Švietimo

naujienos
Informacinis leidinys

10
376
2017 m.
LAPKRITIS

ISSN 1648-5874

Martynas Liuteris savo šeimos ratelyje
(G. A. Spangenberg, 1866)

Lapkritis – esminių pokyčių
mėnuo
12 p.
8 p.

Istorijos mokytojas M. Nefas: „Atvirai
sakant, dažnas jaunuolis yra netgi pilietiškesnis
už subrendusius mūsų visuomenės narius. Juk
savanoriais į kariuomenę užsirašo taip pat jauni
šalies patriotai. Bet juos labai veikia bendras
fonas: tėvai, giminės, žiniasklaida.“

		 Lietuvos savivaldybių asociacijos
atstovas J. Mickus: „Ne nuo bendradarbiavimo reikia
pradėti. Reikia nusistatyti, kaip kuo veiksmingiau
naudoti valstybės lėšas. Kodėl turi egzistuoti du
fondai: Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijų?
Ar negalima jų sujungti? Skuodo pavyzdys rodo,
kaip išmanūs žmonės sugeba visa tai padaryti,
kad ir be teisinių dokumentų...“
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Paroda „Mokykla 2017“:
išlaisvinti mokyklų bendruomenes kalbėtis
Lapkričio 24–25 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre
„Litexpo“ vyks 7-oji respublikinė švietimo inovacijų paroda „Mo
kykla 2017“. Šiais metais parodoje bus tęsiama Geros mokyklos
tema, kuriai impulsą davė Geros mokyklos koncepcija. Parodos
tema skatina galvoti apie savo mokyklą, padrąsina ir įkvepia
pažvelgti į ją naujai. Gera mokykla pirmiausia prasideda nuo
bendruomenės, kuri peržengia įprastinės mokyklos bendruo
menės ribas, kurioje kyla netikėčiausių idėjų ir kurios nariams
yra priimtinos besikeičiančios vaikų gyvenimo tendencijos.
Šių metų parodoje bus akcentuojamas šiuolaikiškas mo
kymas(is), ugdymo turinio kaita ir mokyklų bendruomenių
vaidmuo.
Geros mokyklos tema parodoje tęsiama ne atsitiktinai.
Pernai vykusiame Geros mokyklos forume švietimo bendruo
menė buvo plačiau supažindinta su kertiniais Geros mokyklos
koncepcijos elementais, kurie yra labai svarbūs šiuolaikiškam
mokymui(si). Šiemet apie Gerą mokyklą jau kalbame ne iš
švietimo politikos, o iš jos įgyvendinimo perspektyvos. Siekia
me parodyti savivaldybės, mokyklos ir klasės lygmeniu realiai
veikiančią patirtį, kuri padeda siekti asmenybės brandos, pa
žangos ir leidžia kiekvienam mokiniui patirti sėkmę. Mokyklos
bendruomenė pačia plačiausia prasme ir yra raktas, padedantis
tai pasiekti, – ji įsitraukia ir dalyvauja kuriant šiuolaikišką ug
dymo turinį savo vaikams.
Rengiant šių metų parodos renginių programą, itin džiu
gina mokytojų, mokyklų ir savivaldybių aktyvumas, noras pa
sidalyti tuo, kas veikia, buvo sukurta vietos lygmeniu. Tai rodo
ne tik pasiektą parodos brandą, kai mokyklos tampa aktyviais
jos kūrėjais, bet ir stiprėjančią dalijimosi kultūrą, besikeičiantį
švietimo bendruomenės požiūrį į ugdymo procesą – mokyklos
kuria, nori ir yra pasiruošusios tuo dalytis.
Lapkričio 24 d. veiks Savivaldybių ir mokyklų erdvė. Joje
bus pristatyti tiek pačių savivaldybių, tiek jų mokyklų gerosios
patirties pavyzdžiai. Savivaldybės turės galimybę permąstyti ir
pristatyti savo sėkmės istorijas – savivaldybės lygmeniu priim
tus išskirtinius sprendimus, sėkmingas pastangas inicijuojant
mokyklų ar / ir kitų švietimo srities veikėjų bendradarbiavimą
siekiant kiekvieno vaiko asmeninės pažangos. Kai kurios savi

valdybės deleguos mokyklas, kad šios pristatytų savąją Geros
mokyklos pokyčių patirtį. Abi parodos dienas Didaktikos klasėje
mokytojai su savo kolegomis dalysis dalykine (ir ne tik) ugdymo
proceso organizavimo patirtimi. O Atradimų laboratorijose, kaip
jau tapo tradicija, aktyvias kūrybines ir tiriamąsias veiklas ves
mokytojų komandos iš visos Lietuvos.
Tam, kad turėtume dar daugiau gerų pavyzdžių, judėtume
Geros mokyklos ir šiuolaikiško mokymo(si) link, svarbu gebėti
susikalbėti, klausytis ir išdrįsti kurti. Lapkričio 24 d. Nekonfe
rencija švietimo tema parodys, kaip tai galima padaryti. Pirmoje
dalyje vyks žurnalisto ir laidų vedėjo Edmundo Jakilaičio vedama
apskritojo stalo diskusija mokymo(si) motyvacijos, vertinimo ir
įsivertinimo, personalizuoto mokymosi bei pasiekimų ir pažan
gos klausimais. Žurnalisto ir laidų vedėjo Igno Krupavičiaus ve
damoje antroje renginio dalyje į auditorijos pateiktus klausimus
tema Įvairi mokykla įvairiems atsakys savo sričių specialistai,
sėdintys ekspertų kėdėse. Trečioje dalyje Reikia drąsos padaryti
mokyklą geresnę, kuriai vadovaus aktorius ir režisierius Paulius
Tamolė, bus pristatyti keturi pranešimai kertiniais klausimais
švietimo tema. Kad galėtume judėti pirmyn, privalome turėti
kelrodį ir siekti polilogo, todėl apie švietimo politikos tenden
cijas bus galima išgirsti Švietimo politikos erdvėje. Lapkričio
25 d. visus, kuriems rūpi, kuo gyvena mokiniai ir mokytojai,
kurie jaučia, kokios naujovės reikalingos Lietuvos švietimui,
pakviesime į Atvirų diskusijų erdvę. Tam, kad galėtume keisti,
turime kalbėtis.
Paroda „Mokykla 2017“ yra didžiausias renginys ir šventė
švietimo bendruomenei. Čia turime galimybę susitikti, bendrauti
ir bendradarbiauti. Panašu, kad šiais metais pavyko išlaisvinti
mokyklų bendruomenes intensyviai kalbėtis. Kalbėdamiesi apie
tai, ko ir kaip mokome, kokias mokymo priemones naudojame,
kaip vertiname mokinių pažangą ir pasiekimus, apmąstome
savo kuriamą ugdymo turinį ir savo mokyklą. Tą, kurioje mums
visiems gera gyventi.
Parodą organizuoja LR švietimo ir mokslo ministerija,
Ugdymo plėtotės centras, „Litexpo“. Globėja – LR Prezidentė
Dalia Grybauskaitė.

Parodos informacija – www.parodamokykla.lt.
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Spalio viduryje Lietuvoje svečiavosi
žymūs švietimo ekspertai – Ekonominio ben
dradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)
vadovo specialusis patarėjas švietimo politi
kai Andreasas Schleicheris ir aukštojo moks
lo ekspertas prof. Jamilas Salmi. Patirtimi
dalijosi atstovai iš kitų Europos šalių. EBPO
ekspertų įžvalgos buvo pristatytos spaudos
konferencijoje, kurioje dalyvavo švietimo ir
mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė bei A. Schleicheris.
J. Petrauskienė kalbėjo, kad stodama į EBPO organiza
ciją Lietuva laiko švietimo egzaminą. Ekspertų įžvalgos, kitų
šalių patirtis reikalingos siekiant turėti konkurencingą švietimo
sistemą, numatyti aiškią kryptį ją tobulinant. Prieš pateikdami
rekomendacijas Lietuvos švietimo sistemai, EBPO ekspertai
atliko vertinimą, susipažino su visomis grandimis nuo ikimo
kyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo.
Eksperto išsakytos
rekomendacijos
Pasak A. Schleicherio, Lietuva per pastarąjį dešimtmetį
yra padariusi didelę pažangą, tačiau pasaulis nuolat keičiasi ir
reikia neatsilikti nuo šalių, kurioms sekasi geriau. Kalbant apie
ikimokyklinio ugdymo sistemą, nemažai jau yra padaryta, bet
dar daug ką reikia tobulinti, ypač kaimo vietovėse, užtikrinti
tinkamą vaikų raidą, gerinti ugdymo kokybę.
Mažos mokyklos ir klasės, siekis pritraukti kuo daugiau
mokinių neveda prie kokybės gerinimo. Lietuvoje prieiga prie
mokymosi sistemos tikrai gera. Kalbant apie kokybę, reikia
didinti finansavimą ir sistemą daryti patrauklesnę. Švietimo
sistemoje svarbu bendradarbiauti, kad tiek direktorius, tiek
mokytojas turėtų erdvės veikti, būtų laisvas. Lietuvoje moky
tojai turi mažai laiko individualiai dirbti su vaikais, kolegomis,
tėvais, dirbti kitus darbus šalia tiesioginio mokymo. Mokytojai
turėtų daryti viską, kad mokiniai jaustųsi esą XXI a. mokiniai.
Svečias kalbėjo, kad daugybė šalių pradeda vaikų ug
dymą nuo ketverių, penkerių ar šešerių metų. Žinoma, reikia
atsižvelgti į vaikų raidos poreikį, užtikrinti sklandų perėjimą
iš ikimokyklinio į pradinį ugdymą. Pradėti lankyti mokyklą 7
metų yra gana vėlu. Lietuva mokymuisi skiria mažiau valandų
nei kitos užsienio šalys. Nors ugdymo laikas nėra pagrindinis
rodiklis, svarbiausia kokybė, bet EBPO rekomenduoja ugdymo
procesui skirti daugiau laiko.
Mokytojo profesija turėtų būti patraukli ne tik finansiš
kai, kas, žinoma, svarbu, bet ir intelektualiai. Kaip pavyzdį

Renatos Česnavičienės nuotr.

Diena, kuri pakeis
Lietuvos
švietimą

J. Petrauskienė ir A. Schleicheris

A. Shcleicheris nurodė Liuksemburgą – mokytojų atlyginimai
ten 4 kartus didesni nei Lietuvoje, bet ir ten ne visi nori tapti
mokytojais. Todėl reikia sukurti mokytojų bendradarbiavimo
kultūrą, karjeros galimybes.
Min istr ės komentar as
Anot J. Petrauskienės, EBPO rekomendacijos itin dera su
planuojamais darbais. Parengtos naujos mokytojų rengimo ir
karjeros tobulinimo gairės, kurios atsižvelgia į išsakytas reko
mendacijas, numatyta pertvarkyti tris universitetinius centrus,
kurie dalyvautų tobulinant mokytojų kvalifikacijos sistemą. Bus
peržiūrėtos mokytojų rengimo programos. „Tam, kad turėtume
stiprius mokytojus, juos turi rengti stiprios aukštosios mokyk
los, studentams turėtų būti pasiūlytos stipriausios studijų pro
gramos, galimybė atlikti praktiką studijų metu, tai irgi yra EBPO
rekomendacija Lietuvai“, – paaiškino ministrė. Pertvarkoma
ir mokytojų darbo apmokėjimo sistema. Dabar mokytojams
mokama už vedamas pamokas ir pasirengimą joms, o norint
įgalinti, turėti laisvą mokytoją reikia mokėti už visas veiklas,
susijusias su mokytojo profesija (laiką, skirtą darbui su kolego
mis, metodiniam darbui, mentorystei, konsultacijoms, darbui su
tėvais ir kt.). Sėkmingai mokykloje dirbantys mokytojai turėtų
būti matomi, dalytis patirtimi su kolegomis.
„Esame viena iš retų šalių, kur pradinis ugdymas pradeda
mas 7 metų“, – pabrėžė ministrė. Norint priešmokyklinį ir pradinį
ugdymą pradėti anksčiau, tam būtina rengtis iš anksto. Tyrimai,
analizės rodo, kad ankstyvasis ugdymas svarbus formuojant
socialines kompetencijas, emocinį intelektą. Pokyčiui turi būti
pribręsta ir pasirengta, šiuo metu pradinio ugdymo programos
parengtos vyresniems vaikams, todėl jas reikės peržiūrėti, pa
rengti pedagogus dirbti su jaunesnio amžiaus vaikais. Taip pat
reikia fiziškai pakeisti mokyklų infrastruktūrą – tiek klasė, tiek
aplinka, poilsiui skirtas laikas turi būti pritaikyti mažesniems
vaikams. Prasideda diskusijos, vyks viešosios konsultacijos,
kad būtų išklausytos skirtingos nuomonės.
Dovilė ŠILEIKYTĖ
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Švietimo misija kaip
tvariosios lyderystės plėtra
Ši tema įrašyta pirmojoje ISM švietimo
lyder ystės magistrantūros dalykų sąrašo
eilutėje. Skaityti kursą 75 įvairių tipų ir
pavaldumo švietimo įstaigų darbuotojams
buvo pakviestas Vytauto Didžiojo universiteto
profesorius, habilituotas daktaras Kęstutis
Pukelis. Rugpjūčio 25 d. pradėję studijas
ISM Vadybos ir ekonomikos universitete,
būsimieji lyder ystės magistrai rugsėjo
23-iąją laikė pirmąjį egzaminą, atsiskaitė
už „švietimo misiją kaip tvariosios
lyder ystės plėtrą“.
Profesoriaus paprašėme atsakyti į keletą
klausimų.
Kokią žinią neša Jūsų dėstoma tema? Kokią įtaką ji gali
turėti lyderių tapatybės ugdymuisi ir ar pakako tam laiko?
Pagrindinė (raudonoji) mano temos gija labai paprasta –
ugdymas yra kultūros priežastis. Kultūra yra žmogaus ženklas.
Kokį išugdysime žmogų, tokį gyvenimą ir turėsime. Kai kurie
iš mūsų teigia, kad jei būtų „kiti laikai“, jie gyventų kitaip. Klau
siu: o kas kuria tuos „kitus laikus“? Žmogus. Geri žmogaus
poelgiai kuria „gerus laikus“, blogi poelgiai – „blogus“. Albertas
Einšteinas „bakstelėjo“ dar tiksliau: „Blogi yra ne tie, kurie daro
blogus darbus, bet tie, kurie leidžia juos daryti.“ Tai esminė mūsų
šiandienos situacijos Lietuvoje priežastis.
Kita svarbi mintis šių dienų mokyklai ir mokytojų rengimui
sena kaip pasaulis: bendrojo ugdymo mokykloje mokytojo mo
komasis dalykas nėra savitikslis, o tik priemonė harmoningai
mokinio būsimai asmenybei ugdyti. Blogai ne tai, kad šiandien
mokytojas rengiamas tik kaip stiprus dalykininkas. Blogai tai,
kad mokytojas nerengiamas kaip stiprus ugdytojas, išmintingai
besiremiantis savo mokomuoju dalyku.
Mokytojas jau turi būti mokiniui lyderis, paprasčiau, –
autoritetas. Tačiau tobulumui ribų nėra, tad gabiam mokytojui
visada yra ką tobulinti. Tik asmenybė gali ugdyti asmenybę. Tik
darbštumas, pareigingumas, sąžiningumas ir kitos mokytojo
savybės gali ugdyti tokias pat mokinio savybes. Kitaip šioje že
mėje nebūna, nes mes „auklėjame ne tada, kai auklėjame, bet
tada, kai neauklėjame“. Asmeninis žmogaus pavyzdys yra pati
didžiausia ugdomoji jėga. Žodžiai gali pavyzdžio jėgą pastiprinti,
bet gali ir atvirkščiai – mokytojo elgseną paversti karikatūra.
Laikas – didelė vertybė, nes tai mūsų gyvenimo trukmė. Tad
jo niekam niekada nebus per daug: „Pametei pinigus – nieko
nepametei; praradai laiką – daug praradai; netekai sveikatos –
visko netekai.“

Kokiems bendražmogiškiems dalykams šioje temoje Jūs
skiriate daugiau dėmesio? Kaip manote, ko reikia norint
perprasti būsimus diplomuotus lyderius?
Ugdymui, kaip pačiai sudėtingiausiai pasaulyje veiklai,
reikia ypatingo pasirengimo. Profesijos sudėtingumo kriterijų
yra daug, bet paprasčiausi du: laikas, po kurio pasimato veiklos
rezultatas, ir medžiaga, su kuria operuojama veiklos procese.
Ugdymo veiklos rezultatas paprastai pasimato po 30 metų.
Skaldant malkas – akimirksniu. Jei suklydai, gali greitai klaidą
ištaisyti. Kai pamatai klaidą ugdydamas, dažniausiai jau būna
vėlu... Kita vertus, mokytojo veiklos objektas yra visas žmogus –
ir kūnas, ir siela. Žinome, kiek rengiami medikai, kad jiems būtų
patikėta „prisiliesti“ prie žmogaus kūno. O kiek ir kaip rengia
mas mokytojas, kuriam patikima „prisiliesti“ ne tik prie vaiko
kūno, bet ir prie jo sielos? O „prisiliesti“ prie vaiko sielos – ne
tas pats, kas prie subrendusio žmogaus sielos. Kuris reiškinys
sudėtingesnis: kūnas ar siela? Todėl reikia ypatingo profesinio
pasirengimo ir įžvalgos, nes „laiminga ta tauta, kurios geriausi
vaikai tampa mokytojais“. Ar laiminga lietuvių tauta? Per visą
27 metų Nepriklausomybės laikotarpį aiškiai matyti, kad mūsų
politikai valstybinio egzamino vardu „Lietuva“ švietimo srityje
neišlaikė, kaip ir visi jų „ekspertai ir patarėjai“...
Kas turėjo įvykti mūsų valstybės universitetinės minties
evoliucijoje per pastaruosius 27 metus, kad būtų galima nusiristi
iki tokių kliedesių, kai politikai ir jiems patariantys „intelektu
alai“ iš akademinių sluoksnių siūlo rūpintis ne tuo, ką vaikai
turi išmokti mokykloje ar universitete, kad jų gyvenimai būtų
prasmingi bei sėkmingi, naudingi tautai, valstybei ir žmonijai,
bet tuo, kaip pakelti atskiros mokyklos ar universiteto pasauli
nius reitingus (!!!)... Kokioje Visatos planetoje turi gyventi tokie

„ekspertai“? <...>
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Politinis mažaraštiškumas švietimo srityje – stulbinantis...
Politikai vis dar nori pačią brangiausią valstybės „prekę“ – žmo
gų – įsigyti pusvelčiui arba net veltui. Kaip upė prasideda nuo
upelio, taip valstybė prasideda nuo mokyklos, tiksliau, nuo mo
kytojo. Koks mokytojas – tokia ir mokykla... Nes „norint ką nors
įvesti į gyvenimą, pirmiausia tai reikia įvesti į mokyklą“. Ir „kas
nestato mokyklų – stato kalėjimus“... Vadinasi, tai kainuos šimtą
kartą brangiau, nei pakelti šiandieniam mokytojui atlyginimą
mažiausiai bent trigubai... Ir nedelsiant, nes delsti jau negalima –
valstybė nyksta... O pinigų yra, byra per kraštus, bet šeimininko
nėra... Politikams tik reiktų „žodžių prioritetus“ pakeisti „darbų
prioritetais“... Mes, kauniečiai, tuo įsitikinome, kai išsirinkome
naują merą ir jo komandos darbai mums parodė, kokios pinigų
sumos (dešimtmečius) nepasiekdavo miesto gyventojų... Vien
ko verta istorija apie „auksinį tualetą“, kuriam buvo išleista pusė
milijono litų, o jis jau surūdijo ir buvo nugriautas. O kas daro
si visoje Lietuvoje? „Gėrimų dėžutės“, „asfalto dangų storiai“,
„mirusios sielos“, „auksiniai geležinkeliai ir registrų centrai“,
intelektinės nuosavybės vagystės pačioje visuomenės žiedo –
„elito“ – viršūnėje ir t. t. Ir kaip paskui dar galima drįsti sakyti
žmonėms į akis, kad valstybės pagrindui – švietimui (ir ne tik
jam, bet ir kitų labai svarbių profesijų darbuotojams) – trūksta
pinigų? Pasižiūrėkime į Estiją. Jie „važiuoja“ Europos bėgiais, o
mes, lietuviai, „šliaužiame pabėgiais“... Bet grįšiu prie A. Einš
teino minties: „Blogi ne tie, kurie daro blogus darbus, bet tie,
kurie leidžia juos daryti.“ O kas „tie“, kurie leidžia grupinius in
teresus iškelti aukščiau už valstybės interesus? Tai MES VISI,
nes visos šios suktybės vyksta ne be mūsų atviro ar slapto
pritarimo...
Grįžtant prie mokytojo vaidmens svarbu suprasti, kad jo
reikšmė suponuoja ir atsakomybę. Atsakomybė – atitinkamą
atlygį. Vėl buvo Mokytojų diena. Vėl liejosi skambūs sveikinimai
ir žodžiai mokytojams. <...> Mokytojai – ypatingi žmonės vals
tybėje, todėl valstybė turi jais (ir jų rengimu) pasirūpinti taip,
kad šie galėtų visiškai atsiduoti savo misijai ir pašaukimui.
Bet kuris žmogus gali būti lyderiu, jei jis seka savo pašauki
mo keliu. Mokytojo profesija per se yra lyderystė. Kiekvienam
iš mūsų, ypač mokytojui, pravartu įsisąmoninti bent vieną iš
daugelio Aristotelio išsakytų minčių: „Platonas yra draugas,
bet Tiesa – dar didesnis draugas.“ Ką norėjo tuo pasakyti Aris
totelis? Ogi labai paprastą dalyką: kokia gali būti draugystė, jei
ji grįsta melu? O kas yra tiesa? Jos niekas iki galo nežino, nes
kuo daugiau sužinai, tuo labiau supranti, kad dar daugiau nežinai
(„žinau tik tai, kad nieko nežinau“ (Sokratas)... Nesileisdamas
į ilgus išvedžiojimus galiu drąsiai atsakyti, kad estams šioje
tiesos pažinimo srityje sekasi geriau... Skandinavams – dar
geriau. Šveicarams – puikiai. Pastebiu, kad Lietuvoje atskiros
žmonių grupės, pasivadinusios skambiais vardais (kartais norisi
jas pavadinti tiesiog gaujomis), bando įvairiai manipuliuodamos
savo interesus pristatyti žmonėms kaip tiesą... Apmaudu, kad
žinios ir mokslas taikomi ne žmonių gyvenimui gerinti, bet dar
labiau socialinei atskirčiai didinti... Antai prisiminkime anekdo
tinį atvejį, kai, nepakeitus koefi ciento, bazinis algos didinimas
(iš pirmo žvilgsnio – kaip gražu) dar labiau padidino socialinę
atskirtį: turtingi pasidarė dar turtingesni (mokytojui atlyginimas
padidėjo 5 eurais, o gaunantiems Seimo nario lygmens atlygi
nimus pareigūnams – septyniskart daugiau). Kas tai: visiškas



bukumas ar apgalvotas nemokšiškumas, Maceinos žodžiais
tariant, „niekšybė“?
Kita svarbi savybė bet kurios srities lyderiui – išmokti at
skirti lojalumą nuo kompetentingumo. Daugelis mūsų vadovų
dėl susiklosčiusio jų praeities gyvenimo yra labai gerai išmokę
atskirti demonstruojamo lojalumo ženklus, bet visiškai sutrin
ka, kai reikia tai atskirti nuo kompetentingumo... Tiesa, ne visi
vadovai sutrinka. Kai kurie, o gal net dauguma (tegul sprendžia
skaitytojas) labai ryžtingai kovoja su kompetentingais darbuo
tojais; nesiplėsiu, kodėl...
Programa skirta ne tik dalykiniams specialiesiems, bet ir
asmeniniams lyderio kompetentingumams ugdyti. Lyderiui
svarbu suprasti skirtingus žmones, suburti komandą tiks
lams pasiekti. Ar laisvės ir laimės tema, pacituosiu Jus:
„Mūsų gyvenimas tarsi grūdas tarp laimės ir laisvės girnų“,
čia rado vietos?
Kai kurie filosofai visus žmones tiesiog skirsto į dvi ka
tegorijas. Vienai kategorijai priskiriami žmonės, kurie „greičiau
bus laisvi savo nelaimėje, negu laimingi savo nelaisvėje“. Ki
tai – tie, kurie „greičiau bus laimingi savo nelaisvėje, negu laisvi
savo nelaimėje“. Lyderis gali išaugti tik iš vienos paminėtos
žmonių grupės. Tikras lyderis žinos, iš kurios žmonių grupės
jis gali išaugti. Toks žinojimas subręsta žmogaus sieloje kaip
ugningos vidinės kovos išdava (ir ugdymo misija šiuo atveju
yra išskirtinė), kuri tik jau mūsų regimajame gyvenime įgauna
išorinės kovos tarp laisvės ir laimės pavidalą. Kitaip tariant,
laimės ir laisvės sąveikavimo pobūdis žmogaus gyvenime yra
jau UGDYMO PASEKMĖ. Priežastys glūdi žmogaus viduje, tai
sielos auginimas, kurį vadiname ugdymu.
Pasak programos vadovės Margaritos Pilkienės, šiose
studijose atnaujinti programos skaitiniai, literatūra, todėl
trečiosios laidos magistrantai mokysis iš pačių naujausių
šaltinių. Ar tai palietė ir Jūsų dėstomą dalyką? Ar atsirado
naujų momentų, palyginti su antrosios laidos studijomis?
Taip, palietė. Tai elgsenos genetikos tyrimų laimėjimai ir
jų įtaka ugdymo mokslui. Pedagogine prasme jie nieko naujo
neatskleidė, nes visi didieji filosofai, pradedant Aristoteliu, nuo
latos pabrėžė, kad ugdyti būtina pagal žmogaus prigimtį. Kitaip
tariant, ugdymo idėja ir idėja, slypinti žmogaus prigimtyje (pa
gal Aristotelį, kiekvienoje medžiagoje jau slypi būsimo daikto
idėja), turi derėti. Vadinasi, žmogus tiek žmogų, tiek darbą turi
rinktis tokius, kurie atitiktų jo prigimtį, nes tik tada juos mylės.
Bet tam reikia žinoti, kokia ta mano prigimtis ir kaip jai suteikti
sparnus gyvenimo skrydžiui?
Jau keliolika metų domiuosi elgsenos genetikos srities
mokslų laimėjimais ir galimybėmis juos pritaikyti tolesnei
karjeros projektavimo teorijai konceptualizuoti ir tobulinti
konsultavimo karjerai praktiką. Tai pagrindinė mano šiandie
nių mokslinių tyrimų sritis, jų rezultatus taikau ir savo kaip
karjeros konsultanto praktikoje, šia tema skelbiau savo ty
rimus ir užsienio leidiniuose. Domėjimasis peraugo į poreikį
nuodugniau susipažinti su šia sritimi. Todėl šiemet sėkmingai
baigiau Minesotos universiteto (Jungtinės Amerikos Valstijos)
„Introduction to Human Behavioral Genetics“ studijų modulį.
Šios srities mokslininkai tyrimais pagrindė Aristotelio ir kitų
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filosofų teiginį, kaip ir kodėl prigimtis turi pirmenybę „amžiname“
prigimties (nature) ir aplinkos (nurture) ginče. Tai nepaneigia
šiandieniame psichologijos moksle vyraujančių psichologinio
konstruktyvizmo ir socialinio konstrukcionizmo teorijų teiginių,
bet gerokai jas koreguoja ir papildo taip, kad vaiko prigimties
svarbą ugdymo procese galime drąsiai grąžinti į centrinę vietą.
Kita vertus, tai nereiškia, kad vaiko aplinka nėra svarbi (turime
omeny pedagogine prasme normalias ugdymo situacijas, o ne
specifines socialinės rizikos šeimose pasitaikančias situacijas).
Nesiplėsdamas tik paminėsiu, kad elgsenos genetikos tyrimai
įrodė, kad vaiko patirties kaupimo procese jo genotipas (natural
self arba I, arba paprastai – prigimtis) turi lemiamą reikšmę,
kaip ir kokią patirtį (social self) kaups vaikas būdamas savo
aplinkoje. Kitaip tariant, prigimtis lemia, kad vaiko patirties
kaupimas prasideda iš vidaus į išorę (inside out) procesais, o
aplinka iš išorės į vidų (outside in) tik sėkmingiau arba prasčiau
„maitina“, tenkina žmogaus genotipe DN rūgščių sistemine
struktūra užprogramuotus žmogaus raidos procesus. Iš esmės
tai revoliucinis perversmas žvelgiant iš šiuolaikinės ugdymo
teorijos ir praktikos pozicijų, turint omenyje, kad iki šiol nuo pat
Antrojo pasaulinio karo pabaigos (o tai buvo didžiulis žmonijos
sukrėtimas, paveikęs istorinę mokslinės minties raidą) domi
navo aplinkos (nurturing / learning) pirmenybės prieš prigimtį
veiksnys vaiko ugdymo procese. Bet, kaip jau minėjau, idėjiniu
lygmeniu šie tyrimai nieko naujo pasaulinės mokslo istorijos
požiūriu neatnešė. Jie tik pateikė įrodymų toms mokslinėms

idėjoms, kurios jau seniai vyravo iki Antrojo pasaulinio karo.
Mokslo politikoje dar laukia rimtos idėjų grumtynės, grįžtant
prie buvusios istoriškai nusistovėjusios mokslinės paradigmos
ugdymo teorijoje...
„Kita vertus, kiek padidėja mūsų pažinimo teritorija, tiek
padidėja ir mūsų laisvės teritorija. Štai kodėl verta moky
tis...“ Reikia viltis, kad Jūsų studentai tai buvo supratę ar
išskaitę dar iki pirmosios paskaitos. Bet egzaminas visada
yra akistata su savimi...
Į šitą klausimą atsakysiu Ovide Decroly (1871–1932)
žodžiais: „Non scholae, sed vitae discimus“ („Ne mokyklai, bet
gyvenimui mokomės“). Šių studijų magistrantų pats didžiausias
egzaminas laukia mokykloje, klasėje: tai klausiančios, smalsios
vaikų akys <...>.
Teorija be praktikos – sausa šaka. Kita vertus, visos (tik
ros) teorijos – iš praktikos, todėl geras teoretikas visada yra ir
geras praktikas, o geras mokytojas visada yra ir geras teore
tikas. Kodėl vienas praktikas būna geresnis už kitą praktiką?
Nes vienas iš jų vadovaujasi geresne teorija...
Dėkojame.
Kalbino Zina Rimgailie
 nė
Visą tekstą skaitykite – www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/
intro/4355-vietimo-misija-kaip-tvariosios-lyderysts-pltra.

Anglų kalbos pamokų
tikslas – emigruoti

Andrius Ingelevičius

Emigracijai tampant vis opesne
tema, problemos šaknys,
pasirodo, pradeda formuotis
jau mokykloje. Kol visi
prevencijos būdai yra
nukreipiami į jaunus, darbingo
amžiaus žmones, mokiniai
kuria rimtus planus apie
gyvenimą užsienyje. Pirmasis
dėmuo tokio tipo plane –
anglų kalba. Jos nemokėdamas
į užsienį vykti planuoja retas
jaunuolis, todėl ima kruopščiai
ruoštis ne tik anglų kalbos
brandos, bet ir tarptautiniams
egzaminams, tokiems kaip
Nukelta į 15 p.
IELTS ar TOE FL.
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Nacionalinio saugumo ir
krašto gynybos bendroji
programa
Dar prieš Rugsėjo 1-ąją švietimo ir
mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė
informavo, kad nuo šių mokslo metų
į mokyklų programas planuojama
įtraukti naują pasirenkamąjį dalyką –
Nacionalinio saugumo ir krašto
gynybos modulį, kurį rinktis galės
vyresniųjų klasių mokiniai. Jau
praėjo keletas mėnesių, vyko įvairios
diskusijos, susitikimai su Krašto
apsaugos ministerijos, Šaulių sąjungos,
Lietuvos kariuomenės atstovais,
sušaukta Bendrojo ugdymo tar yba...
Skirtingų šalių atstovai bendradar
biaudami sutarė, kad ši programa
būtina, galinti praplėsti mokinių suvokimą
apie šalies gynybos svarbą ir padėti suprasti
pilietiškumo ugdymo reikšmę.

Ger i pav yzdžiai įkvepia!
Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio
ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Jokimai
tis Bendrojo ugdymo tarybos posėdyje pastebėjo: „Pastaruoju
metu daug kalbame apie nacionalinį saugumą, krašto gynybą...
Pavyzdžiui, kaimyninėje Estijoje jau prieš 5 metus buvo sukurta
pasirenkamojo dalyko programa, kuri įgyvendinama daugelyje
gimnazijų. Geri pavyzdžiai ir mus paskatino imtis šios temos
ir problemos. Ugdymo plėtotės centro interneto puslapyje jau
dabar skirta atskira rubrika nacionalinio saugumo temai. Ten
yra sudėta daug įvairios medžiagos apie kariuomenę, ginkluotę,
informacinius karus, pateiktos pamokų rekomendacijos moky
tojams ir t. t. Taigi jau daug darbų nuveikta. Juos atliko aukšto
lygio specialistai.“
R. Jokimaitis sakė, kad taip pat parengta ir įgyvendinta
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Nacionalinio
saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“: „Ne
mažiau kaip 200 šalies mokytojų yra išklausę tam tikrus šios
tematikos mokymus. Mokyklose veikia apie 300 šaulių būrelių.
Jų vadovai yra potencialūs šio dalyko mokytojai, žinoma, jeigu
vaikai rinksis.“

Akt yv esn i jau veik ia!..
Kai kuriose Lietuvos mokyklose šios programos apraiš
kų jau esama: „Pavyzdžiui, nuo 2002 m. Plungės r. Alsėdžių
Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje yra ugdoma pilietinio ir
gynybinio ugdymo kryptis. Visoje Lietuvoje atsirado mokyklų,
kuriose įsikūrė šaulių klasės: Vilniuje, Alytuje, Varėnoje ir ki
tur“, – pabrėžė R. Jokimaitis.
Jau nuo 2015 m. Alytaus Putinų gimnazijoje veikia su
formuota nauja, netradicinė jaunųjų šaulių klasė. Tada tokios
klasės Lietuvoje veikė tik Dzūkijoje: Alytuje ir Varėnos „Ąžuolo“
gimnazijoje. Šiuo metu mokykloje šaulių klases renkasi I, II ir
III gimnazijos klasių mokiniai.
„Švietimo naujienų“ redakcija pakalbino jaunųjų šaulių
klasę lankančią mokinę Samantą Lipkevičiūtę. Ji supažindino,
kokia veikla būrelyje užsiimama: „Būrelis vyksta kartą per sa
vaitę po pamokų. Į jį ateiname apsivilkę lauko uniformomis ir
priklausomai nuo užsiėmimo temos: mokomės teorijos (topog
rafija, ryšio priemonės ir pan.) arba vyksta fizinis pasirengimas,
t. y. teoriją pritaikome praktikoje.“
I ir II gimnazijos klasių mokiniams būrelį veda kūno kul
tūros mokytojas Gintaras Kličius, o trečiokams – neformaliojo
ugdymo mokytojas, Šaulių sąjungos narys Tadas Murauskis.
Būrelio esmė, pasak S. Lipkevičiūtės, patriotinis ugdymas
drauge propaguojant kario tarnybą. Šiemet mokinė mėnesį sa
vo vasaros atostogų praleido šaulių stovyklose. Sako, kad tai
buvo turiningai ir prasmingai praleistos dienos: „Savaitė, kurią
aktyviai praleidžiame stovykloje, yra naujų draugų ir pažinčių,
žinių ir išbandymų šaltinis. Humoro jausmą turintys, bet labai
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reiklūs vadai ir instruktoriai padeda, moko savarankiškumo ir
išbando, verčia išeiti iš savo komforto zonos. Turiu pasakyti, kad
be tokio vadovaujančio personalo šaulių stovyklos tebūtų vaikų
darželis – poilsinė stovykla.“
Kitas puikus pavyzdys – tai Plungės r. Alsėdžių vidurinė
mokykla. Ji yra pirmoji bendrojo ugdymo vidurinė mokykla,
įtraukusi gynybinio-pilietinio ugdymo pakraipą realinio ir hu
manitarinio profilio vidurinės mokyklos klasėse.
2001 m. pasižadėjimą tėvynei davė 54 jaunieji šauliai ir 1
nerikiuotės šaulys – mokyklos direktorius Leon
 as Mockūnas.
Tais pačiais metais tarp Alsėdžių vidurinės mokyklos ir Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos buvo pasirašyta ben
dradarbiavimo sutartis. Akademijos dėstytojai pagal šią sutartį
paruošė integruotas gynybinio-pilietinio ugdymo programas,
nuolat teikia naujausią metodinę ir dalykinę pagalbą.
Atgaivinti pilietiškumo, tautiškumo ugdymą, ugdyti fizinį ir
psichologinį pasirengimą, drąsą, ištvermę, drausmę, pareigin
gumą... Gynybinio-pilietinio ugdymo programa parengta pagal
jaunųjų šaulių rengimo programą. Mokykloje gynybinio-pilie
tinio ugdymo programa pradėta dėstyti kaip pasirenkamasis
dalykas nuo devintos iki dvyliktos klasės ir integruota į daugelį
mokomųjų dalykų: kūno kultūrą, istoriją, lietuvių kalbą, etiką,
muziką, politologiją, fiziką.
Nacionalin io saugumo ir krašto
gyn ybos programa par engta...
Konsultuodamasis su kolegomis, rengti šio dalyko pro
gramą ėmėsi Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas,
Šaulių sąjungos atstovas, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos
istorijos mokytojas Mindaugas Nefas.
„Programa sujungia keletą aspektų: Valstybės institucijų
veiklą, Švietimo ir mokslo bei Krašto apsaugos ministerijas
ir Lietuvos kariuomenę. Iš Krašto apsaugos ministerijos ir
Lietuvos kariuomenės išgirdome didesnius lūkesčius, kad ši
programa būtų privalomoji, mano ir kitų švietimo sistemoje
dirbančiųjų nuomone, ji turi būti pasirenkamoji ir orientuota į
sąmoningos, gebančios apsispręsti asmenybės ugdymą. Pro
grama sujungia jau egzistuojančias praktikas: jaunųjų šaulių
klases ir jaunųjų šaulių būrelius. Šiandien jau yra parengta
nemenka metodinė bazė, taip pat esama asmenų, kurie šio
dalyko pasiryžę pradėti mokyti nuo kitų mokslo metų. Progra
mos įgyvendinimas yra paremtas bendradarbiavimu su Lietuvos
šaulių sąjungos ir Lietuvos kariuomenės daliniais. Mokytojas
nėra paliekamas vienas. Išreikštas pageidavimas, kad įgyvendi
nant šią programą dalyvautų buvę karininkai ir kariai, kurie yra
įgiję pedagoginį išsilavinimą. Lietuvos karių veteranų asociacija
pasiryžusi finansuoti tokių asmenų mokymus ir įsiliejimą į švie
timo rinką“, – teigė M. Nefas.
Dailės akademijos dėstytoja, Bendrojo ugdymo tarybos
narė Eglė Ganda Bogdanienė pastebėjo, kad ši programa yra
pačiu laiku ir be galo aktuali, tačiau mūsų pagrindinis tikslas
turėtų būti taikaus gyvenimo siekis. „Karas – tai paskutinysis
laiptelis. Labiausiai visame kontekste pasigedau taikos politikos.
Rekomenduočiau ją pateikti kaip pagrindinį tikslą. Pilietinis at
sparumas ateina per du itin svarbius dalykus – mūsų tapatybės

suvokimą ir intelektą. Per ką visa tai galima ugdyti? Manyčiau,
kad tam yra trys sritys: kultūra, švietimas ir mokslas.“
Anot programos rengėjo M. Nefo, programa dažnai
suprantama klaidingai. „Manoma, kad mokysime tik šaudyti,
žygiuoti ir kitų karinės taktikos elementų. Programa sudaryta
iš trijų dėmenų: siekiama, kad žmogus susipažintų, kas yra na
cionalinis saugumas ir ką reiškia piliečio vieta bei vaidmuo šalies
gynybos sistemoje; vykdomi praktiniai užsiėmimai – pažintis su
kario tarnyba, orientacija į (galimai būsimą) asmens profesinę
karjerą Lietuvos kariuomenėje; trečiasis blokas orientuotas į pi
liečio elgesį ištikus ekstremalioms situacijoms. Nesiimu vertinti
ir teigti, kad ši programa yra idealiai metodiškai sudėliota. Mano
galva, daugybę dalykų mokytojas pats gali apspręsti, turėdamas
darbo gaires. Be to, nacionalinio saugumo blokas ir yra orien
tuotas į taikos išlaikymo principą. Mes jau mokome istorijos ir
pilietiškumo pagrindų. Būtų keista galvoti, kad viena savaitinė
pasirenkamoji programa sukels revoliuciją“, – pastebėjo jis.
„Baltų lankų“ leidyklos vadovas, vadovėlių bendraautoris
Saulius Žukas programoje pristigo ambicingesnių tikslų: „Su
prantu, kad minimalią programą įgyvendinsime, bet... Viena iš
programos pozicijų turėtų būti kritinio mąstymo ir tam tikro
potencialo ugdymas, plėtimas į kitas disciplinas.“
Kaip teigia Mindaugas Nefas, sąsaja su istorija yra labai
plati ir aiški nuo XVIII iki XX a. pabaigos. Galbūt būtų galima labiau
sieti su literatūra, tačiau čia juk pasirenkamoji programa ir jos
tematinis laukas negali būti išplėstas iki begalybės.

Apie ryžtą kurti Nacionalinio saugumo ir
krašto gynybos dalyko programą ir kitus
su ja susijusius dalykus Mindaugą Nefą
kalbiname plačiau...
Kodėl pasirinkote rengti Nacionalinio saugumo ir krašto
gynybos dalyko programą? Koks buvo šis procesas? Su
kokiais sunkumais susidūrėte?
Trišalėje Lietuvos šaulių sąjungos, Krašto apsaugos bei
Švietimo ir mokslo ministerijų taryboje prieš kelerius metus
diskutavome apie poreikį jaunimą supažindinti su krašto gynyba.
Mintis paskatino paaštrėjusi geopolitinė situacija mūsų regione.
Iškėliau idėją, kad mokiniams reikėtų siūlyti galimybę savano
riškai pasirinkti tokį dalyką mokytis ne tik per neformaliojo, bet
ir per formaliojo švietimo užsiėm
 imus. Toks jau esu, jei pasiū
lau idėją, privalau ją ir įgyvendinti. Tad ėmiausi šios užduoties.
Proceso sudėtingumas yra susijęs su iššūkiais rengiant
programą – tai iš tiesų nėra taip lengva... Turi galvoti apie dau
gybę faktorių: jos įgyvendinamumą (ar mokiniams patiks, ar
rinksis, ar bus pasirengusių ją įgyvendinti mokytojų, ar turėsime
metodinės medžiagos ir pan.), metodinį patikimumą (ar ji veiks).
Negana to, būtina atsižvelgti į daugybę teisės aktų.
Esate istorikas, mokslų daktaras, dėstote universitete, pri
klausote Šaulių sąjungai ir sakote, kad mielai pats dėstysite
Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos dalyko modulį jau
nimui... Kam Jums to reikia?
Tiesiog neabejoju, kad kiekvienas pilietis, nepaisant lyties
ir net amžiaus, turi būti susipažinęs ir pasiruošęs veikti nutikus
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atskiras elementas, kuris turi išugdyti kritinį mąstymą.
Visa mūsų švietimo sistema turi link to judėti. Antra,
mokinius ugdo ne programa, o jie patys ir su jais dir
bantys specialistai. Aš visada skeptiškai vertinu kole
gas, kurie teigia, kad jiems programa trukdo dirbti. Taip
ir šiuo atveju – viskas priklausys nuo įgyvendinimo...
Kaip manote, ar šiandieniai vaikai apskritai geba
vertinti savo šalį, savo tautą? Bendraujate su mo
kiniais, kaip jie mato save Lietuvos kontekste? Ar
jaunimas geba būti pilietiškas?
Atvirai sakant, dažnas jaunuolis yra netgi pilie
tiškesnis už subrendusius mūsų visuomenės narius.
Juk savanoriais į kariuomenę užsirašo taip pat jauni
šalies patriotai. Bet juos labai veikia bendras fonas:
tėvai, giminės, žiniasklaida. Kai bendrame fone daug
negatyvios informacijos apie Lietuvą, tada ir jaunimas
tai perima.



nelaimei. Nesvarbu, ar tai ginkluotas
užpuolimas, teroristų ataka, ar stichi
ja. Viena kariuomenė niekada negalės
apginti valstybės, jei jos gyventojai
neturės valios priešintis. Nuo jaunų
dienų dalyvauju Lietuvos šaulių sąjun
gos veikloje, esu įgijęs nemažai kompe
tencijų šioje srityje, matau, kad karyba daliai
mokinių patinka, todėl ir ėmiausi šios užduoties.
Kaip manote, kuo ši programa naudinga mokiniams? Kodėl
ragintumėte jaunimą rinktis šį modulį?
Ji paįvairina ir išplečia ugdymo turinį. Be to, programa yra
pasirenkamoji, o to labai reikia siekiant išugdyti savarankišką,
sąmoningą asmenybę. Kariniai dalykai dalį mokinių tiesiog
traukte traukia, o kitiems tai gali būti puiki proga sužinoti dau
giau. Kalbame apie piliečius, apie piliečio pareigas... O išmokti
ginti Tėvynę yra viena svarbiausių kiekvieno iš mūsų pareigų.
Tad kodėl su tuo nesusipažinus dar mokyklos suole? O vėliau
gilintis jau galima pasirinkus kario ar kito statutinio Lietuvos
valstybės pareigūno kelią.
Akcentuokite esminius momentus: ką mokiniai išmoks,
sužinos pasirinkę Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos
dalyko modulį?
Yra trys pagrindinės sritys: Nacionalinio saugumo kon
cepcija, Lietuvos kariuomenė ir elgesys iškilus ekstremaliai
situacijai. Visos jos apima ne tik praktinius, bet ir teorinius daly
kus, šiandienes aktualijas: atsparumą propagandai ir pan. Taigi
tai yra visiškai nuo „sovietinio saldofaniškumo“ atsietas dalykas.
Ugdymo tarybos narys Saulius Žukas pabrėžė, kad programa
turėtų būti ambicingesnė ir, svarbiausia, turėtų ugdyti vaikų
kritinį mąstymą. Ar ketinate to siekti? Kaip?
Du svarbūs dalykai: pirma, ši programa nėra kažkoks

Esama mokyklų, kuriose jau ir šiandien
veikia šaulių klasės. Kaip manote, ar
tokių mokyklų mokiniai pranašesni
prieš tuos, kurie dar neturi galimy
bės mokytis krašto gynybos dalyko?
Natūralu, kad šaulių klasėse
jau besimokantys arba jaunųjų šaulių
būrelius lankantys vaikai programoje
minimų komp etencijų tur i šiek tiek
daugiau. Bet juk tai nėra varžybos ar rei
tingavimas. Programa sudarys galimybes,
kad visi Lietuvos mokiniai būtų supažindinti su
krašto gynyba ir nacionaliniu saugumu.
Kokiomis asmeninėmis savybėmis pasižymi mokiniai, be
sirenkantys šaulių būrelius, šaulių klases, Krašto gynybos
modulį?
Nemanau, kad jie yra kuo nors išskirtiniai... Jie – tiesiog
aktyvūs piliečiai, besidomintys patinkančia sritimi ir siekiantys
savo pilietinę galią realizuoti mūsų organizacijoje.
Bendrojo ugdymo taryba turėjo pastabų Jūsų parengtai
programai, sakykite, ar atsižvelgsite į jas?
Programa jau pakoreguota. Iš dalies atsižvelgta į Ben
drojo ugdymo tarybos pastabas, taip pat konstruktyvių patari
mų gavau iš Ugdymo plėtotės centro metodininkų, esu jiems
dėkingas.
„Visi tikisi šios programos ambicingumo, bet jau senovės
kinai yra pasakę: „Kiekviena didelė kelionė prasideda nuo pir
mo žingsnio.“ Kol kas tai yra mūsų pirmas žingsnis, o jei nuo
kitų mokslo metų jį žengsime į mokyklas, tai tikrai sulauksime
mokytojų indėlio ir, tikime, net tarptautinių partnerių pagal
bos“, – sakė R. Jokimaitis.
Šiuo metu Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos pro
grama pateikta svarstyti Švietimo ir mokslo ministerijai.
Aušra ŽIDŽIŪNIENĖ
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Gražiausi
piešiniai
iš viso
pasaulio!

Jono Karolio nuotr.

Baigiantis rugsėjui Lietuvos mokinių neforma
liojo švietimo centre buvo atidaryta paroda „2010–
2014 m. gražiausi vaikų piešiniai iš viso pasaulio“. Ją
rengė Čekijos Respublikos ambasada Vilniuje, Lidicės
muziejus Čekijoje, Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centras, Lietuvos dailės mokytojų asociacija.
Parodos grafinį dizainą kūrė Milena Burgrova.
Į parodos atidarymą atvyko Čekijos Respublikos
ambasadorius Lietuvoje Bohumilas Mazanekas ir
tarptautinio „Lidice“ vaikų piešinių konkurso koordi
natorė Ivona Kasalicka. Buvo paprasta ir jauku, buvo
Čekijos Respublikos ambasadorius B. Mazanekas ir konkurso koordinatorė I. Kasalicka
daug šypsenų ir ne tik vaikų juoko, skambėjo kanklės,
o oficialioji atidarymo dalis prasidėjo nuo klausimo: „Vaikai, ar Nors taip iš tiesų galima ir išsisemti, tačiau konkurso paantraš
žinote, kas yra ambasadorius?“ Ir vienas guvus pradinukas, tė primena, kam ir kodėl jis skiriamas“, – pastebi R. Kisielius.
ilgai nemąstęs, atsakė: „Tai beveik kaip prezidentas.“ Panašu,
Kiekvienais metais į konkursą atsiunčiama daugiau nei
kad tai beveik tiesa.
25 tūkst. darbų iš daugiau nei 70 pasaulio šalių. Pažvelkime, ko
Parašyti apie šią parodą, kurioje eksponuojami 58 vaikų kia geografija... Afganistanas, Armėnija, Australija, Baltarusija,
piešiniai iš 32 pasaulio šalių, „Švietimo naujienos“ ryžosi, nes tai Bosnija ir Hercegovina, Brazilija, Kinija, Egiptas, Filipinai, Gruzija,
buvo kur kas daugiau nei į vieną vietą surinkti vaikų piešiniai iš Indija, Iranas, Japonija, Latvija, Vengrija, Malaizija, Mongolija,
viso pasaulio. Tai iškalbinga pamoka, kaip galima mokytis sau Panama, Lenkija, Graikija, Singapūras, Slovakija, Slovėnija, Šri
goti atmintį, kaip parodyti pagarbą vaiko kūrybai, kaip neįkyriai Lanka, Turkija, Jungtinės Amerikos Valstijos ir t. t.
megzti ryšius tarp skirtingų kultūrų, žemynų, valstybių ir tautų...
Paroda yra...
„Lidice“ konkursas
Ši paroda buvo sukurta paprašius Čekijos kultūros minis
Lidicė yra Čekijos kaimas, kurį sudegino nacistai Antrojo terijai. Čekijos Respublikos ambasadorius B. Mazanekas sakė:
pasaulinio karo metais. 1967 m., norint prisiminti ir pagerbti „Gerbiami vaikai, visi susirinkusieji, esu dėkingas, kad galime
čia ir per visus beprasmius karinius konfliktus žuvusius pa šiandien čia atidaryti gražiausių pasaulio vaikų piešinių parodą.
saulio vaikus, pradėtas rengti piešinių konkursas. 1973 m. jis Visiems linkiu gražios kultūrinės popietės. Tikiuosi, kad dau
tapo tarptautinis ir žinomas visame pasaulyje. Dailės mokytojų geliui jūsų ji taps įkvėpimu pasisemti idėjų ir dalyvauti kituose
asociacijos vadovas, mokytojas Rimantas Kisielius sako, kad „Lidici“ konkursuose.“
tokio tęstinumo galima pavydėti. Šiemet konkursas vyksta 45
Į parodos atidarymą iš Lietuvos mokyklų suvažiavo tie
kartą ir niekam iš organizatorių neatrodo, kad jis paseno ar vaikai, kurie dalyvavo šių metų konkurse ir buvo pripažinti
nusibodo. (Lietuvoje ilgiausiai išgyvenęs konkursas, kurį rėmė laimėtojais. Apžiūrėję parodą visi išvyko į Čekijos ambasadą
Švietimo ir mokslo ministerija, tęsėsi 10 metų.) „Bet nereikia priimti sveikinimų ir apdovanojimų. Konkurso koordinatorė
manyti, kad vaikams visus tuos dešimtmečius siūloma piešti I. Kasalicka, specialiai atskubėjusi iš Prahos, priminė, kad šių
liepsnas, skausmą, mirtį, – sako asociacijos vadovas, – kiekvie metų konkursas yra ypatingas, nes minimos 75-osios Lidicės
nais metais konkursui parenkamos vis kitos, bendražmogiškos kaimo sudeginimo metinės. Ji kalbėjo apie piešinius, kurie
temos.“ 2010–2014 m. konkursų temos buvo šios: 2010 m. – tokie skirtingi, tokie įvairūs... Vienaip tą patį dalyką regi vaikai
„Bioįvairovė“, 2011 m. – „Čia gyvenu, čia esu“, 2012 m. – „Teat iš Indijos ar Malaizijos, kitaip – iš Jungtinių Amerikos Valstijų.
ras – lėlė – pasaka“, 2013 m. – „Mano šalies tautinis paveldas“,
Paroda yra kaip konkurso atspindys. Iki mūsų apkeliavusi
2014 m. – „Žemės ūkio darbai šeimos rate“.
ne vieną šalį, spalio pabaigoje iš Vilniaus ji iškeliavo į Vokietiją.
„Tai nebėra susiję su konkrečiu įvykiu. Kaip būtų mūsų
šalyje, jei Sausio 13-oji, tai ir piešiame tik tos dienos įvykius...
Zina RIMGAILIENĖ
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Bibliotekų bendradarbiavimo
ateities perspektyvos
Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijos
drauge su Lietuvos nacionaline Martyno
Mažvydo biblioteka organizavo seminarą
„Viešųjų ir mokyklų bibliotekų bendradar
biavimo patirtys ir gerosios praktikos
mainai“, kuriame pristatė geriausias
bibliotekų bendradarbiavimo patirtis ir
nusibrėžė platesnius uždavinius ateičiai.
Užsimezgusiu bendradarbiavimu su Kultūros ministerija
pasidžiaugė švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Arminas
Varanauskas: „Tikiu, kad biblioteka gali būti ta vieta, nuo ku
rios pradėtų keistis visa mokykla. Bibliotekoje atsiranda kitoks
požiūris į daugybę dalykų, kitokia kultūra.“ Į seminarą netikėtai
patekusi Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio patarėja švie
timo, mokslo ir kultūros klausimais Unė Kaunaitė pabrėžė, kad
bibliotekų klausimas yra šių abiejų ministerijų objektas: „Man
labai rūpi, kad abi institucijos kalbėtųsi, kaip būtų galima geriau
išnaudoti turimus resursus. Teko daug važinėti po bibliotekas...“
„Pradedame naują etapą. Subūrėme darbo grupę, kurios
veiklų pradžia ir yra šis seminaras. Darbo grupei svarbu pamatyti
tuos modelius, kurie veikia praktiškai. Mes, kaip ir Švietimo ir
mokslo ministerija, manome, kad tikrai neturėtų būti vieninte
lio bendradarbiavimo modelio. Pasiūlymas yra toks, kai darbo
grupė suformuos, išgrynins 3–5 modelius, kurie galėtų tenkinti
įvairių savivaldybių bibliotekų poreikius, bus galimybė savivaldy
bėms pasirinkti. Mokyklų bibliotekininkai norėtų, kad mokyklos
biblioteka būtų pradžia inovatyvių dalykų, kurie veržiasi į mokyk
lą. Šiuo metu mokyklų bibliotekos – tarsi atstumtos. Siekiame,
kad šis požiūris pasikeistų“, – su esama situacija supažindino
Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Muziejų,
bibliotekų ir archyvų skyriaus vedėja Rūta Pileckaitė.
GEROSIOS PATIRTIES ŽINGSNIAI...
Utenos pavyzdys
Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos
pavyzdį pristatė direktorė Vida Garunkštytė.
Utenos viešoji biblioteka sudaryta iš pagrindinės biblio
tekos, 2 padalinių Utenos mieste, 20 padalinių kaimo vietovėje,
iš kurių 13 dirba visą darbo dieną.
Uždarant mokyklas, dalis mokyklų bibliotekų fondų nura
šoma arba perduodama kitoms bibliotekoms. 2017 m. sausio
1 d. sujungtos su mokyklų bibliotekomis liko 4 kaimo (Daugailių,
Saldutiškio, Užpalių ir Vyžuonų) ir viena miesto (Aukštakalnio)
biblioteka.

Paskutinysis mūsų eksperimentas – tai susijungimas
su Utenos kolegijos biblioteka. Derybos vyko 2 metus, manau,
kad šiais metais procesas bus baigtas. Mums patinka eksperi
mentuoti, nes siekiame teikti gyventojams geresnes paslaugas.
Bibliotekų sujungimo nauda: lėšų taupymas (atlygini
mai, fondui komplektuoti skirtos lėšos, patalpų išlaikymas), įvai
resnis, turtingesnis dokumentų fondas, auditorija renginiams.
Būta ir trūkumų: psichologinis diskomfortas suaugu
siems skaitytojams, triukšmas.
Trūkumus stengėmės pašalinti, todėl atskyrėme suau
gusiųjų ir vaikų srautus. Tada visi buvo patenkinti.
Jungtinės veiklos sutartis su mokyklomis grįsta ben
dradarbiavimu. Kiekviena institucija prisiim
 a tam tikras atsa
komybes.
Molėtų pavyzdys
Molėtų r. savivaldybės viešosios bibliotekos pavyzdį
pristatė direktorė Virginija Raišienė.
Idėja sujungti Molėtų rajono mokyklų ir kaimo bibliote
kas kilo tuometiniam Molėtų rajono savivaldybės Kultūros ir
švietimo skyriaus vedėjui Valentinui Stundžiui. Miesto mokyklų
bibliotekų nelietė.
Kokie sujungimo argumentai? 1992 m. viešoji bibliote
ka savo patalpų neturėjo, išeitis – kelti bibliotekas į mokyklas.
Mokyklų bibliotekos buvo apleistos. Fondus tvarkėme ištisus
metus. Bibliotekų fondus sujungėme, daug knygų nurašėme.
Šiuo metu susiduriame su dar viena problema. Mūsų
viešoji biblioteka įsteigta renovuojamame pastate, kuris kartu
yra ir muziejus, Kultūros bei Turizmo ir verslo centras. Valdžios
sumanymas toks, kad visas šias įstaigas reikia sujungti į vieną.
Kas iš to išeis, atsakyti sunku... Tuojau vėl bus įgyvendina
mas projektas „Bibliotekos pažangai“, bet mes tikriausiai jau
nebegalėsime dalyvauti, nes būsime ne biblioteka, o kultūros
centras.
Skuodo pavyzdys
Skuodo r. savivaldybės Romualdo Granausko viešosios
bibliotekos pavyzdį pristatė direktorius Jonas Grušas.
Turime daugiau kaip 20 metų jungtinių bibliotekų veiklos
patirties. Nuo 1992 m. Skuodo rajone įvykdytos 3 bibliotekos
tinklo reorganizacijos: 1992–1993 m. 8 Skuodo savivaldybės
viešosios bibliotekos filialai sujungti su mokyklų biblioteko
mis; 1999–2008 m. Skuodo rajono švietimo įstaigų bibliotekos
tampa pavaldžios Skuodo savivaldybės viešajai bibliotekai;
2008 m. mokyklų bibliotekos tapo mokyklų struktūrine dalimi.
Pagrindinė šios reorganizacijos priežastis – būtinybė perkelti
mokinio krepšelio lėšas į mokyklų balansą (iš minėto krep
šelio lėšų išlaikomi ir mokyklų bibliotekų darbuotojai). Šiuo
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laikotarpiu vadovėliai ir dokumentų fondai įtraukti į mokyklų
turto apskaitą. Po trečiosios reorganizacijos jungtinės biblio
tekos tapo Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos filialais,
kurie atliko ir mokyklų bibliotekų funkcijas. Šiuo metu rajone
nebėra filialų, kurie vykdytų visas mokyklų bibliotekų funkcijas.
Iš dalies mokyklos bibliotekos funkcijas atlieka Skuodo rajono
savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Lenkimų filia
las, aptarnaujantis Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto
pagrindinės mokyklos bendruomenę.
Skuodo rajone tiek viešoji biblioteka, tiek švietimo įstaigų
bibliotekos naudojasi Lietuvos integralia bibliotekų informacijos
sistema (LIBIS). Pagrindinis bibliotekų informacijos sistemos
privalumas, kurį labai aiškiai pajuto vartotojai, – tai galimybė
be jokių ypatingų pastangų rasti ir gauti dokumentus, esančius
bet kurioje bibliotekoje. Darbuotojai, aptarnaujantys vartotojus,
apie bibliotekų informacijos sistemą atsiliepia tik teigiamai. Anot
jų, ši sistema labai patogi tiek bibliotekininkui, tiek vartotojui.
Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje
bibliotekoje veikia komplektavimo taryba, kuri sprendžia svar
biausius fondo komplektavimo klausimus. Svarbu pažymėti,
kad komplektavimo taryboje yra ir mokyklos bibliotekininkai.
Diskusija virt e vir ė...
Susirinkusiems dalyviams buvo pabrėžiama, kad semi
naro tikslas – pasidalyti gerosiomis praktikomis ir atrasti būdų,
kaip jas skleisti toliau ir geraisiais pavyzdžiais užkrėsti visos
šalies bibliotekas, bet tuo neapsiribota...
Diskusiją pradėjusi Lietuvos bibliotekų draugijos Mo
kyklų bibliotekų skyriaus pirmininkė Leonija Kėvalienė sakė:
„Perspėjote, kad apie mokyklų problemas kalbėti nereikėtų,
tačiau, mano manymu, tai yra neatsiejama. Švietimo sistemoje
matau didžiulį mokyklų bibliotekų potencialą, kuris nėra išnau
dojamas. Mokyklų bibliotekos dirba taip, kaip pačios susivokia,
kaip geba bibliotekininkas... Man atrodo, net nedera kelti klau
simo, ar mokykla gali veikti be bibliotekos. Jei mūsų švietimo
siekiamybė šiek tiek pasivyti skandinavus ar bent jau estus,
tai šiandien turėtume diskutuoti ne apie materialius dalykus, o
apie žmogiškuosius išteklius. Mokyklos bibliotekoje turi dirbti
bibliotekininkas ugdytojas, mokytojas, kas egzistuoja visame
pasaulyje. Mokyklos biblioteka turi eiti koja kojon su mokykla
ir jos tikslais.“
Šiai minčiai pritarė ir Lietuvos mokyklų bibliotekų dar
buotojų asociacijos pirmininkė Rima Noreikienė: „Manyčiau,
kad visas bibliotekas derėtų stiprinti, mokyklų taip pat. Šian
dien išgirdome gerąsias praktikas, bet tik iš viešųjų bibliotekų
pozicijos. O kur mokyklų bibliotekų nuomonė? Be to, susidarė
įspūdis, kad tai ne vien tik gerųjų praktikų, bet ir vargo pa
vyzdžiai. Skaudžiai šiais laikais skamba, kad esama mokyklų
bibliotekų, kurios nešildomos, nes mokykla jau nebeveikia...
Galbūt šias problemas reikia spręsti pasitelkus jungimosi būdą,
bet nesu tikra, ar bendradarbiavimas visoje Lietuvoje turėtų būti
taip matomas. Pavyzdžiui, vidurio Lietuvoje, kur esama didelių
mokyklų, – situacija visiškai kitokia. Mums dabar, kaip jau ir bu
vo minėta, labiausiai rūpėtų žmogiškieji ištekliai, kvalifikacijos
tobulinimas, strategijos.“
Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas Jonas Mickus

pažėrė kritikos. Pasak jo, esminė problema yra ta, kad nėra susi
tarimo viršūnėse. Kiekviena diskusijoje dalyvaujanti savivaldybė
įvardijo, kad „darytų kitaip, jeigu teisinė bazė būtų kitokia“. „Ne
nuo bendradarbiavimo reikia pradėti. Reikia nusistatyti, kaip kuo
veiksmingiau naudoti valstybės lėšas. Kodėl turi egzistuoti du
fondai: Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijų? Ar negali
ma jų sujungti? Skuodo pavyzdys rodo, kaip išmanūs žmonės
sugeba visa tai padaryti, kad ir be teisinių dokumentų. Kodėl
negalima patvirtinti teisinių dokumentų, kad visos bibliotekos ir
fondai būtų komplektuojami centralizuotai? Mokyklų bibliotekos
apskritai yra paliktos vienos“, – sakė J. Mickus. Mintį pratęsė ir
L. Kėvalienė: „Dirbame mokyklos bibliotekoje, o mokykla pavaldi
Švietimo ir mokslo ministerijai. Įsivaizduojame, kad ji mumis
ir turėtų pasirūpinti. Keista yra Švietimo ir mokslo ministerijos
pozicija. Kaip galima turėti mokyklose bibliotekas, bet su jų
bibliotekininkais net nesitarti, nesikalbėti?“
Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas A. Varanauskas
sakė, kad pastabas išgirdo ir stengsis pagelbėti: „Ar įmanoma
Lietuvos teisinėje bazėje kažką pakeisti, dabar atsakyti nega
liu, bet, jeigu įmanoma, pritariu, kad tai daryti reikia. Pasižadu,
kad su sukurta Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijų
darbo grupe šį klausimą išsiaiškinsime. Tačiau šiandien visgi
norisi kalbėtis apie tai, ką gero galime padaryti dabartinėmis
sąlygomis.“
J. Mickus dar kartą atkreipė dalyvių dėmesį į Skuodo
pavyzdį ir į tai, kaip jie sugebėjo prieiti prie LIBIS sistemos, taip
taupydami valstybės lėšas. „Ši bibliotekų informacijos sistemos
problema abiem ministerijoms yra žinoma ir bus sprendžiama.
Mes pasigendame racionalesnio savivaldybių požiūrio, nepa
kankamai prisidedama prie fondų komplektavimo.“
Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita Ste
ponaitienė diskusijos dalyvius sugrąžino prie seminaro esmės:
„Geriausiai šiandien išgirdau tai, kad biblioteka turi būti ta vieta,
nuo kurios prasideda kultūra. Bibliotekininkams šiomis dieno
mis labiausiai reikia mokymų, kvalifikacijos kėlimo kursų ir pan.
Būtina kvalifikacijos kėlimo sistema, nes šiandien bibliotekinin
kui neužtenka tik išduoti knygas ir mokėti dirbti kompiuteriu. Jis
turi nuolat tobulėti, išmanyti, kas aktualu, kokios literatūrinės
naujienos, tendencijos. Jaunimas – itin ambicingas, todėl ir
bibliotekininkai privalo būti šiuolaikiški, nuolat atnaujinti žinias,
tada vyks gražus bendradarbiavimas, keitimasis informacija.
„Kai vyksta įvairios reorganizacijos, pametamos atskiros
žmonių kategorijos. Buvo Respublikinė mokslinė pedagoginė
biblioteka, kuri rūpinosi visomis Lietuvos mokyklų biblioteko
mis. Ją Švietimo ir mokslo ministerija panaikino. Naujo pada
linio ar koordinatoriaus neatsirado. Taupymas taupymu, bet
pirmoje vietoje turėtų būti bendražmogiški dalykai“, – priminė
Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros de
partamento atstovė Aldona Augustaitienė.
Akivaizdu, kad viešosios bibliotekos jau gerokai pažen
gusios. O štai mokyklų bibliotekos pasimetusios, „pakibusios“
tarp dviejų ministerijų. Seminare minėta, kad Suomijoje atliktas
tyrimas parodė, kad, jeigu mokykla neturi bibliotekos, mokinių
mokymosi rezultatai būna prastesni. O mokyklose pažangos
juk siekiame?..
Aušra ŽIDŽIŪNIENĖ
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Anglų kalbos mokomės daug
Galimybę devintoje klasėje aplankyti
užsienio šalį gali suteikti tėvai arba žinios.
Kėdainių kalbų mokyklos mokinei Mortai
Liutkutei šį rudenį būtent už žinias dovanota
kelionė paliko puikius įspūdžius. Mergaitė
aplankė dvi šalis: Čekiją ir Slovakiją, lankėsi
Brno mieste ir pirmą kartą kopė į kalnus.
Pažintinė keturių dienų kelionė su puikiai anglų kalbą
išmanančiais bendraamžiais po kelias šalis ir miestus – puiki
motyvacija šių dienų paaugliui. Daugiau kaip 5 km kelionė
pėsčiomis Tatrų kalnais 2 km aukštyje virš jūros lygio kartu su
puikiai angliškai kalbančiais bendraminčiais – tikrai smagus
patyrimas. Tai ne pirma mergaitės kelionė, bet viena iš tų, kurios
atveria akis naujiems potyriams, įkvepia.
Skatina mokytis autentiškos kalbos
Anglų kalbos mokytoja Izolina Kriščiūnienė sako, kad
būtent toks kalbos pritaikymas, būnant svetimoje šalyje (keliaujant, kalbant parduotuvėje, užsisakant maistą, perkant
lauktuves, skaitant užrašus), yra geriausia motyvacija mokiniams suprasti šnekamąją, autentišką kalbą ir bendrauti tarpkultūrinėje erdvėje. Todėl Kalbų mokykloje ne tik dėstomi anglų
kalbos dalykai, mokiniai taip pat skatinami dalyvauti įvairiuose
konkursuose, projektuose, rungtyse.
Atstovavo vienintelei tokiai mokyklai Lietuvoje
Keturiasdešimt mokinių iš Lietuvos rugsėjį buvo pakviesti
į edukacinę kelionę. Visi jie dalyvavo vertimų ir iliustracijų
projekto „Tavo žvilgsnis“ konkurse. Iš Kėdainių M. Liutkutė keliavo viena. Mergaitė sako, kad jai buvo didelė garbė atstovauti
vienintelei tokio tipo mokyklai Lietuvoje. „Kalbų mokykloje
mes jaučiamės kaip studentai. Anglų kalbos mokomės tikrai
daug – net po keturias pamokas kasdien, todėl labai greitai ir
drąsiai apsisprendžiau dalyvauti konkurse“, – pasakoja Morta.
Tik pradėjusi versti pasirinktus tekstus mokinė įvertino, koks
sunkus vertėjo darbas.
Teko paskirti ne vieną vakarą
„Iš visų vertimo konkursui atsiųstų tekstų atsirinkau
du. Nepasakyčiau, kad tekstai buvo lengvi. Abu parašyti XIX a.
moterų rašytojų. Vienas – Edith Nesbit „Doing Nothing“, antras – Johannos Spyri „At Home with Grandfather“. Rašytoja
J. Spyri – šveicarė, rašė vokiškai. Jos kūrinys jau buvo išverstas
iš vokiečių į anglų kalbą, o E. Nesbit – anglų rašytoja, todėl
jos tekstas buvo originalus, bet parašytas savotiška kalba.“
Mergaitė neslepia, kad į pagalbą atėjo ir jos anglų kalbos mokytoja I. Kriščiūnienė. Sunkiausia mokinei buvo surasti maisto
pavadinimų atitikmenis, patikslinti naujus posakius. „Mokytoja
visada konsultuodavo, jei klausdavau, kaip geriau išreikšti

mintį, parinkti žodį, nes lietuviškai tą pačią mintį reiškiame visai
kitaip, – pasakoja mokinė. – Tačiau nepiktnaudžiavau, todėl teko
praleisti ne vieną vakarą dirbant su žodynais.“
Pati ir iliustravo
„Apysaką „Doing Nothing“ dar ir iliustravau. Tai pasakojimas apie berniuką, kuriam į ausį kartais kalbėdavo garstyčios
grūdo dydžio tingus, bet labai stiprus elfas... Obuolių nykštukas
jį privertė visiškai nieko neveikti ir suprasti, kad tai nėra smagu.
Tą mistinę galingą būtybę – „obuoliažmogiuką“ – pirmiausia,
skaitydama tekstą, susikūriau savo vaizduotėje, o paskui ir
nupiešiau“, – dalijasi mintimis Morta.
Vertimų ir iliustracijų konkursus jau penkioliktus metus
rengia ir mokinių akiratį edukacinėmis programomis plečia Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas. Konkursuose gali dalyvauti visi
mokiniai. Kalbų mokyklos auklėtiniai ne pirmą kartą dalyvauja
vertimo konkurse. 2014 m. į Varšuvos Koperniko mokslo centrą
vyko mokinė Goda Beinortaitė.
Kėdainių kalbų mokykla gyvuoja jau 27-erius metus.
Formalųjį švietimą papildančią kalbų mokymo programą baigė
1055 Kėdainių rajono mokiniai. Šiuo metu Kalbų mokykloje
mokosi 445 mokiniai nuo 5 iki 19 metų amžiaus. Kalbų kursus
vakarais lanko 96 suaugusieji.
Kėdainių kalbų mokykla – pirmoji ir vienintelė savivaldybės finansuojama papildomo ugdymo mokykla Lietuvoje.
Dalia KASTECKAITĖ
Kėdainių kalbų m-klos direktorės pavaduotoja ugdymui
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Anglų kalbos pamokų tikslas – emigruoti
Atkelta iš 7 p.

Kas jus skatina mokytis anglų kalbos?
Amžius:

Gyvenamoji vieta:

18–25 m.

26–35 m.

36–45 m.

46–55 m.

56 m. ir daugiau

Didieji
miestai

Kitas miestas,
rajono centras

Kaimo
vietovė

Planai dirbti užsienyje

33,8

27,1

16,2

16,2

1,4

22,3

14,0

11,4

Planai studijuoti užsienyje

35,7

6,9

2,3

0,0

0,0

8,4

5,7

6,9

Noras pasirengti tarptautiniams anglų
kalbos egzaminams (pvz., IELTS, TOEFL)

5,2

4,4

2,3

1,5

1,1

Noras geriau susikalbėti su angliškai
kalbančia žmona, vyru ar kitu artimuoju

8,4

3,0

4,0

4,5

4,2

Duomenys proc.

Gresia prot ų nut ek ėjimas

Liet uva – „ne lygis“

Anglų kalbos mokyklos „Intellectus“ inicijuoto tyrimo
duomenimis, 18–25 m. jaunuoliai anglų kalbos papildomai
dažniausiai mokosi planuodami dirbti arba studijuoti užsienyje.
Didžioji dalis norinčių emigruoti mokinių, priešingai daugumos
įsitikinimams, yra kilę iš didžiųjų Lietuvos miestų, o ne mažesnių
gyvenviečių, kur ir darbo rinka, ir pajamos mažesnės, o emig
racija šiuo metu didžiausia.
Daugiausia emigruoti žada vidurinį ir aukštąjį ar nebaigtą
aukštąjį išsilavinimą turintys apklaustieji, tai – dar vienas rodik
lis, kad emigracija daugiausia domina mokinius ir studentus.

A. Ingelevičius pasakoja, kad kursuose pašnekinęs mo
kyklinio amžiaus jaunuolius nustemba, kai išgirsta, jog išvykti
norima dėl tokių priežasčių, kaip „čia nėra perspektyvų“, „Lie
tuva – kaimas“, „čia gyventi ne lygis“.
„Įdomiausia, kad taip kalbantys ir mąstantys mokiniai dar
nėra susidūrę su tikra darbo rinka, nėra išbandę jokių galimybių
Lietuvoje, tačiau jas iškart nuvertina, – sako mokyklos vado
vas. – Panašu, kad tokį neigiamą Lietuvos vaizdą ir užsienio
šalių idealizavimą pirmiausia formuoja žiniasklaida, skelbianti,
kad čia, Lietuvoje, viskas – tik blogai.“ Anot jo, mokiniai yra itin
imlūs ir jautrūs tam, ką mato per televiziją ar skaito internete.
Žinoma, įtakos turi ir tėvai bei aplinkiniai, jų patirtis, šeimos
ekonominė padėtis, susiklosčiusios istorinės aplinkybės bei
asmeninės priežastys.

Emigruot i nor i kas trečias
„Mes netyrėme, kiek mokinių mokytųsi anglų kalbos
emigracijai, nes apklausėme ne jaunesnius kaip 18 metų am
žiaus žmones, tačiau išvadas jau galime daryti“, – paaiškina „In
tellectus“ vadovas Andrius Ingelevičius. Nacionalinio egzaminų
centro atliktas tyrimas parodė, kad emigruoti iš Lietuvos nori
net 43,2 proc. aštuntokų. Ne ką geresnius duomenis atskleidžia
ketvirtokų apklausa: net 19 proc. jų, būdami vos 9–11 metų
amžiaus, jau galvoja apie emigraciją. Lietuvos patriotais save
laiko tik 66 proc. apklaustų aštuntokų, o Lietuvos prezidentu ir
Vyriausybe visiškai pasitiki arba pasitiki vos daugiau nei pusė
apklaustų abiturientų.
Šių metų gegužės pradžioje buvo pristatytas ir Žmogaus
studijų centro atliktas tyrimas, kurio duomenys atskleidė,
kad daugiau nei 90 proc. Lietuvos jaunimo nuo 15 iki 19 metų
emigruotų į išsivysčiusią Vakarų šalį, jei ten jiems būtų pasiū
lytas specialybę atitinkantis darbas. Tai – akivaizdi demografinė
krizė.

Jaučiasi laimėj ęs,
kad liko Liet uvoj e
A. Ingelevičių liūdina jaunimo mąstymas ir emigracijos
mąstai. „Puikiai moku anglų kalbą ir galėjau emigruoti, nes
turėjau pasiūlymų, bet jaučiuosi laimėjęs, kad likau Lietuvoje.
Baigęs anglų kalbos studijas Vilniaus universitete siekiau užsi
brėžtų tikslų, orientavausi ne vien į pinigus, o į savo atliekamo
darbo kokybę, klientų pasitenkinimą mano paslaugomis – tai
tikrai atsipirko ir neliko neįvertinta“, – sako Andrius.
„Darydamas tai, kas patinka, ir turėdamas užtektinai
žinių, savo tikslą pasieksi bet kurioje šalyje. Svarbu iš anksto
turėti planą, tačiau suplanuoti, ar tikrai pasiseks, – neįmano
ma. Reikia bandyti. Ir pirmiausia bandyti – tėvynėje“, – pataria
A. Ingelevičius.

Parengta pagal anglų kalbos mokyklos „Intellectus“ pranešimą spaudai
Daugiau informacijos:
Andrius Ingelevičius, anglų kalbos mokyklos „Intellectus“ vadovas, andrius@intellectus.lt, www.intellectus.lt.
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Išbandyti mokytojo profesiją
ryžtasi vis daugiau jaunų
profesionalų
Projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų
kaitai!“ skelbia naują mokyklų ir „Renkuosi
mokyti!“ mokytojų atranką. Projekto organi
zatoriai siekia suburti 26 jaunų, motyvuotų
lyderių kartą, kurie dvejus metus dirbdami
mokytojais inicijuotų teigiamus pokyčius
klasėje, mokykloje ir bendruomenėje.
Prisijungti kviečiami aukštąjį universitetinį
išsilavinimą turintys žmonės iki 35 metų,
pedagogo kvalifikacija nebūtina. Ryškėjanti
pastarųjų metų tendencija – dar yti karjeros
posūkį ir bent dvejiems metams tapti
mokytoju renkasi vis daugiau
jaunų profesionalų.
„Išb and yt i mok yt oj o pro
fesiją juos skatina noras dirbti
pras ming ą darb ą, sav iraiškos
paieškos. Vienas svarbiausių mo
tyvatorių – galimybė formuoti kitokį
požiūrį į mokyklą ir mokymąsi, savo
dėmesiu ir žiniomis daryti teigiamą įtaką
kiekvieno vaiko, o kartu ir visos šalies atei
čiai“, – pastebi projekto vadovė Skaistė Lazdauskaitė.
Giedrė Slivko, profesionali programuotoja, valdžiusi sudė
tingus projektus ir konsultavusi didžiausias Lietuvos bendroves,
teigia, kad mokyti norėjo jau labai seniai, o tvirtai nusprendusi
grįžti į mokyklą, pasirinko programą „Renkuosi mokyti!“. Nuo
šių metų rugsėjo 1 d. ji – informacinių technologijų (IT) mo
kytoja Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijoje. „Norėčiau, kad
mokytojai neapsiribotų vien savo dalyku, plėstų pasaulėžiū
rą“, – pirmuosius mėnesius mokykloje apibūdina „Renkuosi
mokyti!“ mokytoja.
Kita tradiciškai gausi programos dalyvių grupė – neseniai
studijas baigę universitetų absolventai. „Jie programą mato kaip
iššūkį, galimybę ne tik kalbėti apie pokyčius mokykloje, bet ir
praktiškai jų imtis bei daryti čia ir dabar. Vien šiais metais net 5
sostinėje studijas baigę programos dalyviai išvyko mokytojauti
į Šiaulius, Šilalę, Raseinius, šalia jų esančią Viduklę“, – dalyvių
motyvus vardija projekto vadovė.
Ne tokia džiuginanti tendencija – į programą vis sunkiau
pritraukti gamtos ir tiksliųjų mokslų studijų atstovų. „Kviečia
me prisijungti visų studijų krypčių absolventus, visgi mokyklų

poreikiai aiškiai rodo, kad šiuo
metu joms ypač trūksta ma
tematikos, fizikos, chemijos,
biologijos, IT mokytojų. Daug
kalbame apie išmaniąją Lie
tuvą, Lietuvą kaip startuolių ir
gamtos mokslų centrą, tačiau ug
dyti būsimus inovatorius ir sudominti
vaikus šia sritimi turime dar mokykloje,
o tai gali padaryti įkvepiantis mokytojas“, – pri
mena S. Lazdauskaitė.
Atrankoje į projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“
dalyvauja ir mokyklos, kurioms sukurta išsami mokymų ir
kaitos programa. „Tiek mūsų, tiek užsienio ekspertai sutaria –
pokyčiai Lietuvos švietimo sistemoje turi vykti sparčiau“, – teigia
Elena Aleknavičienė, Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar“
direktorė. Fondas „Dabar“, kaip pagrindinis projekto partneris,
per trejus su puse metų numato skirti daugiau kaip 700 tūkst.
eurų finansavimą.
Šiuo metu projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“
įgyvendinamas 14 mokyklų visoje Lietuvoje, jose dirba 14 „Ren
kuosi mokyti!“ mokytojų, atrinktų iš daugiau kaip 250 kandidatų.
Prisijungti prie naujo projekto etapo mokyklos ir „Renkuosi
mokyti!“ mokytojai gali užpildę atrankos anketas interneto
puslapyje www.renkuosimokyti.lt iki vasario 5 d. („Renkuosi
mokyti!“ mokytojai) ir vasario 26 d. (mokyklos).
Daugiau informacijos: Kornelija Kunigonytė,
komunikacijos koordinatorė, el. p. kornelija@renkuosimokyti.lt.
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Martyno Liuterio mintys apie
švietimą
Dr. Riemeris Faberis

Įvadas

čiau šios įstaigos ne tik turėjo blogą vardą,
bet ir vis labiau tapo nepriimtinos, nes
Mąstydami apie Reformaciją dažnai
paprasti žmonės piktinosi dvasininkijos iš
siejame ją tik su religinio atsinaujinimo
tvirkimu ir korupcija. Daugelis tėvų tiesiog
judėjimu ir pamirštame, kad Reforma
nustojo leisti savo vaikus į mokyklas. Taigi
cij a mok ykl om is rūp in os i ne maž iau
vienas pirmųjų reformatorių uždavinių bu
nei bažnyčia ar šeima. Visgi suvokdami
vo įtikinti tėvus, kad dvasinė vaikų gerovė
išsilavinimo svarbą kreipiant bažnyčią ir
svarbesnė už patogų gyvenimą.
visuomenę link krikščioniškojo tikėjimo
M. Liut er is buv o pirm os e eil ės e
ištakų Reformacijos šulai daug dėmesio
drauge su tais, kurie suprato būtinybę
skyrė jaunosios kartos švietimui.
keisti švietimą, ir su jam įprastu uolumu
Vienas pirmųjų M. Liuterio, kaip
steng ės i tob ul int i šviet im o sist em ą ir
reformatoriaus, darbų buvo pasiūlymas
Vitenberge, ir visoje Vokietijoje. Nepai
paversti vienuolynus mokyklomis, o vie
sant to, kad parašė vos kelis tiesiogiai
nas paskutiniųjų – mokyklos Eislebene
su švietimu susijusius veikalus, kituose
M. Liuteris (autorius Lukas Kranachas)
(kur jis ir mirė 1546 m.) įkūrimas. Ne tik
jo darbuose dažnai pastebime siekį su
M. Liuteris, bet ir Filipas Melanchtonas, Urlichas Cvinglis, Marty derinti švietimą su Reformacijos doktrina, o ypač su „kryžiaus
nas Buceris, Henrikas Bulingeris, Jonas Kalvinas savo raštuose teologija“. Net ir tie keli traktatai, kuriuos M. Liuteris išimtinai
aktyviai skatino reformuoto švietimo plėtrą. Taigi neperdėsime skyrė švietimui, turėjo tokią didelę įtaką, kad juos galima laikyti
sakydami, kad baigiantis XVI a. Reformacija nulėmė reikšmin protestantiškos XVI a. mokyklos sukūrimo pagrindu. Šie darbai
gus visos švietimo sistemos pokyčius.
darė poveikį ne tik Vokietijos mokslininkams ir pamokslinin
Reformuoto švietimo plėtra neprasidėjo ir nesibaigė su kams, jie paragino ir kitus teologus naujai pažvelgti į švietimo
pirmąja reformatorių karta. Dar gerokai prieš tai, kai M. Liuteris
vaidmenį visuomenėje.
ir jo amžininkai rašė apie būtinybę reformuoti švietimą, krikš
Šiame straipsnyje trumpai aptariami du M. Liuterio darbai
čionys humanistai jau buvo paskelbę traktatų, prisidėjusių prie
švietimo tema: nagrinėjami jų parašymo motyvai, pagrindiniai
švietimo tobulinimo. Tiesą sakant, vienas iš Renesanso, pasie
argumentai, atskleidžiantys švietimo naudą mokykloms, ir pa
kusio net Šiaurės Europą, požymių ir buvo mokslo atgimimas.
teikiamos M. Liuterio mintys apie esminius švietimo principus
Reformatoriai ne tik skaitė humanistų raštus, bet ir būdami
ir uždavinius.
universitetų absolventais patys stebėjo ten vykstančius debatus
apie skirtingus švietimo principus ir metodus. Tai vertė juos ge Mokyklų steigimas ir išlaikymas
rai apmąstyti švietimo vaidmenį tikinčiojo gyvenime. Nepaisant (1524 m.)
besitęsiančių ginčų apie stipriąsias ir silpnąsias Reformacijos
indėlio į krikščioniškąjį švietimą puses, akivaizdu, kad XVI a.
Pirmasis iš minėtų M. Liuterio darbų – 1524 m. visų Vo
tapo pavyzdžiu, ko gero, labiausiai suderintų pastangų, dedamų kietijos miestų savivaldybių tarybų nariams parašytas laiškas,
reformuojant švietimo sistemą pagal Šventąjį Raštą.
raginantis steigti ir remti krikščioniškas (protestantiškas) mo
Nors jau pirmosios kartos reformatoriai svariai prisidėjo kyklas. Laiškas buvo parašytas kaip atsakas į nuosmukį Romos
prie krikščioniško švietimo plėtros, per visą XVI a. švietimas ir katalikų bažnyčios valdomose mokyklose ir į Vitenberge bei
toliau buvo tobulinamas ir keičiamas, ypač mokyklų statybos, kitose vietose kylančias prieš išsilavinimą nukreiptas nuotai
mokymo planų sudarymo, vadovėlių leidimo ir filosofijos kryp kas. Vienas iš šiame laiške išdėstytų argumentų buvo doktrina
čių nagrinėjimo srityse. Ankstyvosios Reformacijos tėvams apie žemiškosios vyriausybės pareigą užtikrinti visuomenės
pelnytai tenka svarbi vieta švietimo istorijoje, nes jie pirmieji tvarką ir gerovę – dėl to laiškas buvo adresuotas ne tėvams, o
suformulavo reformatoriško švietimo principus, tikslus ir me miestų savivaldos atstovams. Miestų savivaldybių nariai turėjo
todus. Taigi jie sukūrė tvirtą pamatą, ant kurio savo dalį galėjo kur kas daugiau politinių ir finansinių išteklių nei tėvai, kad ga
statyti vėlesnių kartų pedagogai.
lėtų statyti mokyklas, taigi būtent juos buvo svarbu įtikinti, kad
XVI a. pradžioje tapo aišku, kad būtina skubi švietimo prisiimtų moralinę atsakomybę stiprinti Dievo karalystę. Tad
reforma. Tuo metu mokyklų sistemos apskritai nebuvo, o išsila M. Liuteris priminė miestų tarybų nariams, kad, panaudodami
vinimas buvo prieinamas tik turtingų pirklių ir miestų pareigūnų Dievo suteiktą valdžią, jie privalo prisidėti prie dievotos visuo
vaikams. Jaunimo mokymą vienuolynuose ir kitose švietimo menės kūrimo, stengėsi įtikinti, kad tinkamas švietimas būtų

įstaigose daugiausia kontroliavo Romos katalikų bažnyčia. Ta naudingas ir valstybei, ir bažnyčiai.

Reformacijos 500 metų sukakčiai
Reikėtų pažymėti, kad šiame atvirame laiške M. Liuteris
kreipiasi ne tik į miesto valdžios atstovus, bet ir į piliečius, ku
riuos vadina „mylimais vokiečiais“. Tuo metu, kai miestų savi
valdybėms tenka atsakomybė ugdyti tokią visuomenę, kurioje
švietimas galėtų klestėti, atskiri piliečiai, o ypač tėvai, raginami
dvasiškai auklėti savo vaikus. Tėvų atsakomybę M. Liuteris grin
džia išimtinai Biblija. <...> M. Liuteris taip pat primena tėvams,
jog tam, kad tinkamai būtų ugdomas vaikų tikėjimas, Mozė
vaikams pataria: „Klausk savo tėvo, jis tau pasakys, savo se
nelių – jie tau papasakos“ (Įst 32, 7), nes tėvai turi mokyti savo
vaikus pažinti tiesą.
Nepaisant to, M. Liuteris visų pirma kreipiasi į savi
valdybių tarybų narius, suprasdamas, kad yra piliečių, kurie
ignoruoja savo kaip tėvų pareigas. Kai kurie jų gali nesuprasti
Dievo duotos atsakomybės, o kiti – tiesiog jos nevykdyti, nes
„patys nieko kito neišmoko, kaip tik rūpintis savo pilvais“ (355).
Trečioji tėvų grupė – tie, kurie nepajėgia ar neturi pakankamai
išteklių, kad pasirūpintų savo vaikų mokymu. „Taigi būtinybė
verčia mus vaikų mokymui pasitelkti savivaldybių mokyklų
mokytojus“ (355). Nors šiais laikais tai atrodo savaime supranta
ma, M. Liuterio raginimas steigti
bendrojo ugdymo mokyklas tuo
metu buvo visiškai naujas da
lykas. Keldamas prielaidą, kad
valstybė bus valdoma krikščionių
evangelikų (protestantų), M. Liu
teris vyriausybei skiria uždavinį
rūpintis reformuotu švietimu.
Nen um at yd am as vėl iau įsi
žiebsiančio konflikto tarp baž
nyčios ir valstybės, M. Liuteris
siūlo tokią švietimo sistemą, kuri
būtų naudinga visiems visuome
nės nariams – ir berniukams, ir M. Liuterio biblija
mergaitėms, ir turtingiesiems,
ir vargšams. Bendrojo ugdymo
mokyklos pagal šią siūlomą sis
temą turėjo priklausyti bendrai
švietimo sistemai visoje šalies
teritorijoje ir darniai veikti su
bažnyčia. Atsižvelgdamas į tai
M. Liuteris manė, kad švietimas
gali pasitarnauti religijos ir visuo
menės reformoms.
Įspėj ęs tėv us ir miest o
valdžią apie jų atsakomybę mo
kyti jaunimą, M. Liuteris toliau
apr aš o mok ym o mok ykl os e
privalumus valstybei ir bažny
čiai. Miestų pareigūnai raginami
remti švietimą, nes „geriausią
ir did žiaus ią klest ėj im ą, sau
gum ą ir miest o stipr yb ę vis ų
pirma lemia ne galingos sienos
ir prabangūs pastatai“, svarbu,
kad jame „būtų daug gabių, išsi
mokslinusių, išmintingų, kilnių
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ir gerai išsilavinusių piliečių“ (356). Pagarbos verta žemiškoji
valdžia turėtų vertinti švietimą kaip svarbią atsakingų piliečių
ugdymo priemonę. Trumpai tariant, miesto tarybos nariai turi
būti teisėtai suinteresuoti mokyti jaunus žmones, kurie ateityje
patys galėtų tapti miesto vadovais.
Ne tik valstybės valdžia turės naudos iš reformuoto švie
timo, bet ir (netgi ypač) bažnyčia. Šioje srityje M. Liuteris taip pat
ragino studijuoti senovės tautų gyvenimą ir senovinius laiškus,
nes buvo įsitikinęs, kad antikos pažinimas leis tikintiesiems
geriau pažinti istorinį, socialinį ir lingvistinį Biblijos kontekstą.
Nepaisant to, kad tuo metu išleistas Biblijos vertimas į vokie
čių kalbą padarė ją suprantamą visiems žmonėms, Šventasis
Raštas originalo kalba taip pat turi būti stropiai studijuojamas.
„Mano mylimieji vokiečiai, – nuoširdžiai ir aistringai rašė M. Liu
teris, – atmerkime akis ir dėkokime Dievui už šį neįkainojamą
lobį [Bibliją hebrajų ir graikų kalbomis], kurį turime tinkamai
saugoti, kad velnias vėl neišlietų savo pykčio ir iš mūsų jo ne
atimtų“ (358). Evangelija turi būti skelbiama, doktrinų mokoma,
o tikėjimas saugomas tik per Dievo žodį. M. Liuteris teigia, kad
Dievas, kuris trokšta, kad „Jo Biblija būtų atvira visiems“, nori,
jog visi žmonės pažintų Šventąjį Raštą.
Taigi M. Liuteris siūlė ir toliau plačiai
dėstyti klasikinės filologijos kursą
reformuotose mokyklose, nes buvo
įsitikinęs, kad humanitarinių mokslų
(istorijos, kalbų ir pan.) žinios geriau
atskleis Šventojo Rašto kontekstą. Įgi
ję tokį išsilavinimą ne tik dvasininkai,
teologai, mokytojai ir filologai geriau
atliktų savo tarnystę bažnyčioje, bet ir
visi tikintieji, kaip Kristaus kūno nariai,
geriau pažintų Viešpatį ir Jo darbus
šiame pasaulyje.

Vienas paskutiniųjų M. Liuterio gyvenimo darbų – mokyklos įkūrimas
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Apie nen ut rūkstamą vaikų
mokymą mokykloj e (1530 m.)
Dar vienas M. Liuterio traktatas švietimo tema, vadina
mas Pamokslu apie nenutrūkstamą vaikų mokymą mokykloje
(1530 m.), taip pat buvo paskelbtas atviro laiško forma. Suži
nojęs liūdinančią informaciją apie tai, kad padėtis bažnyčiose,
šeimose ir mokyklose negerėja, M. Liuteris suprato, jog jo
raginimas pradėti švietimo srities reformas praktiškai liko ne
išgirstas. Akivaizdu, kad pakeisti mąstymą ir elgesį nebus taip
paprasta, kaip pradžioje to tikėjosi M. Liuteris. Daugelis tėvų vis
dar ragino savo vaikus tapti darbininkais, kad suaugę tuoj pat
pradėtų gauti materialinį atlygį, ir patys nesistengė investuoti
į jų dvasinį ugdymą bei dorovines reformas. M. Liuteris ragino
tokius tėvus pirmiausia „ieškoti Dievo karalystės ir Jo teisumo,
o visa kita jiems bus pridėta“ (Mt 6, 31-33 ). <...> Svarbiausi šio
pamokslo adresatai buvo visoje šalyje tarnaujantys Reforma
cijos pamokslininkai. M. Liuteris pirmiausia kreipiasi į juos ne
todėl, kad painioja bažnyčios ir mokyklos įgaliojimus, o todėl,
kad nori įtikinti dvasininkus, jog išsilavinimas yra ypač svarbus
dvasiniam krikščionio augimui. <...>
M. Liuterio nuomone, švietimas itin padeda plisti Evan
gelijai, visi tėvai turi rūpintis tuo, kad jų vaikai, visų pirma, gy
ventų skelbdami Dievo žodį ir kitiems žmonėms, ir savo pačių
gyvenimais. Būtent dėl šios priežasties jis ragina visus atkreipti
dėmesį į pamokslavimo ir Dievo žodžio studijų svarbą bei į bū
tinybę viso to mokyti.
Kalbėdamas apie švietimo svarbą valstybei, M. Liuteris
kritikuoja vis stiprėjantį savo brolių vokiečių materializmą.
Siekdami patogaus gyvenimo, turtų ir materialinės gerovės,
tėvai savo vaikams linki ne dvasinio, o materialinio klestėjimo.
Visame savo laiške M. Liuteris priekaištauja, kad mokomasi
siekiant pelno, jis pastebi, jog daugelis tėvų visą dėmesį skiria
šiam, o ne ateinančiam pasauliui. Net jeigu šis pasaulis rūpi
nasi tuo, kas laikina, M. Liuterio manymu, dvasinė gerovė yra
aukštesnis tikslas nei turtų kaupimas, nes tai „Dievo įsakymas
ir puiki Jo dovana, kurią jis įkūrė, įtvirtino ir išsaugojo“ (2, 237).
Tikroji pasaulio sferos paskirtis – „žmones iš laukinių gyvūnų
paversti žmonėmis“ (2, 237), tai yra sukurti tvarkingą, sąžinin
gą ir taikią visuomenę, kurioje galėtų būti kuriami dvasiniai
turtai. Laikinoji žemiškoji valdžia privalo rūpintis teisingumo,
socialinės gerovės ir piliečių gyvybės apsaugos užtikrinimu, ši
valdžia turi būti rankose žmonių, kurie yra tinkamai išsilavinę,
kad galėtų vykdyti šiuos uždavinius. Taigi laikinojo gyvenimo
sritis prisideda prie Dievo karalystės žemėje plėtros tada, kai
ji „pajungta Jo žodžiui“ ir stengiamasi gyventi pagal Jo valią.
Tad dėl šios priežasties „laikinosios valdžios pareiga taip pat
slypi tame, kad ji priverstų savo pavaldinius leisti vaikus į mo
kyklą, kad visada būtų pakankamai pamokslininkų, teisininkų,
ganytojų, rašytojų, gydytojų, mokyklų vadovų ir pan.“ (2, 256).
Galiausiai ir šiame laikiname pasaulyje „kiekvienas darbas sa
vitai garbingas Dievo akyse, jam keliami atitinkami reikalavimai
ir pareigos“ (2, 246).
Anot M. Liuterio, Šventojo Rašto pažinimas sudaro švieti
mo pagrindą ir yra jo tikslas. Humanistiniai metodai gali padėti
pasiekti šį tikslą, tačiau patys negali būti laikomi tikslu. Kitaip
nei Erazmas Roterdamietis, M. Liuteris nemanė, kad švietimas

pats savaime prisideda prie tikinčiojo išganymo ir dievotumo.
Jis teigė, jog žmogaus valia yra taip smarkiai sugedusi, kad be
Dievo išteisinimo niekas negali tapti dievotu žmogumi, nekal
bant jau apie sielos išganymą. Visi tikintieji yra lygiai nusidėję
Dievo akyse, todėl visi lygiai išgelbstimi Dievo malone per ti
kėjimą į Jėzaus Kristaus mirtį, neatsižvelgiant į jų išsilavinimą.
Taigi išsilavinimas be Evangelijos neturi prasmės, o vertingas
tik tada, jei į jį žvelgiama per Evangelijos skelbimo prizmę. Va
dovaujantis Šventuoju Raštu galima teigti, kad visi jaunuoliai
privalo siekti išsilavinimo kaip priemonės, padėsiančios tapti
atsakingais vyrais ir moterimis, kurie deramai tvarkysis baž
nyčiose, valstybėse, deramai elgsis su kitais žmonėmis ir savo
šeimose.
Išvados
Viename straipsnyje neįmanoma išsamiai įvertinti svar
bos tų M. Liuterio pasiūlymų, kurie buvo išdėstyti minėtuose jo
traktatuose. <...> Rašydamas šiuos atvirus laiškus M. Liuteris
siekė skatinti reformatorišką požiūrį į švietimą ir drauge sten
gėsi atsakyti į oponentų reiškiamą kritiką. Pavyzdžiui, vieni iš
jų buvo valdiečiai, kurie manė, kad norint tinkamai suprasti
Šventojo Rašto prasmę klasikinės kalbos nebūtinos. Atsa
kydamas jiems M. Liuteris pabrėžė senovės graikų, hebrajų,
lotynų kalbų mokėjimo vertingumą. Kalbėdamas apie senovės
istorijos, kultūros, literatūros tyrimus M. Liuteris siekė nutildyti
tuos, kurie klaidingai norėjo visų šių mokslų atsisakyti vien todėl,
kad jie tiesiogiai nebuvo susiję su Šventojo Rašto studijomis.
Dar buvo ir „spiritistualistai“, kurie tikėjo, kad tiesiogiai gauna
apreiškimus iš Dievo, todėl mažai dėmesio skyrė žemiškajam
gyvenimui. Jiems M. Liuteris kalbėjo apie švietimo vertę, atve
riant Dievo žodį šiam pasauliui. Įtaką toliau darė ir scholastika,
kuri išsilavinimą vertė neaktualiu ir nepraktišku. Reikšdamas
savo požiūrį į švietimą, M. Liuteris norėjo parodyti, kad refor
muotas švietimas svarbus ir esamam, ir ateinančiam pasauliui.
Ir pagaliau tas judėjimas, prieš kurį M. Liuteris pasisakė savo
pamoksle, buvo begalinis materializmas, mokymąsi suvokęs tik
kaip priemonę įgyti kuo daugiau žemiškųjų gėrybių, nekreipiant
dėmesio į amžinąsias vertybes. Apibendrinant galima teigti, kad
net jei M. Liuterio idėjų iki galo neįvertino XVI a. pedagogai, jos
padėjo pamatą tolesnei švietimo reformai.
Straipsnyje cituoti M. Liuterio darbai:
1. A. Steinhaeuser, M. Liuterio darbų vertimas į anglų kalbą
(Philadelphia: 1962, t. 45, p. 347–378).
2. C. M. Jacobs, M. Liuterio darbų vertimas į anglų kalbą
(Philadelphia: 1967, t. 46, p. 209–258).
Dr. Riemeris Faberis yra klasikinės filologijos dėstytojas
Voterlu universitete (Ontarijuje, Kanadoje).
Originalus straipsnis skelbtas Kanados žurnale „Clarion“
(1998, t. 47, Nr. 16).
Lietuvių kalba straipsnis skelbtas interneto puslapyje
www.evangelija.lt.
Vertė ir parengė Dalia Janušai
 tie
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pagal www.spindleworks.com/library/rfaber/luther_edu.htm.
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