos apskrity-
se. Vieni jø buvo didesni, kiti ma-

þesni. Plaèiai paskaitos buvo skai-
tomos Ðiauliuose, Telðiuose, Jurbar-
ke, Tauragëje, Vilkaviðkyje – dides-
niuose miestuose. Provincijoje pa-
skaitø bûdavo maþiau.

<...> Marijampolës skyriuje paskai-
tas skaitë: kun. J. Laukaitis – lietu-
viø kalbos, L. Èepulis – gamtos,
kun. A. Steponaitis – Lietuvos is-
torijos, Slavënas – medicinos, pulk.
M. Makarauskas – visuomenës
mokslo, Z. Staugaitytë – matema-
tikos, kun. L. Maþonas – apologe-
tikos, T. Totoraitienë – geografijos,
Pautienius – meno ir dailës, V. Toto-
raitis – agronomijos, Treigys – ast-
ronomijos, kun. A. Steponaitis – vi-
suotinës istorijos. Paskaitos vykda-
vo ðeðtadieniais ir sekmadieniais po
2 valandas – nuo 7 val. iki 9 val. va-
karo.

Pirmosios paskaitos parodë, kad ne
visi klausytojai suprasdavo nagrinë-
jamà temà: jie praðë dëstyti kuo
daugiau praktiniø dalykø. Buvo ga-
lima pasirinkti bet kurá kursà ir já ið-
klausyti. Dar vienas svarbus daly-
kas – uþ paskaitø lankymà nerei-
këjo mokëti, nors tai ir prieðtaravo
M. Valanèiaus LU Statutui.

Pavyko rasti Marijampolës skyriaus
lankytojø sàraðus. <...> Perþvelgæ
ðiuos sàraðus galime pastebëti, kad
nemaþai klausytojø lankydavo visas
paskaitas. Ádomu, kad á savo kole-
gø paskaitas ateidavo ir kitø daly-
kø dëstytojai.

<...>

VLU Utenos skyrius buvo ásteigtas
1926 metø spalio 26 d. Jame pa-
skaitas skaitë: mok. Pranas Ginei-
tis – istorijà ir valstybës mokslà;
kun. Antanas Kripaitis – apologeti-
kà ir filosofijà; kun. Jonas Almina-
vièius – dorinimo mokslà; kun. Juo-
zas Bardiðauskas – Ðv. Raðtà; mok.
Ona Birietaitë – lietuviø kalbà ir li-
teratûrà; mok. Ona Dzvilaitë – ge-
ografijà ir jaunimo auklëjimà; mok.
Liucija Garnytë – gamtos mokslus;
mok. G. Gindurytë – menà; mok.
Juzë Kauðylienë – ðeimininkystæ;
mok. Juozas Namickas, mok. Kos-
tas Braþënas – lietuviø istorijà ir ge-
ografijà; gydyt. Paulius Svilas – hi-
gienà; mok. Alfonsas Dykinis – kû-
no kultûrà; mok. Alfonsas Kazickas
– abstinencijà.

<...>

VLU Skuodo skyrius buvo ákurtas
1926 metø lapkrièio 18 d. Jame pa-
skaitas skaitë: kun. P. Þadeikis –
Lietuvos istorijà ir bendràjà geog-
rafijà; provizorius L. Þemaitis –
gamtos mokslus; verslininkas J. Ja-
kubonis – kooperacijà ir prekybà;
mok. J. Gedgaudas – visuomenës
mokslus ir bendràjà istorijà; K. Gu-
rauskas – higienà; kun. K. Prelgaus-
kas – baþnyèios istorijà; F. Jurkus –
þemës ûkio mokslus; mok. Pr. Biè-
kus – gyvulininkystæ.

Ið pateiktø gausiø faktø matome,
kad VLU skyriuose buvo skaitomos
34 ávairiausiø dalykø paskaitos. Be-
veik visuose skyriuose buvo dësto-
ma visuotinë istorija, gamtos moks-
lai, apologetika, visuomenës moks-

Suaugusiøjø ðvietimas
Lietuvoje
1918–1926 metais Tæsinys. Pradþia – 2005 m. Nr. 1
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lai, geografija. Miestø skyriuose, be
to, buvo skaitomos Lietuvos istori-
jos, lietuviø kalbos, higienos, þemës
ûkio pagrindø, meno paskaitos.
Miestø skyriuose paskaitø buvo
skaitoma daugiau, platesnës tema-
tikos. Ðá faktà bûtø galima paaið-
kinti tuo, kad kaimø skyriuose dir-
bo daugiausia kunigai ir mokytojai,
o miestø skyriuose jiems talkino
ávairiø ástaigø darbuotojai ir visuo-
meniniø organizacijø veikëjai. Be to,
miestø skyriø dëstytojai buvo labiau
iðsilavinæ, todël galëjo dëstyti po ke-
letà dalykø. Reikia manyti, kad tu-
rëjo átakos ir geresnë miestø mate-
rialinë bazë.

<...> paskaitos M. Valanèiaus LU
skyriuose buvo skaitomos ciklais,
kuriuos savo nuoþiûra sudarydavo
tam tikro kurso lektorius. Ðtai Ma-
rijampolës skyriaus Gamtos moks-
lø kurso programa 1925–1926
mokslo metams: 1. Meteorologija.
2. Oras ir jo ypatybës. 3. Atmosfe-
ra. Atmosferos oro slëgimas. At-
mosferos slëgimo jëga ir jos mata-
vimas. 4. Ðilumos reiðkiniai atmo-
sferoje. 5. Vëjai, jø prieþastys ir rû-
ðys. 6. Vandens krituliai. 7. Elektros
reiðkiniai atmosferoje. 8. Optiniai
reiðkiniai atmosferoje.

Lektoriai pateikdavo klausytojams
elementariø gamtos paþinimo þiniø,
stengdavosi iðaiðkinti pagrindinius
gamtos reiðkinius, jø prieþastis ir pa-
aiðkinti, kaip juos bûtø galima pri-
taikyti praktikoje.

Visuomenës mokslø skyriuje buvo
skaitomos paskaitos ðiomis temo-
mis: 1. Socialinio klausimo apibûdi-
nimas; jo prieþastis ir istorija. 2. So-
cialinio klausimo pradþia. 3. Mer-
kantilizmas, fiziokratizmas. 4. Eko-
nominis liberalizmas. 5. Socializ-
mas. 6. Christianizmas. 7. Libera-
lizmo pakraipos, pamatai ir kriti-
ka. 8. Socializmo pakraipos, pama-
tai. 9. Virðvertës teorija. Kapitalo
galas. 10. Socializmo visuomenës
tvarka. 11. Marksas. Socializmo

kritika. 12. Materialinës istorijos su-
pratimas. 13. Virðvertës teorijos kri-
tika. 14. Lietuvos socialistai, jø isto-
rija ir kritika. 15. Krikðèioniø mokyk-
la Vokietijoj, Prancûzijoj, kitose ða-
lyse ir pas mus.

<...>

M. Valanèiaus LU vëlesniais metais
plëtë savo veiklà: buvo steigiami
nauji skyriai, gausëjo lankytojø.
1932 metais jau veikë apie 40 sky-
riø, paskaitas lankë apie 5 tûkst.
klausytojø. Skirtingai nuo V. Kudir-
kos LU, kurio veikla buvo nutrauk-
ta 1927 metais, M. Valanèiaus LU
veikë iki pat 1940 metø.

„Kultûros“
bendrovës
bûreliø liaudies
universitetai

Be jau minëtø ðvietimo draugijø,
Lietuvoje veikë ir „Kultûros“ ben-
drovë. Ji buvo ákurta paþangiosios
inteligentijos iniciatyva Ðiauliuose
1920 metø pabaigoje. Jos pagrin-
dinis tikslas – kurti ðvietimo ástaigas,
bibliotekas, þodþiu, ðviesti liaudá.
<...> Prie „Kultûros“ bendrovës
spietësi paþangieji Lietuvos moks-
lininkai, raðytojai ir kiti visuomenës
veikëjai.

Mokslines paskaitas bendrovë pir-
miausia suorganizavo 1923 metø
pradþioje Ðiauliuose. Paskaitas èia
skaitë Kauno universiteto profe-
soriai ir dëstytojai: T. Ivanauskas,
J. Vabalas-Gudaitis, A. Janulaitis,
K. Aleksa ir kiti.

Iðplëtojus draugijos veiklà, susikû-
rë „Kultûros“ bûreliai ávairiose Lie-
tuvos vietose. Jø tikslas buvo trum-
pai apibûdintas ðûkiu „Ðvieskis ir
ðviesk“, todël greta saviðvietos
„Kultûros“ bûreliø nariai stengësi
savo apylinkëje dirbti ðvietimo ir kul-
tûros darbà. Tuo tikslu jie rengë kur-

sus neraðtingiems ir maþaraðèiams,
organizavo paskaitas ávairiais klau-
simais, koncertus ir t. t. Dar viena
jø kryptis – liaudies universitetø
steigimas. Ið viso buvo ásteigti 5 LU.

<...>

Pasvalio „Kultûros“ bûrelio LU ási-
kûrë 1926 metø sausio 23 d. Jame
buvo dëstoma 16 dalykø: lietuviø ir
pasaulinë literatûra, visuotinë bei
Lietuvos istorija, esperanto kalba,
matematika, fizika, chemija, astro-
nomija, kraðtotyra, higiena, koope-
racija, visuomenës ûkio mokslai,
teisë, valstybës mokslai. <...>

Pasvalio LU dëstë daugiausia mo-
kytojai, kurie, kaip ir dauguma kitø
LU lektoriø, patys sudarinëdavo
mokymo programas. Buvo stengia-
masi taip iðdëstyti dëstomojo daly-
ko pagrindus, kad gautas þinias bû-
tø galima pritaikyti praktiðkai. Ðtai,
pavyzdþiui, lietuviø kalbos raðybos
programoje <...> buvo supaþindina-
ma su lietuviø kalbos gramatikos
pradmenimis – abëcële, garsais,
balsiais, priebalsiais, taip pat moko-
ma taisyklingo stiliaus, aiðkinama,
kaip reikia raðyti praðymus, pa-
reiðkimus ir kitus raðtus.

Lietuviø ir visuotinës literatûros pa-
skaitose <...> klausytojai buvo su-
paþindinami su pasaulinës literatû-
ros klasikais, aptariama ávairiø epo-
chø literatûra. Daug dëmesio buvo
skiriama lietuviø literatûros istorijai,
þymiausiems lietuviø literatams, lie-
tuviø tautosakai. Paskaitos buvo
skaitomos susietai su istorija; per
paskaitas buvo nagrinëjami geriau-
si, lektoriaus nuomone, raðytojø kû-
riniai.

Lietuvos ir visuotinës istorijos pa-
skaitose <...> buvo plaèiai nuðvie-
èiama visuotinë istorija nuo seniau-
siø iki naujøjø laikø, atskleidþiami
pagrindiniai istorijos etapai, paro-
doma Lietuvos vieta pasaulio isto-
rijoje, iðskiriant lietuviø tautinio at-
gimimo laikotarpá.
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Matematikos skyriuje <...> lanky-
tojai bûdavo supaþindinami su pa-
prasèiausiais matematiniais veiks-
mais, geometrijos pradmenimis.
Vëlgi galime pastebëti ir praktiniø
dalykø: vekseliai, procentø skaièia-
vimas, planavimas.

Fizikos, chemijos ir astronomijos pa-
skaitose <...> buvo aiðkinami pa-
grindiniai fizikos, chemijos dësniai,
astronomijos mokslo elementarios
þinios. Daug dëmesio buvo skiria-
ma tuo metu Lietuvoje dar maþai
þinomiems ir pritaikomiems (ypaè
kaime) garo varikliams, elektros pa-
naudojimui ûkyje, taip pat aiðkina-
ma fotografijos, kinematografijos,
radijo ir kitø iðradimø pagrindinës
idëjos bei veikimo principai.

Bendrosios teisës ir valstybës moks-
lo kurse buvo skaitomos paskaitos:
Visuomenë. Tauta. Valstybë. Vals-
tybiø klasifikacija. Centro ir vietos
valdþios organai. Savivaldybës. Tei-
së ir dora. Teisës ðaltiniai: ástatymai
ir paproèiai. Ástatymai. Lietuvos ásta-
tymø klasifikacijos reikalas. Papro-
èiø teisë Lietuvoje. Ástatymo veiki-
mas ir aiðkinimas. Objektyvinë ir
subjektyvinë teisë. Teisës suskirsty-
mas. Vieðoji teisë: valstybinë, bau-
dþiamoji, finansø ir teismø. Teismø
sutvarkymas Lietuvoje. Civilinë ir
prekybos teisë. Teisës dogma. Tei-
sës istorija.

Matome, kad ðiame kurse aiðkina-
mi Lietuvos teisës ðaltiniai, komen-
tuojami tuo metu galiojæ ástatymai,
dëstomi teisës rûðiø pagrindai, taip
pat pateikiama valstybës sampra-
ta ir jos struktûra.

Pilviðkiø kultûros bûrelio „Prometë-
jas“ LU kursai buvo suskirstyti á 2
grupes: specialaus paruoðimo bei
bendrojo lavinimo. Specialaus pa-
ruoðimo grupëje buvo skaitomos 7
dalykø paskaitos: 1) lietuviø kalba
– sudarytos 3 grupës: pradedantie-
siems, kitatauèiams, toliau tæsian-
tiems mokslà; 2) matematikos – 3
grupës: pradedantiesiems, tæsian-

tiems mokslà bei geometrijos; 3)
esperanto kalbos – 2 grupës: ne-
mokantiems bei mokantiems; 4) ru-
sø kalbos – 2 grupës: pradedan-
tiesiems bei tæsiantiems mokslà; 5)
vokieèiø kalbos; 6) buhalterijos, 7)
dainavimo ir muzikos.

Visiems bendrojo lavinimo klausy-
tojams grupëje paskaitos buvo su-
skirstytos á 3 skyrius: 1) Literatûros
ir filosofijos skyriuje buvo skaitomos
paskaitos ið lietuviø, rusø, þydø ir
bendrosios literatûros, psichologi-
jos; 2) Kraðto istorijos ir visuomenës
mokslo skyriuje – Lietuvos istorijos
ir geografijos, kultûros istorijos, po-
litinës ekonomijos, teisës mokslø,
kooperacijos, bendrosios geografi-
jos paskaitos; 3) Gamtos ir þemës
ûkio skyriuje lankytojai klausësi fi-
zikos, chemijos, astronomijos, bo-
tanikos, zoologijos, higienos, ana-
tomijos ir fiziologijos, sodininkystës
paskaitø.

Kiekvieno dalyko paskaitos I grupë-
je vykdavo 2 kartus per savaitæ po
1 valandà, o bendroms paskaitoms
buvo skiriama po 1–2 valandas.

<...>

Tauragëje ákurtas „Kultûros“ bûre-
lio LU buvo pavadintas D. Poðkos
vardu ir veikë Ðvietimo ministerijos
patvirtintu LU Statutu. Palyginti su
bendraisiais LU ástatais jame buvo
keletas pakeitimø: visi LU nariai tu-
rëjo sumokëti stojamàjá mokestá –
2 litus per mënesá bei mënesiná mo-
kestá – 12 litø. Lektoriai nuo ðio mo-
kesèio buvo atleidþiami. Uþ paskai-
tø lankymà mokëti nereikëjo.

Tauragës LU buvo ásteigti ðie sky-
riai: 1) Kraðtotyros, literatûros ir me-
no; 2) Istorijos ir filosofijos; 3) So-
ciologijos; 4) Fizikos ir matematikos;
5) Gamtos; 6) Higienos ir kûno kul-
tûros. Taip pat buvo numatyta reng-
ti specialias vasaros mokyklas ir kur-
sus bei pradþios mokslo kursus su-
augusiesiems.

<...>

1926 metø gruodþio 9 d. buvo
ásteigtas Tauragës D. Poðkos LU
Naumiesèio skyrius. Èia buvo skai-
tomos paskaitos: 1) Kultûros isto-
rija, Lietuvos ir visuotinë istorija;
2) Visuomenës mokslai (valstybës
mokslai, politinë ekonomija ir koo-
peracija); 3) Gamtos mokslai (þmo-
gaus anatomija ir higiena, zoologi-
ja ir botanika); 4) Kraðto mokslas ir
geografija; 5) Fizika, chemija ir ge-
ologija; 6) Kosmografija; 7) Þemës
ûkis; 8) Literatûra. Be to, buvo pra-
dëti steigti lietuviø, rusø, vokieèiø,
esperanto kalbø kursai, kursai an-
alfabetams. <...>

Maþeikiø D. Poðkos LU buvo ásteigti
ðie skyriai: 1) Medicinos; 2) Politinës
ekonomijos; 3) Statybos; 4) Esperan-
to kalbos; 5) Literatûros; 6) Gamtos
mokslø; 7) Teisës. <...>

Apibendrinant „Kultûros“ bendro-
vës bûreliø LU veiklà reikia paþy-
mëti, kad jie buvo steigiami ir iðlai-
komi paèiø steigëjø, jokios paramos
ið valdþios negaudavo. Valdþia vi-
saip stengësi trukdyti ðiø bûreliø LU
veiklai. Lektoriai uþ savo darbà at-
lyginimo negaudavo, dirbo visuome-
niniais pagrindais. Dauguma jø bu-
vo mokytojai, darbe jiems padëjo
vietiniai inteligentai. LU struktûra,
organizacija buvo panaði á V. Kudir-
kos LU struktûrà ir organizacijà –
be ávairiø mokslo ðakø paskaitø,
buvo rengiami ir kursai analfa-
betams; dëstomi panaðûs dalykai.
Beveik visuose „Kultûros“ bûreliø
LU buvo dëstoma istorija, gamtos,
visuomenës mokslai, teisës pagrin-
dai, lietuviø kalba, þemës ûkio pa-
grindai. Ádomu tai, kad buvo popu-
liarios ir esperanto kalbos paskai-
tos.  Apskritai ðiø LU programos bu-
vo pasaulietinio, paþangaus turinio,
skaitomos paskaitos duodavo ne-
maþai þiniø, kurias buvo galima pri-
taikyti praktikoje. Gaila, bet 1927
metø pradþioje visi ðie LU buvo uþ-
daryti, taip ir nespëjæ atlikti numa-
tyto suaugusiøjø ðvietimo darbo.


