
{VADAS 

fvairus globalaus pobudzio kontekstai galbut daznai atitraukia de-
mesj nuo svarbiq su mokykla susijusiq problemq, spr^stinq klausimi^. 
Nacionaliniame kontekste tai kartais atrodo tokia smulkme — uzgozia 
energetikos, sveikatos, socialiniai ir kitokie probleminiai klausimai, tad 
neretai is tikrqji^ net negalvojama ne tik apie avangardin} mokyklos 
vaidmenj visuomenes raidoje, bet ir pamirstama prasminga kartkarte-
mis dar deklaratyviai nuskambanti fraze: „Mokykla dirba dabartyje, o 
jos veiklos rezultatai nukreipti j ateitj." Gal kai kam si fraze atrodo gane-
tinai primityvi. Aisku, mokykla, budama cia ir dabar, juk nedirba atei-
tyje, o ateityje isryskes tik tam tikri jos veiklos rezultatai (ir tai is esmes 
bus susiĵ  su ugdytiniais). Bet retai kas susim^sto, kokia turinio prasme 
talpi si mintis. Isties, kokitj ateityje tikimes mokyklos veiklos rezultatî ? 
Kokia turetî  biiti jos judejimo kryptis ir koks siekis? Tai numatyti nera 
paprasta. Gal todel neretai susitelkiama j jvairias vadybos technologijas 
ir technikas, jas pernelyg sureiksminant mokykliniame gyvenime. Kurti 
projektus lyderiams ugdyti(s), moderniq mokymo(si) metodt̂  moky-
mus etc. nera neperspektyvu. Tik dera elgtis ismintingai - tai daryti 
labai aiskiai suprantant mokyklos paskirtj, vizijq ir ugdym ,̂ jo gelm .̂ 
Suprantami ir dabartiniai mokyklai primetami, pasitelkus didziuosius 
projektus, vyksmai — kai nuklystama nuo konceptualaus, metodologis-
kai pagrjsto kelio (Lietuvos atveju tai buvo Tautines mokyklos, 1989; 
Lietuvos svietimo koncepcija, 1992), tad lieka modeliuoti kelius j kiek-
vieno ir / ar tam tikri^ grupiq savitai jsivaizduojam^ mokyklos keli^. Cia 
prasideda jvairiq scenarijtj mokyklai primetimai. Tai daznai daroma net 
fragmentiskai matant mokyklos perspektyv .̂ Tad tik noretqsi paklausti: 
Kur tas kelias veda? Kuo jis grindziamas? Kiek dar bus tame kelyje aki-
varti (profiliniii mo kymq; vadovi|̂  atestacijq, nepabreziant, kokiai gerai 
mokyklai vadovauti; konceptualiai neaiskiq prasmes ir vertes poziiiriu 
mokyklos vertinimq ir jsivertinimii etc.). 
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Nueito Lietuvos Nepriklausomybes laikotarpio kelio apm ŝtymas 
nuteikia nelabai pozityviai - mokykloje nemazeja mokiniq priklau-
somybe nuo psichotropiniq medziagq (Bankauskiene, 2012), vos ne 
panaceja bendrojo ugdymo mokyklai laikytas profilinis mokymas ne-
pasiteisino ir net nepaaiskinamos to priezastys, o ir jo iniciatoriai tyli 
ir toliau kazk%, matyt, vel modeliuoja; taisytini mokyklq^ vadovq ates-
tacija, auditas ir daugelis kitti dalykt̂  (vidurinio ugdymo bendrosios 
programos, valstybiniq brandos egzaminiĵ  programos ir kt.). Taigi kur, 
kodel ir kaip veda Lietuvos mokykl^ svietimo reformatoriai? Ar bent 
dabar tai yra aisku jiems patiems ir visuomenei? Sis mokyklinio ug
dymo, mokyklos veiklos nukreipimas viena ar kita linkme negali buti 
atsietas nuo atsakingumo. Dera suprasti, kad svietimo sfera nera kieno 
nors asmeninis ar ideologines grupes privatus reikalas ir kad tik kazkas 
virsesnis uz visus ir visk^ zino, k^ reikia daryti svietimo sistemoje. Galq 
gale ir kas jie, tie svietimo reformatoriai ar ji^ grupes? Atsekti galima 
pagal tam tikras iniciatyvas ir daromus poveikius, bet nesekmes atveju 
jq autoriai ir lieka nejvardyti. Ir ne tik. Dazniausiai vel seda prie vairo ir 
vairuoja kita ar su posukiais ta pacia linkme. O ar jvyko kokiq slinkciq, 
kaip valdyti ugdyme, visame mokykliniame gyvenime etc. prasideju-
sius procesus, retai kam rupi. Tie, kurie bando aiskintis reali;:! situacij^, 
kurioje yra mokykla, ir projektuoti jos linkmes, tardamiesi su visuome
nes atstovais, atrodo tarsi keistuoliai. Ar yra tq svietimo reformatoriq 
personaline atsakomybe? Ar jie bent visur ir visada jvardijami? Tarsi 
nematyti - vyrauja anoniminiai dokumentais tampantys pam^stymai, 
sprendimq priemimai del kai kuriq projektq velgi logine prasme ne
retai neaiskus. Buvusi atkurus Nepriklausomyb? dokumentq rengimo 
kultilra, turinti ir personalines atsakomybes aspektĵ , tirpsta. Gal jau 
istirpo, nes isties taip gal ir parankiau - jei pasiseks, mano ir / ar mano 
grupes nuopelnai, jei nepasiseks, tai ne mano beda. 

Pastaruoju metu telkiamasi j projektus, jq finansavimq, gavim ,̂ pa-
skyrim^ butent vieniems ar kitiems asmenims, grupems ir pan. Susidaro 
jspudis, kad neretai pamirstama, jog projektas tera priemone siekti tiks-
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Iq. Tik kokiq? Ar jie aiskus svietimo reformatoriams, turintiems spren
dimq galî ? Kad butq remiamasi Lietuvos svietimo koncepcija (1992), 
svarbiausiomis jos idejomis, bent jau metodologinemis, negaiima teig-
ti. Nauja neparengta. Kazkoks pasimetimas, kai bandoma vairuoti be 
pamato - konceptualaus pagrindimo. Tai jau konstatuota ir Viiniaus 
universiteto Edukologijos katedros 2009 metais isleistoje kolektyvineje 
monografijoje „Lietuvos svietimo transformacijos". 

Musq tautos istorine ismintis byloja, kad is pelkes galima isbnsti kul-
grinda, o priesai jknnta j akivarus ir nusk^sta. Tik ar dabar kryzkeleje 
esancioje Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloje nevyksta atvirkstiniai 
procesai - tolstame nuo kulgrindos ar jos net neaptinkame ir neriame j 
akivarus. 

Siame kontekste dera prisiminti M. Luksienes zodzius straipsnyje 
„Po musq nebebus musq". Jie skamba kaip persergejimas tautai ir sian-
dien: „Virs musq kabo ne tik fizinio, bet ir dvasinio susinaikinimo gres-
me kulturines tapatybes prasme. Fiziskai, tikekime, isliksim, bet ar po 
musq isliks musq sukauptos vertybes, musq etnoso dvasia? Ar mes, kaip 
tam tikra zmoniq bendrija, ilgus amzius gyvenusi vienoje teritorijoje, 
kalbejusi viena ar artimomis kalbomis, tq paciq istoriniq vejq blaskoma 
ir niokojama, bet kartu ir bendromis kurybinio dziaugsmo pakilimo 
gijomis saistoma, - ar mes isliksime? Sis islikimas - tai viena zmogaus 
amzinumo, t. y t̂ stinumo laike, galimybiq. O amzinumo troskimas 
yra zmogaus isskirtinumo is kitq gyviq zyme" (Luksiene, 2000, p. 16). 
Taigi negalvojimas apie metodologiskai pagrjst̂  mokyklos perspektyv^ 
gali baigtis tragiskai. Tai butq prazutinga ir lietuviq, ir kitoms, daugelj 
metq kartu gyvenancioms savo Tevyneje, Lietuvoje, tautoms. Taigi butq 
prazutinga visai Lietuvai. Neturedami kulgrindos galime nykti ir gal 
tik simboliskai islikti kaip etnine grupe del globalizacijos vykstanciuose 
virsmuose. Tai nereiskia, kad turime uzsiskl̂ sti ir statyti dirbtines uzkar-
das. Globalizacija - galingas procesas. Ir tik jj suvokdami, perprasdami, 
o kartais tik nuspedami jo imanentinius desningumus, galime ieskoti 
galimybiq tureti SAVO Tevyn^, Musq Lietuv^. O tam reikia m^styti 
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globaliai ir gebeti veikti lokaliai. Taip, jtampq XXI amziuje daug, bet 
Lietuvoje yra jvairiq tautybiq zmoniq, turinciq moralinemis vertybemis 
grjstq asmenybes kCilgrind^ ir jaucianciq moralin^ atsakomyb^ uz Lie
tuvos ateitj. Jq santalka ir pozityvi veikJa butq svarbi mankurtejanciai 
saliai. Bet tam reikia tureti ir aiski^ Lietuvos kaip valstybes vizij^, ir 
Lietuvos svietimo sistemos, kaip visumos, ir mokyklos, kaip jos dalies, 
vizij^. O ji sunkai jmanoma be aiskiq, nuskaidrintq ugdymo tikslq. Juos 
formuluoti ir suformuluoti nera paprastas uzdavinys - tikslai formu-
luojami vertybiniu pagrindu, jie turi tapti bent jau daugelio Lietuvos 
zmoniq savastimi. Nesuprasti ir nepriimtini Zmogui, Pilieciui tikslai 
vargu ar bus jgyvendinti. Tada atsiranda paianki terpe jvairioms imi-
tacijoms. O ir aplinkoje vykstantys pokyciai negali buti vertinami vien 
tik poveikio ugdymui aspektu. Kaip pazymi V. Rubavicius monografi
joje „Postmodernusis kapitalizmas" (2010), „siuo laiku isryskejo ne tik 
ekonomik ,̂ bet ir politik^ bei socialin^ raid^ pajungiantis „islaisvinto" 
spekuliacinio finansinio kapitalo pobiidis — pasauline bankininkystes 
sistema pasirode esanti pernelyg korumpuota pinigq „gamybos" kor-
poracija, kurî ^ maitina valstybiq biudzetq lesos. Pasauline krize yra ta 
dabartis, kuri zymi sisteminj buvio pokytj ar virsm^, todel visai nesena, 
kad ir desimtmecio trukmes, dabartis jgauna istorin^ praeities aureol<j, 
kuri dar stipriau susvytes po keleriq metq, kai dabartis jau bus pradeta 
skaidyti j prieskrizin^ ir pokrizin^, o tyrinejimq srityje susidarys krizi-
nio perejimo teorijq laukas" (Rubavicius., 2010, p. 15). Analizuojant 
cituot^ mintj, aiskeja, kad dabartyje zymimas sisteminio biivio pokytis 
ar virsmas. Tik kyla klausimas - koks virsmas, kokie pokyciai vyks svie-
time? Pokyciq valdyti negalime - jie jau jvyko, bet, pasitelk̂ - proaktyvi^ 
vadyb ,̂ galime modeliuoti ir valdyti kismus, nukreipdami ir bendrojo 
ugdymo mokykl^ siekiq, jais remiantis formuluojamq tikslq, kartu ir 
vertybiniq orientyrq ugdymo link. Mokykla turi apsispr̂ sd del savo mi-
sijos ir ugdymo dermes. Visi m ŝtantys apie Lietuvos ateitj turetq irgi 
apsispr̂ sti ir susitarti, kokia yra gera mokykla, kokie jos siekiai. Galima 
teigti, kad bendrojo ugdymo mokykla, blaskyta jvairiausiq ideologinit\ 
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vetrq, dabar stovi kryzkeleje. Tik kokioje ir kur jai reiketq pasukti? Tad 
sios monografijos tikslas - nubrezti bendrojo ugdymo mokyklos akivarq 
eskizus ir projektuoti jos kulgrind^. Uzdaviniai: 

1. Pateikti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos esminiq akivarq 
jzvalgas. 

2. Nubrezti galimos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos kulgrin
dos eskiz .̂ 

Ir nors monografijos objektas tarsi aiskus - bendrojo ugdymo mo
kykla praeities ir dabarties retrospektyvoje, siame kurinyje nera negin-
cijamq nuorodq ar jvertinimq ir net uzreztq akivarq ar kulgrindos ribq, 
veikiau tik eskizai - atveriama bendrojo ugdymo mokyklos (mokyklos) 
veiklos, jos linkmiq, slinkciq ir perspektyvq modeliavimo jzvalgq ap-
m;̂ stymq erdve. Nepateikiama jokiq aiskiq receptq, strategijq etc., bre-
ziami tik mokyklos veiklos eskizai, kuriuos gali pajausti, pagauti ir mo
deliuoti jzvalgus skaitytojai. O GEROS mokyklos samprata, koncepcija 
yra visuomenes subjektq susitarimo reikalas - galima likti prie senos (tik 
nuo jos nutolta), galima kurti nauj^. Tik ar bemokame tartis, diskutuo-
ti, jungtis bendriems kilniems siekiams? Matyt, visko yra. Visgi galbut 
pavyktq, jei kiekvienas musq sugebetume atsisakyti firagmentisko m ŝ-
tymo, skirstymo mes - jie, susiskaidymo, kitaip m^stanciqjq atmetimo 
ir noro laikyti tik kieno nors vieno ar grupeles rankose tiesos monopolj. 
Jei nemaza dalis suprastq ir susitelktq, daug galima butq nuveikti mo
kyklos ir musq ateities labui - tai padaryti svarbu musq tautos, Lietuvos 
gyvasciai. O tam dera atgaivinti ir puoseleti ugdymo versm?. Tikr^jq 
ugdymo versm ,̂ tad belieka juded adfontes (lot. j saltinius, link istakq, 
prie versmes). Ir istakas sied su ugdymo siekiniais. 

Isties, apie bendrojo ugdymo mokyklos problemas, ateities gaires 
ir pan. nemazai rasyta jau ir siame tiikstantmetyje jvairiais aspektais -
vertybiniu (Aramaviciute, 2005; Girdzijauskas, 2012; Mardsauskiene, 
2007; ir pan.), didaktiniu (Duobliene, Bulajeva, 2008; Peciuliauskiene, 
2012; Targamadze, Nauckunaite, Stonkuviene ir kt., 2010; ir kt.), fi-
losofiniu (Duobliene, 2010; Grinceviciene, 2006; Stanciene, Zilionis, 
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2012; Venslovaite, 2013; ir kt.), pedagogic kompetencijî  ugdymo (Bu
lajeva, 2003; Ciuzas, 2013; ir kt.), vadybiniu (Antanaitiene, Sajiene, 
2012; Targamadze, 2010; ir kiti), kultiiriniu (Kvieskaite, 2011; Zuoza, 
2011; ir kt.) etc. Visgi nepavyko rasti issamesniq mokyklos praeities ir 
dabarties retrospektyvoje pateikiamt̂  jzvalgî , paryskinanciî  jos klam-
pias ir perspektyvias vietas. Tad kyla klausimas: Ar galima mokyklos vei
klos retrospektyvoje jzvelgti aiskius jos veiklos dezorientyrus. Kurie jq 
butq esminiai? Siai problemai tirti taikomi pagrindiniai metodai: moks-
lines literaturos ir dokumentq analize, modeliavimas. 

Monografijos metodologinei prieigai konstruoti pasitelkta M. Sche-
lerio (1980) aksiologija. Susikoncentruota j metodologin^ nuostat̂  — 
asmenybe yra dinamiska dvasine vienove, asmenybe - ne kazkas baigta, 
ja tampama, tai yra nuolatinis aktas, juo asmenybe kuria save. Zmo
gaus tapsme asmenybe vertybes vaidina svarbq vaidmenj — individas 
turi galimybf rinktis objektyvias vertybes. Tad atrodytq, kad jei verty
bes realizuoja pats zmogus ir jos iskyla jo ŝ moneje, tai tos vertybes, 
nors ir jgyvendinamos jvairiq zmoniq, turetq buti tapacios. Bet vertybes 
igyvendinimas priklauso ir nuo situacijos, kuriai turi jtakos socialiniai, 
istoriniai ir kitokie veiksniai. Tam tikroje situacijoje zmogui nukreipus 
vertinimo akt̂  j universaliî  vertybiq hierarchij% gaunamas tik jos verti-
nimo fragmentas, tad atsiranda ir vertybiq vertinimo jvairumas konkre-
ciose istorinese ir pan. situacijose, taciau tai svarstytina universaliqjq ir 
amzinqjq vertybiq atzvilgiu. 

Kita monografijos metodologine nuostata — veikliosios sistemos 
principas - pokyciai vienoje sistemos dalyje turi jtakos visai sistemai ir 
atvirksciai (placiau ziureti Targamadze, 2010). 

Sios metodologines nuostatos pasirinktos neatsitiktinai - X X I am
ziuje del postmodernizmo poveikio nukrypstama nuo prasminiq ugdy
mo dalykq, tad dera grjzti prie ugdymo istakq (jos turi buti grindziamos 
vertybiniu, ypac doriniu pagrindu — juk zmogaus elgesys turetq buti de-
terminuojamas doriniu pagrindu). Ugdymas jgyvendinamas tam tikroje 
ugdymo realybeje, kuri siejama su tam tikra ugdymo sistema, o ji ir tick 
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pedagogine sistema, tiek mokykla, tick svietimo sistema yra veikliosios 
sistemos, taigi laikomasi veikliosios sistemos principo. 

Retrospektyviai ir perspektyviai zvelgiant j mokyklos veikl^, iskyla 
daug klausimq. Kai kurie jq gvildenami monografijoje. Taciau lieka 
vienas esminis ir bent dabartineje vyksmq svietime situacijoje kom-
plikuotas: Kaip sukurti mokyklai navigacijos sistem ,̂ jei nera aiskios 
krypties, besiremiancios pamatine koncepcija? O kontekstas gana ke-
blus. Jis veikia tarsi vilkelio principu - viena politine ideja suka j vien̂ ^ 
puŝ , kita - j kit^. O svietimo reformatoriai pastumia vilkelj tai sen, 
tai ten, gal net negalvodami, kad svietimo sistema ir jos sudedamoji 
dalis, bendrojo ugdymo mokykla, nera vilkelis, kuriuo galima smagiai 
pazaisti. Tai socialine sistema, kuri^ vienas stiprus poveikis arba daug 
silpnesniq gali isbalansuoti ar net isardyti (uztenka prisiminti profilinj 
mokym^̂  ir jo padarinius). 

Dera pazymeti ir tai, kad kartais m ŝtymo apie mokykl^ laukas (ne) 
s^moningai tiesiog susiaurinamas. Mokyklinio gyvenimo surmulio kon
tekste atrodo, kad nieko svarbiau negali buti kaip tapti lyderiu arba kad 
tik alternatyvus svietimas (kartais vartojama imlesne fraze - ugdymas) 
istobulins mokyklq veikl^ ir pan. 

Neatsak? j pamatinius klausimus vargu ar rasime mokyklos veiklos 
atskaitos taskus. Lieka klausimai: Kas yra gera mokykla, kokia jos misija, 
vizija? Deklaratyvios ir formalios frazes daug kam jau pabodo, jos ne-
suteikia mokyklai gyvybingumo, o jo kiekvienai mokyklai ypac reikia, 
nes mokykla nera kazkas uz mokinio mokyklinio gyvenimo ar tik ren-
gimasis gyvenimui. Dera jsis^moninti, kad mokinys gyvena jau dabar, 
todel nepakankama mokyklos jungtis su realybe yra praziitinga. Kaip ir 
mokymas jvairiq imitacijq, pavyzdziui, kompetencijq ugdymas ugdant 
(juk mokinio vertybines nuostatos dazniausiai neidentifikuojamos, ge-
riausiu atveju tik vertinamos dvi kompetencijq dalys - zinios ir gebeji-
mai), vyresnese klasese neretai mokyme(si) orientuojama(si) tik j bran
dos egzaminq programas ir / ar j brandos egzaminq uzduotis, paliekant 
nuosalyje bendrojo ugdymo programas, etc. 
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