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KRONIKA
Tarptautinës programos
Giedrë Èiuþaitë. Apie Austrijoje (Lince) vykusias studijas pagal tarptautinæ
intensyviàjà programà „Lyginamosios ðvietimo politikos analizë“ (Analysis of
Comparative Educational Policies, ACEP).

Europiðkumo lygio dimensijos stiprinimas – viena ðiuolaikinio Lietuvos ir kitø Europos ðaliø
ðvietimo uþduoèiø, ávardyta ir nacionaliniuose,
ir Europos Sàjungos dokumentuose. Europos lygio laikymas ir skatinimas – siekiant labiau paþinti kitø valstybiø patirtá, bendradarbiauti, aktyvinti mobilumà, kuris prisidëtø prie bendro
Europos ðaliø ðvietimo vystymosi – svarbus
kompetentingø þmoniø, galinèiø dirbti ðvietimo
valdymo ir analizës srityse, vaidmuo. Pabrëþiamas tokiø specialistø, kurie galëtø inicijuoti ir
optimizuoti ðvietimo procesus bei turëtø kritiniø ir konstruktyviø þiniø apie Europos ðvietimo vystymàsi, poreikis.
Viena ið iniciatyvø, orientuota á ðvietimo europiniu lygiu stiprinimà – Austrijos Mokytojø
rengimo koledþo koordinuojama intensyvioji
programa „Lyginamosios ðvietimo politikos analizë“ (Analysis of Comparative Educational Policies, ACEP). Programos koordinatorë Lietuvoje – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros vedëja doc. Lilija Duoblienë. Be Vilniaus universiteto, ðios programos
partneriai – Norvegijos Hedmarko aukðtesnioji
mokykla, Lenkijos Jogailos universitetas, Latvijos universitetas, Kipro Nikosijos pedagogikos
institutas, Turkijos Akdeniz universitetas.
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ACEP programa pirmiausia skirta studentams – magistrantams ir doktorantams, kuriø
pagrindinë domëjimosi sritis – lyginamieji ðvietimo tyrimai. Kartu su studentais intensyviojoje
programoje dalyvauja programos koordinatoriai.
Programos tikslas – lavinti studentø lyginamosios analizës gebëjimus, taip pat gerinti dëstytojø kompetencijà ðioje srityje. ACEP rengëjai pabrëþia, kad aptarti dabartinës ðvietimo tendencijas ir iððûkius, susipaþinti su naujais poþiûriais,
bandyti juos taikyti ir ávertinti yra svarbu. Studentai, ágyvendinant ðià programà, turi progà sulaukti ekspertø ið kitø ðaliø vertinimø ir atsiþvelgti á juos raðydami savo magistro ar kitus
mokslinius darbus, dëstytojai raginami remti lyginamojo pobûdþio tyrimus ir bendradarbiauti
su kitø ðaliø kolegomis.
Rugpjûèio 19–rugsëjo 1 dienomis Lince vyko pirmosios intensyviosios programos ACEP
studijos. Á dvi savaites trukusias programos studijas susirinko 40 dalyviø, ið jø 31 studentas ir 9
dëstytojai. Pagrindinës ið anksto jiems pasiûlytos temos – teisiniai ðvietimo raidos elementai
Europoje, lyginamosios edukologijos metodai,
Bolonijos proceso ágyvendinimas, mokymosi visà gyvenimà politika lyginamuoju aspektu, ðvietimo kokybës uþtikrinimo modeliai, daugia-

kalbiðkumas Europoje. Projekto dalyviai taip pat
buvo kvieèiami aptarti konkreèios Europos ðvietimo sistemos struktûros bei ypatybiø, siûlyti savo temas, susijusias su programos tikslais. Dalytasi skirtingø ðaliø patirtimi ávairiose ðvietimo
srityse – nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukðtojo mokslo sistemø. Programos mokymø metu
buvo skaitomi praneðimai, po kiekvieno jø vyko
diskusija, taip pat darbas siauresniø interesø grupëse. Kiekvieno studento, atlikusio visus programos reikalavimus, darbas ávertintas 5 ECTS
kreditais.
Skaitydama ávadiná ACEP praneðimà „Lyginimo aukðtajame moksle iððûkiai“ Latvijos universiteto profesorë Dainuvite Bluma pabrëþë,
kad lyginamieji tyrimai reikalingi bendradarbiaujant, kuriant bendrà darbo rinkà, siekiant
mobilumo kokybës, greitesnio vystymosi, supratimo ir bendrø vertybiø, siekiant plaèiau dalyvauti ðvietimo procesuose. Krokuvos Jogailos
universiteto dëstytoja Monika Glogowska, parengusi praneðimà tema „Lyginamoji politika
Lenkijoje: perspektyvos ir kliûtys“, ávardijo pagrindinius lyginamøjø tyrimø plëtotës trukdþius:
kalbos barjeras, þmoniø uþdarumas, finansavimo ir informacijos trûkumas, nepakankamas
akademinës bendruomenës mobilumas. Ðiø praneðëjø ávardytos lyginamøjø tyrimø ir bendradarbiavimo problemos aktualios visiems programos dalyviams – apibendrinant programà buvo
pritarta, kad su jomis susidurta ir per dvi darbo
Lince savaites.
Bene daugiausiai medþiagos palyginimams suteikë praneðimai apie aukðtojo mokslo permainas ávairiose ðalyse – labiausiai Norvegijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje; daugelis aptartø pertvarkø siejamos su Bolonijos procesu ir jo tikslais. Ðio
straipsnio autorë, VU Edukologijos katedros magistrantë Giedrë Èiuþaitë, skaitë praneðimà „Bolonijos proceso ágyvendinimas Lietuvoje“.

Kita tema, kuriai ACEP programoje skirta
gana daug dëmesio – ðvietimas, pilietiðkumas
bei demokratija. „Kaip lavinti vaikus bûti atsakingais pilieèiais – postulatai prieð realybæ“ –
taip savo darbà pavadino Lenkijos Jogailos universiteto studentës Katarzyna Mitschke ir Natalia Szumska. Praneðëjos priminë prieðtaringai
vertinamas buvusio Lenkijos ðvietimo ministro
Roman Giertych iniciatyvas, pavyzdþiui, privalomojo literatûros sàraðo projektà, kuriame nebuvo likæ kai kuriø autoriø – Franzo Kafkos,
Fiodoro Dostojevskio, Albero Camus, Witoldo
Gombrowicziaus – vardø, nes imtasi iniciatyvos palikti patriotinius esà tinkamos biografijos
autoriø kûrinius. Praneðimo autorës iniciatyvas
Lenkijoje pavadino autokratiðkomis ir netolerantiðkomis, siekianèiomis primesti vienà ideologijà. Remiantis ðiuo pavyzdþiu, vyko diskusija
apie visos Europos ðvietimo galimybes laikytis
tolerancijos principø. Praneðëjas ið Latvijos universiteto Oleg Tipans, skaitydamas praneðimà
„Pilietinis ugdymas: lûkesèiai ir rezultatai“, priminë, kad prielaidø tolerancijai skleistis trûksta
– tarkime, Tarptautinës ðvietimo pasiekimø vertinimo asociacijos (IEA) Pilietinio ugdymo tyrimas parodë þemà pilietinio ugdymo vertinimà, taip pat nesugebëjimà ávertinti tikrøjø pilietinio ugdymo rezultatø – ágûdþiø taikymo. Anot
O. Tipans, labiausiai visuomenëse trûksta sutarimo, kaip traktuoti nesenus istorijos ávykius, ir
realiai egzistuojantys reiðkiniai, kaip: korupcija, kokybiðkos þiniasklaidos trûkumas, sumaþina bendrojo lavinimo galimybes ugdyti moksleivius atsakingais pilieèiais. Kiekvienos ðalies
atstovai pateikë pavyzdþiø, kurie paremia, kad
tokios iðvados yra bûdingos Europos ðalims.
Praneðëjas ið Latvijos universiteto Imants Gorbans áþvelgia laisvo pasirinkimo bûtinybæ dar
vienoje srityje – informaciniø technologijø. Skaitydamas praneðimà tema „Galimybës taikyti at197

virojo kodo programas studijø procese Latvijoje“, I. Gorbans vardijo atvirojo kodo programø
privalumus – pagrindinis esàs programø pigumas, taèiau tai gali bûti siejama net su nacionaliniu saugumu. Didþioji dalis auditorijos pripaþino, kad akademinei bendruomenei, kurios
tyrimø sritis nesusijusi su informacinëmis technologijomis, þiniø apie naudojamø kompiuteriniø programø turiná, kontekstà, taip pat trûksta
ir paties informacinio raðtingumo ágûdþiø.
Dar viena ið keliø programos Lince praneðëjø
dëmesio sulaukusiø temø – pedagogø rengimas.
Diskusijose aptariant motyvacijos problemas
renkantis pedagoginá darbà ávairiose ðalyse iðsiskyrë Latvijos ir Lietuvos atstovø komentarai,
nes daugybei neigiamø procesø paaiðkinti minëtas pagrindinis argumentas: maþi pedagogø atlyginimai, palyginti juos su vidutiniu darbo uþmokesèiu ávairiose ðalyse.
Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas ACEP
praneðëjø darbuose daþniausiai minëtas lygiø galimybiø ir didëjanèio tëvø uþimtumo kontekste.
Kipro atstovas – vienos pradinës mokyklos direktorius Panayotis Kyrou su praneðimu „Visos
dienos mokyklos sistemos ágyvendinimas Kipre: maþos mokyklos modelis“ pristatë ðioje ðalyje vykdomà pradiniø mokyklø (6–12 metø
vaikams) eksperimentà: pradinuko diena mokykloje ilginama 3 valandomis, kurios skiriamos papildomajam ugdymui ir namø darbø
ruoðimui. Odd Helge Lindseth ið Norvegijos
Hedmarko aukðtesniosios mokyklos, kalbëjæs
tema „Vaikø darþeliai tarp ðvietimo, ðeimos ir
gerovës politikos: ðvietimo politika maþiausiems vaikams“, áþvelgë ið dalies panaðià tendencijà ir ikimokyklinio ðvietimo sistemoje. Pasak O. H. Lindseth, Norvegijos ikimokyklinio
ugdymo ástaigoms, tapusioms nebe socialinës
apsaugos ir gerovës, bet ðvietimo sistemos politikos dalimi, akcentuojamas vaikø mokyma198

sis – ne tik þaidimais vadinama veikla, bet svarbi vaiko vystymosi dalis – praneðëjas ásitikinæs,
kad netgi vaikø darþeliø auklëtojø vadinimas mokytojomis visuomenës poþiûrá á ikimokykliná ugdymà daro rimtesná. Daugelis diskusijø dalyviø
vis dëlto teigë, kad jø ðalyse ikimokyklinio ugdymo statusas gana þemas, nors ir pripaþástama
jo svarba asmenybës raidai.
VU Uþsienio kalbø instituto magistrantë Regina Maèiuitienë, skaitydama praneðimà „Suaugusiøjø uþsienio kalbos mokymas(is)“, pateikë
statistikos apie Lietuvos gyventojø uþsienio kalbos mokëjimà ir ásitraukimà á neformaløjá ugdymà ir pristatë paèios atliktà bandomàjá tyrimà,
kurio tikslas – iðnagrinëti svetimø kalbø mokymosi motyvacijà, nustatyti pagrindinius suaugusiøjø mokymosi tikslus bei poþiûrá á kalbø mokymàsi. Tyrimo rezultatai patvirtino R. Maèiuitienës hipotezæ, kad sëkmingam kalbø mokymuisi didelës átakos turi ne tik motyvacija, bet ir
poþiûris á ðalies, kurios kalbos mokomasi, kultûrà ir þmones bei sugebëjimas suvokti kalbos
mokymàsi kaip savarankiðkà nuoseklø darbà.
Praneðimo tema bus plëtojama autorës magistro studijose.
VU doktorantë Graþina Èiuladienë kalbëjo
tema „Paaugliai prieð mokytojus: poreikiø konfliktai“. G. Èiuladienës daktaro disertacijos pagrindu parengtame praneðime aptartos konfliktø prieþastys, taip pat autorë rëmësi savo paèios
tyrimu, pristatydama paaugliø poreikiø raiðkos
tyrimà ir konfliktø prieþasèiø ir jø paaugliø elgesio su mokytojais sàsajas (plaèiau tema apraðyta ankstesniame Acta Paedagogica Vilnensis
numeryje).
VU baigusi edukologijos magistrë Nijolë Smilinskienë, skaitydama praneðimà „Vyresniøjø
klasiø mokiniø poþiûrio á groþá ypatumai ir
veiksniai“, aptarë savo paèios atliktà tyrimà:
jos buvo apklausta daugelis Vilniaus miesto

10–12 klasiø mokiniø. Árodinëdama groþio aktualumà ðiuo laiku, N. Smilinskienë pabrëþë, kad
groþis priklauso reikðmingiausiø bûties vertybiø srièiai. Holistinio, orientuoto á visapusiðkà
asmenybës vystymàsi, ugdymo samprata artima
visø programoje atstovautø ðaliø ðvietimo sistemoms.
Ðioje programos ACEP apþvalgoje paminëta
tik keletas praneðimø, ið viso jø perskaityta per
30. Kaip buvo galima pastebëti, didþioji dalis
praneðimø rengti skirtingomis, ið dalies persipynusiomis temomis, tai, viena vertus, nesuteikë pagrindo kokybiðkai lyginamajai temø analizei, kita vertus, atliepë ACEP sumanytojø tikslà sukurti galimybes paþinti skirtingø ðaliø patirtá, ávertinti, kaip panaðios problemos galëtø
bûti sprendþiamos kitoje valstybëje. Vieni darbo ðioje programoje trûkumø, kuriuos dalyviai
ávardijo aptariamajame etape, ir buvo gana skirtingas praneðimø lygis – nuo referuojamojo –
reklaminio pobûdþio, pavyzdþiui, pristatoma
vieno Turkijos universiteto anglø kalbos mokytojø rengimo programa, iki daktaro atlikto
tyrimo gana siaura tema, kurià pakomentuoti,
remiantis nacionaline patirtimi, nemaþai da-

liai auditorijos trûksta þiniø. Nepatogumø sukëlë ir skirtingos bendravimo – anglø – kalbos
þinios (kai kurie studentai pripaþino, kad jø pagrindinis tikslas atvykti á seminarà buvo anglø
kalbos praktika), ir, be jokios abejonës, kultûriniai skirtumai – daliai susirinkusiøjø tai buvo pirmasis bandymas ieðkoti bendrø sprendimø su skiringø ðaliø atstovais. Taèiau reikia pripaþinti, kad programos studijose buvo juntamas kone ore tvyrojæs nusiteikimas tokius iððûkius áveikti ir ágyti tarptautinio bendradarbiavimo patirties, o programos dalyviø entuziazmas domëtis ðvietimo problemomis remiantis
lyginamuoju aspektu, neatsakyti klausimai ir
galimybës, kad atsiras bendrø tyrimø ateityje,
motyvuoja kokybiðkesná ir intensyvesná darbà
gráþus á Lietuvà.
Ðiemetiniø praneðimø pagrindu parengti tekstai bus publikuojami specialiame rinkinyje. Be
to, projekto koordinatorius prof. Siegfried Kiefer
á 2008 m. programos ACEP studijas, kurias taip
pat planuojama rengti Austrijoje, kvietë atvykti ir
naujus, ir ðiemet á Lincà atvykusius dalyvius, kurie parodytø per metus parodytø padarytà paþangà – nuo vienø programos studijø iki kitø.
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