7

PRATARME

Sios kolektyvines monografijos ideja brandinta ilgai. Pirmasis postumis
buvo 2005 metais Vilniaus universitete vykusi tarptautine moksline konferencija „Svietimo politikos transformacijos: migracija, skoliniai, glokalizacija", kuriq^ organizavo Vilniaus universiteto Svietimo politikos centras kartu su
Edukologijos katedra ir aktyviai reme Atviros visuomenes institutas, Lietuvos
mokslo ir studijij fondas bei Lietuvos svietimo ir mokslo ministerija. Konferencijoje vykusios mokslines diskusijos isryskino daug [tampos laukq, kuriuos
sukele spartejanti pasaulio globalizacija ir del jos [takos greitai kintanti saliij
svietimo politika. Tai paskatino mokslininkus - sios monografijos autorius toliau gilintis [ svietimo politikos specifik^ Lietuvoje ir ypac posovietines jos
transformacijas.
Lietuva po nepriklausomybes atgavimo kartu su kitomis Baltijos valstybemis pasuko restauracinio ir kontinuacinio, o veliau - imitacinio socialinio k i s mo keliu pertvarkydama savo ekonomik^ kultur^ svietim^^ (Saulauskas, 2000;
Norkus, 2008). Taciau Lietuvos transformacijos turejo ir tik j a i vienai saviti^
ypatumii, kuriii esminis - nepakankamai nutraukti saitai su komunistiniu m^stymu. Ir tai negalejo neatsiliepti Lietuvos svietimui.
Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, o paskui Europos S^ungos nare,
salies svietimo politika pateko [ gana sudeting^ situacija neatsiejam^ nuo korapromisiniq sprendimi^. Viena vertus, neisvengiama Lietuvos svietimo politikos
kreiptis [ E S svietimo politik£(_. K i t a vertus, tokia kreiptis spraudzia i ribotii,
derinamn prie E S politikos sprendimq remus, todel reikia itin subtiliq [zvalgij,
tinkamai, sumaniai ir savo saliai naudingai projektuoti tuos sprendimus pagal
esam^^ Lietuvos situacija
Neabejotina, kad Lietuvoje per 20 meti^ laikotarpi v y k o akivaizdus pozityvus pokyciai ir svietimo politikos planavimo, ir jos [gyvendinimo srityje.
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Svietimo politikos sektoriuje yra zidiniii, kuriq laimejimai yra negincijami, o
J 4 geroji patirtis galetij buti analizuojama ir modeliuojama valstybes mastu.
Taciau svarbu atskleisti ir aptarti svietimo politikos trukumus ir akivaizdzias
problemas, kurios dvidesimties metij. perspektyvoje isryskejo ne tik kaip atsitiktinumai, bet ir kaip desningumai.
Sios kolektyvines monografijos pagrindinis tikslas - analizuojant svietimo
politikos dokumentus ir isryskinant svietimo politikos kontekst^ istirti Lietuvos svietimo politikos transformacijas lemiancius veiksnius, Lietuvos ir E S
svietimo politikos derm? ir aptarti Lietuvos politikos tendencijas. Taigi monografijos objektas - svietimo politika nuo nepriklausomybes atgavimo i k i dabar.
Studijos metodologija grindziama interpretacine ir kritine dokumentii analize,
j^^pildant empiriniais paciii autoriii tyrimais ir metaanalize.
S k y r i i i autoriq poziQris kai kur skiriasi ir tai suteikia monografijai dialogiskumo, taciau formuluojamos isvados yra gana artimos, isryskina tipinius posovietinems salims Lietuvos svietimo politikos [gyvendinimo desningumus, del
globalizacijos ir lokalizacijos [tampos atsirandancius probleminius svietimo
politikos laukus ir gana formaliai numatomas perspektyvas.
Monografij^ sudaro 4 skyriai ir 9 poskyriai.
Pirmame knygos skyrhije „Lietuvos svietimo politikos kontekstas" detaliai
aptariama dabartine Lietuvos svietimo politikos situacija. Svietimo sistem^,
kaip ir kitas socialines sistemas, veikia spartus vykstantys pasaulyje ekonominiai, politiniai, technologiniai pokyciai. Autorius [rodo, kad voliuntarizmo,
t. y. [sitikinimo, j o g svietimo pertvarkos sekme v i s q pirma priklauso nuo musq
paciii valios pastangii, istakii galima rasti dar sovietinio laikotarpio ideologijoje. Sovietine ideologija teige, j o g , nuosekliai vadovaujantis marksizmo ir
leninizmo principals, is esmes v i s k ^ [manoma pasiekti - pertvarkyti gamt^
performuoti zmogaus p s i c h i k ^ pakeisti visuomen? ir kt. Siekdami siij tikslii,
sovietines visuomenes nariai turi tiesiog labai siij pokyciq noreti ir, zinoma,
kuo labiau pasistengti. Sovietineje svietimo sistemoje del moksleiviq mokymo ir auklejimo nesekmiq visada buvo kaltinami mokytojai, neatsizvelgiant [

genetinius, psichologinius, socialinius ir kitus veiksnius, galincius daryti [tak^
ugdytiniii mokymosi pasiekimams. Sovietine sistema suzlugo, taciau voliuntarizmo apraiskos ir sovietinis elgesio modelis svietime isliko.
Svietimas vaidino ir tebevaidina svarbi^ vaidmeni socialiniame gyvenime,
taciau institucinio svietimo poveikio visuomenei, anot skyriaus autoriaus, nereiketii pervertinti. Svietimo sistemos pokyciai negali nei atstoti pribrendusiq
socialiniii ir ekonominiii reformii, nei tapti j i ^ katalizatoriumi. B e to, nors L i e tuvos Respublikos svietimo [statyme teigiama, kad svietimas yra „prioritetiskai
valstybes remiama visuomenes raidos sritis", visuomene puikiai jaucia, j o g valstybei svietimas nerajoks prioritetas, j o problemos sprendziamos paskiausiai.
Antrq skyriii „Aukstojo mokslo pertvarkos tendencijos: nacionaliniai ypatitmai" sudaro du poskyriai. Pirmame is j q „ Globalizacijos [taka Lietuvos aukstojo mokslo kokybei ir institucijii autonomijai uztikrinti: teritorijn perskirstymas
ir masto kitimas " aptariamas tarptautinis aukstojo mokslo ir studijq kontekstas,
virstautiniii (supranacionaliniii) galii^ ir Bolonijos proceso poveikis Lietuvos
aukstajam mokslui. Analizuojama, kaip globalizacijos idejomis grindziama politika keicia Lietuvos auksojo mokslo kontekst^. Aptariamos aukstojo mokslo ir studiJ4 kokybes uztikrinimo bei aukstojo mokslo institucijij autonomijos
problemos. Antrame poskyryje „ Aukstojo mokslo pertvarka: tradicija,

naujos

strategijos ir rinkos poreikiai" bandoma [vertinti aukstojo mokslo reformavimo keli^, svarstyti pagrindinius aukstojo mokslo pertvarkos Lietuvoje probleminius laukus: masiskum^ ir prieinamum^ socialini teisingum^ ir mokejim^
uz studijas, auksti|J4 mokykli^ autonomij^ ir atsiskaitomum^. Analizuojami
Lietuvos ir E S a u k s t ^ i moksl^ reglamentuojantys dokumentai, atliekama statistikos duomenii metaanalize. Aukstojo mokslo problemii sprendimij trajektorijos svarstomos analizuojant atskirq politiniij partijq programas ir j i j derm? su
Lietuvos gyvenimo realijomis.
Treciame monografijos skyriuje
bendrojo lavinimo politikoje"

„ltampn

laukai ir lokalus

y r a keturi poskyriai. Pirmame j q -

sprendimai
„Svietimo

valdymo decentralizavimas ir mokyklos autonomija" analizuojami pokyciai.
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i v y k ? valdymo srityje. Daugelis pasaulio salii^, tobulinanciii savo nacionalin?
svietimo politik% viena is svarbiausiii svietimo politikos strateginin krypcii^
laiko svietimo valdymo tobulinim^ ir svietimo organizaciji^ autonomijos stiprinim^^. Paprastai svietimo politikos strategija yra apibudinama kaip politikos
priemimo ir jos keitimo procesas, kuriuo siekiama reaguoti [ kintam^ svietimo
kontekst^. Svietimo politikai, esantys prie svietimo vairo, nevienodai supranta, kokie turetii buti siuolaikines svietimo politikos prioritetai. Vieni tokiomis
kryptimis mano esant kokyb?, efektyvum^ ir socialini teisingum^ kiti - lygiii
galimybiii svietime [ g y v e n d i n i m ^ efektyvq finansq panaudojim^,

svietimo

valdymo decentralizavim^ ir liberalizavim^. A r decentralizuojant

svietimo

v a l d y m ^ svietimo institucijos tampa savarankiskesnes ir autonomiskesnes, ar
jos turi daugiau galiq kurti v e i k s m i n g ^ efektyviai v e i k i a n c i ^ [vairiit interest
grupiii poreikius tenkinanci^ svietimo sistem^? T a i klausimai, [ kuriuos meginama atsakyti siame skyriuje.

Antrame trecio skyriaus poskyryje „ Ugdymo turinio formavimo politika: socialini reprodukcija ir jos (veika " analizuojama bendrojo lavinimo ugdymo turinio kaita, atskleidziant, kaip ideologija skverbiasi i ugdymo turini, ir atvirksciai, - kaip ugdymo turinio formavimas laiduoja vienoki^ ar kitoki^ ideologija
bei atitinkamos moksleiviii s^mones formavimj)^. Remiantis bendrojo lavinimo
m o k y k l i i bendnyn program^ turinio analize ir kritines pedagogikos atstovij
izvalgomis, bandoma paaiskinti, kokie pavojai slypi ugdymo turinio pertvarkos
politikoje, kokios galimos pasekmes ir kaip jas numatyti. Demesys sutelkiamas
i socialinio ugdymo bendnjjii program^ fonnuluotes ir pagrindinius zodzius:
kaip j i i turinys nukreipia moksleivius tautinio ir pilietinio Sc^moningumo, globaliii ir lokaliii reiskiniq supratimo bei vertinimo link, ar moko kritiskumo ir
dialogo. Svarstoma bendriyiiprogramii kaip kontroles, skirtos socialinei reprodukcijai uztikrinti, atliepiant valdininkijos interesus, funkcija.

Treciame trecio skyriaus poskyryje „ Seselinis svietimas Lietuvoje: stratifikacijospriemone arpagalba mokiniui" aptariama posovietineje erdveje, ir Lietuvoje paplit?s korepetitoriavimo reiskinys. Remiantis tarptautiniu tyrimu aiskina-
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masi, ar tai socialine stratifikacijos priemone, ar veikia, kurios paskirtis - teikti
pagalb^ mokiniui. Korepetitoriavimas turi skaudzias socialines pasekmes, nes
neskatina socialinio teisingumo, lygiq galimybiii, aukstojo mokslo prieinamumo, o atvirksciai - padeda stipriau stratitikuoti ir taip socialiai stipriai susiskaldziusi^ visuomen?, palaiko seselinio svietimo paslaugas.

Ketvirtame sio skyriaus poskyryje „Pagrindines bendrojo lavinimo mokyklos alternatyva: jaunimo mokykla" pristatoma altematyvos pagrindinei bendrojo lavinimo mokyklai diskursas ir parodoma, kaip menkai per esamus nepriklausomybes metus buvo pletojama jaunimo mokyklos, kaip altematyvos,
ideja. Analizuojant Lietuvos svietimo politikos dokumentus analizuojama j a u nimo mokyklos koncepcija, jos raida Lietuvoje, [vardijamos problemos, kurias
ji padeda spr^sti, pavyzdziui nenor^ mokytis, menk^ motyvacij^^ ir kt. Aptariama altematyvios mokyklos idejos [gyvendinimo politika ir problematika,
atskleidziama esamos teisines bazes silpnumas altematyviam ugdymui realizuoti. Platesniam kontekstui suvokti analizuojami uzsienio valstybiii altematyvaus ugdymo modeliai, [zvelgiami pastarqjq metij pozityvQs Lietuvos svietimo
poslinkiai altematyvios mokyklos modeliui sukurti.

Ketvirtq skyrii[, skirt^ Svietimo politikai ir sociokulturinio ugdymo prioritetii ieskai, sudaro trys poskyriai. Pirmame poskyryje „ Globalizacijos

issUkiai

vertybiniii nuostatii kaitai" svarstoma vertybii^ ugdymo problemos. Siekiama
ivertinti vertybiq kaitos globalizacijos s^lygomis ir J 4 ugdymo Lietuvos svietimo institucijose santyki. Lietuvos dokumentu, aksiologiniq tyrimq ir longitudinio empirinio tyrimo duomenq analize grindziamas perejimas nuo tradicijn
prie siuolaikinio pasaulio vertybiii, iskeliant klausimus, kiek toks perejimas yra
naturalus, kiek j i s yra politikii inspimojamas ir palaikomas.

Antrame poskyryje „ Uzsienio kalbii mokymas: daugiakalbystes ir mokymo
ankstinimo politikos link" analizuojama E S ir Lietuvos kalbii politika, kurios
asis - kulturines ir lingvistines [vairoves issaugojimas. Skyriuje aptariamas svietimo sistemos vaidmuo ir atsakomybe, siekiant issaugoti unikalq salies p a v e l d ^
kulturin? ir lingvistin? [vairov?. Pristatoma daugiakalbystes koncepcija, kuria
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grinziama Europos Sfyungos kalbij politika. Lietuvai integruojantis i daugiakalb? ir daugiakultur? Europos SEyungty kitas tarptautines institucijas, dideja uzsienio kalbii mokymo ir mokymosi svarba bei aktualumas. Lietuvos svietimo politikai supranta, kad dabartineje situacijoje norint uztikrinti E S ir Lietuvos kalbii
politikos derm?, butina vadovautis E S politikiirekomendacijomis. Modeliuojant
Lietuvos kalbii mokymo politikai, kyla sudetingas uzdavinys - kaip suderinti
etnokulturin? politikos tendencij^^ su Europos propaguojama daugiakalbystes
politika. Skyriuje analizuojama, kaip uzsienio kalbii mokejimo kokybes gerinimo problemos numatomos spr?sti [vedant visose Lietuvos mokyklose privalom^
a n k s t 3 ^ ^ i uzsienio kalbq mokymosi.

Treciame ketvirto skyriaus poskyryje „ Svietimo politika kulturos ir kultura
svietimo politikos konteste " analizuojami dokumentai, nusakantys svietimo ir
kulturos santyki. Kulturinio ugdymo teisinis reglamentavimas

analizuojamas

istoriniu ir socialiniii inovacijii itraukties i turini poziuriais. Taip pat aptariamos
moksliniame ir placiajame diskurse vartojamos kulturos, ugdymo, tradicijos,
etniskumo sampratos, svarstoma j i i kaita. Gilinamasi i etnines kulturos ugdymo
kontekst^ etniniiikulturii i r j q mokymo l i k i m ^ globalizacijos s^lygomis.
Monografijos pabaigoje isvadomis pateikiamas monografinio tyrimo apibendrinimas, pagrindiniai transformacijii veiksniai, aptariamos svietimo politikos tendencijos, svietimo ateities perspektyvos.
Svietimo politikos diskursas turi daug aspektii, neimanoma visii aptarti vienoje knygoje. Tikimes, kad autoriq samprotavimai, j i i svietimo politikos apm^stymai, izvalgos, kylancios is gana skirtingii politiniii isitikinimq ir grindziamos dokumentii bei j q igyvendinimo analize, bus vertingi profesionaliems
politikams, tiems, kurie J£i kuria ir igyvendina, neabejotinai - mokslininkams,
studentams, galiausiai visiems besidomintiems svietimu. Sios monografijos autoriai tikisi, kad savo izvalgomis praturtins svietimo politikji - nauj^ edukologijos mokslo sak^.

