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Ávadas
Pastaraisiais metais pedagogikos raida vis spartëja  didëja asmenø skaièius, tirianèiø ugdymo problemas. Net septyniose Lietuvos aukðtosiose mokyklose veikia edukologijos doktorantûra. Ið kitos pusës, keièiasi pats poþiûris á pedagogikà, kadangi ugdymo objektu supratimas ne tik vaikas, paauglys ar jaunuolis, bet ir suaugæs þmogus. Todël net keièiamos ugdymo
mokslo sàvokos, diskutuojama dël ávairiø pedagoginiø terminø supratimo.
Pavyzdþiui, ásigali edukologijos terminas, kurio ávedimas, kaip rodo ðiame
leidinyje pateikta medþiaga (50-53 psl.), net prieðtarauja Lietuvos vyriausybës nutarimams.
Rengiant mokytojus, ypaè svarbu ugdyti jø kûrybiná poþiûrá á pedagogikà  juk pedagogika yra ne tik mokslas, bet ir menas. Todël ðioje metodinëje priemonëje, kuri apima paèià pedagogikos pradþià, ir bandoma paanalizuoti pedagogikos esmës supratimà, jos ryðius su kitais mokslais, jos tyrimo metodus, naujus poþiûrius á pedagogikos mokslø sistemà. Manau, kad
pateikti klausimai ir uþduotys skatins studentø savarankiðkà kûrybinæ mintá.
Autorius ðirdingai dëkoja ðio darbo recenzentams doc. dr. Antaninai
Grabauskienei ir prof. habil. dr. Juozui Vaitkevièiui uþ kritines pastabas ir
pasiûlymus, padëjusius geriau parengti ðá leidiná.
Bûsiu dëkingas uþ pareikðtas pastabas ir pasiûlymus, kuriuos praðau
siøsti ðiuo adresu: Pedagogikos katedra,
Vilniaus pedagoginis universitetas
Studentø g. 39
LT-2034 Vilnius
Autorius
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1. Pedagogikos supratimas
1. 1. Pedagogikos objektas
Kas apsprendþia þmogaus padëtá visuomenëje? Kà tiria pedagogika? Kaip suprantamas ugdymas? Kas tai yra mokymas? Kà
reiðkia sàvoka lavinimas? O kas tai yra
auklëjimas? Koks lavinimo ir auklëjimo
santykis su mokymu? Kodël ugdymas  visuomeninis reiðkinys?
Þmogus  visuomenës narys. Kiekvieno atskiro þmogaus padëtá ir vaidmená visuomenëje lemia daugybë sàlygø, ið kuriø viena svarbiausiø  þinios ir profesinë kompetencija, asmenybës kûrybingumas, gebëjimas bendrauti, apskritai jo asmenybës iðsivystymo lygis. Visa
tai didele dalimi nulemia jaunosios kartos ugdymo pobûdis tiek ðeimoje,
tiek ugdymo ástaigose, t. y. istoriðkai susiformavusi vaikø ir jaunimo rengimo gyvenimui sistema.
Ugdymas atsirado kartu su þmogumi ir visuomet buvo labai reikðminga visuomeninio gyvenimo funkcija. Pamaþu kaupta ir perduodama ið
kartos á kartà jaunosios kartos kartos ugdymo patirtis, apibendrinta liaudies
sakytinëje kûryboje, kiek vëliau atsispindëjo teologijos, filosofijos, politikos, retorikos veikaluose; tik apie XVII-XVIII amþiø, prasidëjus spartesnei gamybos plëtotei, kaupiantis visuomenës patyrimui, vystantis mokslui
ir paspartëjus jo diferenciacijai, pleèiantis mokyklø, kaip specialiø mokymo ástaigø, tinklui, kartu iðryðkëjus tokio visuomeninio reiðkinio, kaip ugdymas, svarbai, nuo filosofijos atsiskyrë jaunosios kartos rengimo gyvenimui mokslas  pedagogika.
Vadinasi, pedagogika  þmogus ugdymo mokslas.
Þodis pedagogika yra kilæs ið dviejø graikø kalbos þodþiø: pais  vaikas, ago, again  vesti, valdyti, auklëti (paidagogos  vaikø vedþiotojas,
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paidagogeion  mokykla). Mat senovës Graikijoje pedagogais buvo vadinami asmenys (paprastai vergai), kurie lydëdavo ðeimininko vaikus á mokyklà ir juos priþiûrëdavo. Graikø kalba paidagogika buvo suprantama
kaip ugdymo menas. Ilgainiui pedagogais imta vadinti mokytojus ir auklëtojus, o dabar ðiuo þodþiu vadinami dar ir pedagogikos dalykus tiriantys
mokslininkai.
Pats terminas pedagogika pradëtas vartoti XVII a. pradþioje. Anglø filosofas F. Bekonas 1623 m. pateikë mokslø klasifikacijà, kurioje mini ir pedagogikà, suprasdamas jà kaip vadovavimà skaitymui. Pedagogikà kaip mokslà átvirtino èekø pedagogas J. A. Komenskis (1592-1670), nors já vadino didaktika (pagrindinis jo veikalas yra Didactica magna  Didþioji didaktika, 1632 m.). Pedagogikos terminas ásigali XVIII a. antrojoje pusëje, pradëjus universitetuose dëstyti ðá dalykà, steigti pedagogikos katedras (pirmàjà universitetinës pedagogikos katedrà 1779 m. ákûrë vokieèiø filosofas
E. Ch. Trapas (Trapp) Vokietijoje, Halës m.), spausdinti pedagogikos knygas. Vokieèiø filosofas I. Kantas (1724-1804) Karaliauèiaus universitete skaitë
paskaitas apie vaikø mokymà, kurios iðëjo knyga Apie pedagogikà.
Paþymëtina, jog ilgà laikà terminas didaktika (ið graikø kalbos þodþio
didasko  mokau) buvo vartojamas pedagogikos prasme, t. y. kada buvo
kalbama apie mokymà, lavinimà ir auklëjimà. Tik nuo XIX amþ. vidurio
didaktikos terminu imta vadinti mokymo teorijà. Taip didaktikà suprato
áþymus vokieèiø pedagogas A. Dystervëgas savo knygoje Vadovas vokieèiø mokytojams lavinti (1835 m.).
Vadinasi, terminas didaktika ir pedagogika nuo seno ávairiai vartojami. XX amþiuje nusistovi ðiø sàvokø turinys: visuotinai suprantama, jog
didaktika, kaip mokymo teorija, yra ypaè svarbi pedagogikos mokslo 
mokslo apie ugdymà  dalis. Todël ne retai, kalbant apie pedagogikà, turima mintyje mokymas, mokymo proceso organizavimas, t. y. didaktika.
Pedagogikos objektas  þmogus. Taèiau þmogø ávairiais aspektais tiria ir daugelis kitø mokslø, visø pirma filosofija, biologija, fiziologija, antropologija, psichologija ir pan. Pedagogika, remdamasi kitø mokslø duomanimis, nagrinëja tik jai bûdingà dalykà  þmogaus ugdymà. Tai unikali
pedagogikos mokslo funkcija  praktiðkai bei empiriðkai patikrintø ir teoriðkai pagrástø ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklëjimo) principø, turinio, organizavimo, metodikø ir t. t. kûrimas.
7

Bûtina akcentuoti, jog pedagoginiø reiðkiniø esmë ryðkiausiai atsispindi vaikø ir jaunimo ugdymo procese, kuriame ypatingà vietà uþima
mokymas. Tas amþius yra ypaè reikðmingas ir bûdingas asmenybës vystymesi, nes vyresnieji nuolatos perduoda jaunajai kartai svarbiausias þinias,
kultûrà, moralines vertybes, bendravimo bruoþus ir pan., t. y. sukauptà visuomeninæ patirtá. Taip vaikai ir jaunimas rengiamas gyvenimui, darbui.
Todël daugelá deðimtmeèiø pedagogika buvo suprantama kaip jaunosios
kartos ugdymas.
Pastaruoju metu vis labiau akcentuojama, jog þmogaus ugdymas tæsiasi
visà gyvenimà  spartaus mokslinio-techninio progreso sàlygomis neiðvengiamai bûtina nuolat papildyti turimas þinias; gyvenimas taip pat verèia þmogø neretai permàstyti savo poþiûrá á ávairius gyvenimo reiðkinius,
naujai þvelgti á vertybes. Keliama mintis, jog ugdymas turi tapti nepertraukiamu procesu (permanentiniu), kalbama apie permanentinæ ugdymo sistemà. Todël pedagogikos objektu siûloma laikyti tik jaunosios kartos ugdymà. Jau ásigali nauja, platesnë sàvoka, dalinai keièianti pedagogikà  edukologija (ið anglø kalbos education  tai plaèiai naudojama ðvietimo, lavinimo auklëjimo, ugdymo prasme sàvoka; lot.  educatio  lavinimas, auklëjimas, ðvietimas). Siûloma apibrëþti taip: Edukologija yra mokslas, tiriantis permanentiná þmogaus ir grupiø ugdymà (13, p. 14)/ Yra siûlymø
edukologijà suvokti tik kaip saviugdos mokslà (23, p. 49).
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1992 m. spalio 7 d. nutarimà
Nr. 729 patvirtintà mokslo klasifikacijà prie socialiniø mokslø sriteis priskiriama edukologija (6A), o pedagogika neminima. Vadinasi, pedagogika  edukologijos dalis.
Paprastai ugdymas suprantamas kaip visuomenës patirties, tautos kultûros perdavimas jaunajai kartai. Nesunku pastebëti, kad tà patirtá ir kultûrà jaunoji karta ágyja ið ávairiø ðaltiniø visokiais keliais ir bûdais. Jau
nuo pat pirmøjø savo gyvenimo dienø vaikai, stebëdami aplinkà ir bendraudami su artimaisiais, daug pamato ir suþino, o toliau augdami vis
daugiau ir daugiau patiria bei suvokia. Lankant darþelá, o ypaè mokyklà,
jiems atsiskleidþia daug gamtos paslapèiø, vaikai ágyja moksliniø þiniø
pagrindus, vis geriau suvokia þmoniø santykius, ásisàmonina ávairias vertybes ir pan. Jø patirtá sparèiai pleèia ir masinës informacijos priemonës,
ypaè televizija, spauda, kinas ir pan., taip pat bendravimas su kitais þmo8

nëmis. Vadinasi, asmenybæ ugdo visa aplinka  tai socialinio formavimo procesas.
Taèiau pedagogikos objektas yra siauresnis  ji nagrinëja specialiai
organizuotà jauno þmogaus ugdymà, kuriam vadovauja turintieji atitinkamà pasirengimà asmenys  pedagogai (taip pat tëcvai), t. y. tiria pedagoginá procesà. Ðiame procese veikia ugdytojas (pedagogas, tëvas) ir ugdytinis (vaikas, moksleivis). Jiems kartu veikiant ir ávairiai bendraujant, nuolat
turtëja ugdytinio asmenybë  ugdytinis keièiasi, perimdamas vyresniøjø
sukauptà patirtá. Kartu, atsiþvelgiant á visuomeninio gyvenimo keliamus
reikalavimus, siekiama jaunàjà kartà perorientuoti, ypaè mûsø gyvenamuoju
laikmeèiu. Atgimstanèiai tautai reikia atitinkamos kultûrinës savimonës
bei lygio þmogaus, kuris galëtø pats atsinaujinti ir atnaujinti visuomenæ.
Tokio þmogaus ugdymas  naujosios ðvietimo sistemos uþdavinys [30,
p. 3].
Vadinasi, pedagogika nagrinëja þmogaus formavimo procesà  pedagogo ir jo vadovaujamø asmenø veiklà, kuri skirta pastarøjø asmenybei
ugdyti.
Pedagogika nagrinëja daug klausimø: ugdymo tikslus, ðvietimo sistemos principus, mokymo turiná (ko mokyti), mokymo principus, mokymo
metodus, mokymo organizavimo formas (kaip mokyti), mokymo rezultatø
apskaità, auklëjimà mokymo procese, tautiná, religiná, doroviná, darbiná,
estetiná ir fiziná auklëjimà, elgesio kultûros ir drausmës ugdymà, mokiniø
organizacijø veiklà, mokyklos darbo organizavimà, jos santykius su ðeima;
ávairiais aspektais nagrinëjami mokytojo veiklos ir santykiø su moksleiviais bei kitais þmonëmis klausimai.
Kaip ir daugelá deðimtmeèiø, taip ir ðiuo metu ypatingà vietà tarp pedagogikos nagrinëjamø klausimø uþima ko ir kaip mokyti bei kitos mokymo
teorijos (didaktikos) problemos.
Pati plaèiausia ir ypaè pastaruoju metu labai
daþnai naudojama pedagogikos sàvoka, kuri
net nevienodai traktuojama  ugdymas (1).
Ði sàvoka ávairiuose ðaltiniuose suprantama ir kaip ugdytojø bei ugdomøjø bendra veikla, ir kaip jø sàveika, ir kaip vyresniøjø bei vaikø bendravimas, vadovavimas jaunajai kartai, net jos valdymas. Taèiau ugdymas,
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kaip matyti ið kà tik pateiktos medþiagos, yra labai sudëtingas ir kartu tikslingas procesas. Ið tikrøjø ugdymu apimant pedagogø ir besimokanèiøjø
bendrà veiklà, jø ávairiapusá bendravimà, suaugusiøjø vadovavimà ir pan.,
siekiama ypaè reikðmingo tikslo  perduodant svarbiausià visuomeninës
patirties dalá (bûtiniausias þinias ir vertybes, elgesio bruoþus, formuojant
protinius bei praktinius mokëjimus bei ágûdþius ir pan.), iðugdyti asmenybæ, kuri galëtø orientuotis pasaulyje, bûtø parengta gyvenimui ir darbui.
Tam pagrindinë ir ið esmës visuomenës raidà apsprendþianti sàlyga  siekimas, kad jaunoji karta perimtø svarbiausius þmonijos patirties dalykus.
Be to negali egzistuoti visuomenë, be to negali bûti visuomenës progreso.
Vadinasi, ugdymas  visuomeninës-istorinës patirties jaunajai kartai
perdavimas, siekiant parengti jà gyvenimui ir darbui.
Taip suprantant ugdymà akcentuojama, jog ðiame procese vyksta tam
tikras santykiavimas arba bendravimas tarp vyresniøjø (tëvø, mokytojø ir
pan.), kurie turi patirtá, specialiai pasirengæ jà perteikti, ið vienos pusës, ir
vaikø, jaunosios kartos, kuriems ði patirtis perduodama, ið kitos pusës. Vadinasi, vyresnieji natûraliai atlieka vadovaujantá vaidmená  jie perteikia
vaikams ir jaunimui þmonijos kauptos patirties dalá þiniø, mokëjimø ir ágûdþiø, ávairiø vertybiø, bendravimo formø ir pan. pavidalu ir vadovauja ugdomøjø veiklai, jiems perimant ðià patirtá. Kartu ðiame procese, remiantis
ágytomis þiniomis bei vertybëmis, formuojamas auklëtiniø poþiûris á aplinkà ir kitus þmones, charakterio bruoþai, elgesio áproèiai, taip pat ugdomi
gebëjimai, paþinimo jëgos (màstymas, kalba, vaizduotë ir pan.). Ugdymas
vyksta, kaip jau minëjome, veikiant vaikà já supanèiai aplinkai, skatinanèiai ugdytiná tobulëti visø pirma psichiðkai ir socialiai.
Taèiau ypatingà vaidmená ugdyme vaidina organizuotas pedagoginis procesas, kurá vykdo mokykla  èia per palyginti labai trumpà laikà
besimokantieji ypaè daug suþino ir iðmoksta.
Siauresnës sàvokos, áeinanèios á ugdymà, yra mokymas, lavinimas ir
auklëjimas.
Mokymas  pedagoginis procesas, kurio metu mokiniai, mokytojo
vadovaujami, ágyja þiniø, mokëjimø bei ágûdþiø; ðiame procese kartu
vystosi mokiniø paþinimo jëgos ir intelektas, formuojasi jø paþiûros ir
vertybes (t. y. jie lavinami ir auklëjami). Mokymas  tai svarbiausia mokyklos funkcija ir kartu pagrindinis susistemintø þiniø, praktiniø bei proti10

niø mokëjimø ir ágûdþiø ágijimo kelias, turintis didþiulæ átakà mokinius
parengti darbui ir gyvenimui ðiuolaikinëje visuomenëje. Svarbiausia mokymo organizavimo forma yra pamoka, ir jø tvarkaraðtis (kasdien 5-6 pamokos) yra itin reikðmingas mokiniø gyvenimo reglamentas. Tai dvipusis
procesas, ájungiantis mokyto veiklà (visà mokymo organizavimà, jo aiðkinimà, vadovavimà savarankiðkam darbui, mokymosi rezultatø tikrinimà ir
pan.) ir mokiniø mokymàsi (jø veiklà, realizuojant mokymo tikslus), todël
ðio proceso sëkmë priklauso nuo ðiø abiejø komponentø sàveikos (27).
Tiesa, þiniø ágyjama ne tik mokykloje  ypatingà reikðmæ asmenybës
vystymuisi turi savimoka, þiniø ágijimas savarankiðkai (per spaudà, televizijà ir pan., bendraujant su kitais þmonëmis, stebint ávairius reiðkinius).
Taèiau mokymo metu ágyjami þiniø pagrindai, mokiniai mokosi jas taikyti praktikoje, svarankiðkai plësti ir tobulinti. Kadangi dabar ypaè daug
informacijos gaunama uþ mokyklos sienø, per pamokas labai svarbu panaudoti ið ávairiø ðaltiniø savarankiðkai ágytas þinias, jas sisteminti ir interiorizuoti, kartu skatinant jas plësti. Vadinasi, ðiø dienø mokymui mokykloje keliama ir tokia funkcija  sisteminti ið ávairiø ðaltiniø savarankiðkai
ágytas þinias, ávairaus pobûdþio patirtá.
Savimoka, saviðvieta  tai savarankiðkas þiniø siekimas, mokëjimø ir
ágûdþiø tobulinimas.
Lavinimas  tai ugdomøjø asmenø þiniø, mokëjimø bei ágûdþiø, jø
sistemos ávaldymas, fiziniø ir protiniø galiø (atminties, pastabumo, dëmesio, màstymo ir jo operacijø, kalbos, vaizduotës) tobulinimas. Lavinimo rezultatas  iðsilavinimas, kuris ágyjamas visø pirma mokymo metu,
taip pat savarankiðkai kaupiant ávairià informacijà, taipogi ávairioje veikloje, stebint, bendraujant. Pagal tikslus pedagoginiame procese vykdomas
visø pirma protinis, taip pat darbinis, techninis, meninis, fizinis lavinimas.
Bûdingiausi iðsilavinusio þmogaus bruoþai  tai ne tik visapusiðkas pasaulio paþinimas, profesinis meistriðkumas, bet ir nuolatinis þiniø plëtimas
ir gilinimas, taip pat gebëjimas tomis þiniomis naudotis, jas taikyti praktikoje (þinoti  tai dar nereiðkia mokëti). Negalima nepaþymëti ir tokios aplinkybës, jog iðsilavinimà sàlygoja istorinës sàlygos, pvz., viduramþiais iðsilavinusiu buvo laikomas mokantis skaityti ir raðyti. Mûsø gyvenamuoju
laikotarpiu ir iðsilavinæs þmogus (sakysim, turintis aukðtàjá mokslà), nuolat nepapildantis savo þiniø, greitai gali atsilikti nuo gyvenimo keliamø
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reikalavimø. Bûdinga ir tai, jog kuo aukðtesnis þmogaus iðsilavinimas, tuo
jis kultûringesnis, nors neretai bûna ir atvirkðèiai.
Auklëjimas  tai asmenybës doroviniø ir estetiniø vertybiø, dvasiniø poreikiø, ásitikinimø ir idealø, charakterio bruoþø, kultûringo elgesio ágûdþiø bei áproèiø formavimas. Kitaip sakant, tai asmenybës, jos
vidinio pasaulio, perimant jai bendraþmogiðkàsias vertybes, dorovingumo
ugdymas. Vadinasi, auklëjimu siekiama iðugdyti vertingà asmenybæ, auklëtiná padaryti tokiu, koks jis turi bûti (S. Ðalkauskis). Todël tai kryptingas ir tikslingas, bet kartu ir labai sudëtingas, prieðtaringas, didele dalimi
visos aplinkos, ypaè ðeimos, sàlygojamas procesas, neretai neduodantis laukiamø rezultatø. Kada sakome, jog þmogus yra iðsilavinæs, bet netinkamai
iðsiauklëjæs, turime galvoje, kad jis nëra dorovingas ir netinkamai elgiasi.
Vykdomas dorovinis, religinis, tautinis, darbinis, tarptautinis, estetinis
auklëjimas.
Mokykloje auklëjimas vyksta visø pirma mokymo metu, o taip pat
ávairiame uþklasiniame darbe, ypaè klasës auklëtojo organizuojamoje veikloje. Mokymo procese auklëja tiek mokomosios medþiagos turinys, tiek
pati mokymo organizacija, taip pat mokytojo asmenybë, jo pavyzdys, santykiø su mokiniais pobûdis. Ne veltui sakoma, jog kas gerai moko, tas gerai ir auklëja.
Taèiau ypatingà vaidmená auklëjime vaidina ðeima. Ðeima yra lemiamas asmenybës formavimo veiksnys [30, p. 10]. Kaip nurodyta Lietuvos Respublikos ðvietimo ástatyme, tëvai privalo sudaryti vaikams gyvenimo ir mokymosi sàlygas, laiduojanèias sveikà ir saugià jø dvasiniø bei
fiziniø galiø plëtotæ, doroviná brendimà (16). Vadinasi, ðeimai priklauso
auklëjimo prioritetas, ji turi padëti asmenybës dorovingumo ir kultûrinius
pagrindus. Todël labai svarbu ðeimà stiprinti, ugdyti jai pagarbà, teikti visapusiðkà paramà, ið kitos pusës  turi bûti labai glaudûs ðeimos ir mokyklos santykiai (2, 10, 32).
Ðiø sàvokø, kaip ir jomis apibûdinamø procesø, yra labai glaudus ryðys,
jos ávairiais aspektais viena su kita siejasi, susikerta, viena nuo kitos priklauso. Antai mokymas yra svarbiausia tiek lavinimo, tiek auklëjimo mokykloje priemonë  mokant bet kurio dalyko, realizuojami ir mokomieji, ir
lavinamieji, ir auklëjamieji uþdaviniai, t. y. ugdoma. Todël daþnai vietoj
mokymo ar auklëjimo vartojama platesnë sàvoka  ugdymas. Pavyzdþiui,
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kalbant apie mokomuosius dalykus, sakoma ugdymo turinys, vietoj mokymo metodø  ugdymo metodai ir pan. Apskritai pastaruoju metu ypaè
plaèiai pradëta naudoti sàvoka ugdymas. Þinoma, kai mokoma, tuo pat
metu ir ugdoma (lavinama, auklëjama)  jau keli ðimtai metø, kai didaktikos darbuose ðie dalykai pabrëþiami, mokytojams jie visuotinai þinomi.
Taèiau norime ypaè pabrëþti, jog mokykloje pagrindinë veikla  mokymas. Kitaip sakant, kai analizuojamos didaktikos (mokymo teorijos) problemos, tikslingiausia vartoti ir mokymo esmæ atspindinèias sàvokas: mokymo principai, mokymo metodai, mokymo turinys, mokymo organizavimo formos ir pan.
Daþnai vartojama ir sàvoka formavimasis  tai naujø savybiø, individualiø bruoþø sudarymas, iðugdymas, áskiepijimas ir pan. Todël ðià savokà
kaip sinonimà vartojame ir vietoj ugdymas, ir vietoj auklëjimas. Kartais tikslinga naudoti ir sàvokà tapsmas.
Ðvietimas  tai arba ávairiais keliais bei bûdais þiniø teikimas, arba
mokymo ir auklëjimo ástaigø, jø sistemø, teikianèiø arba organizuojanèiø
iðsilavinimà, pavadinimas (apibûdinimas).
Ugdymas  visuomeninis
reiðkinys

Ugdymas, atsiradæs kartu su visuomene, yra
neatskiriamai susijæs su jos raida ir didele
dalimi lemia jos progresà, raidà ir ateitá. Juk
tam, kad þmonija toliau galëtø tobulëti, vyresnioji karta turi perduoti patirtá
jaunajai kartai, t. y. turi parengti vaikus ir jaunimà gyvenimui visuomenëje ir
gamybinei veiklai. Tas rengimas, vyresniøjø patirties perëmimas ir yra jaunosios kartos socializacija  individo tapsmas visuomenës nariu.
Vadinasi, vyresnioji karta, siekdama pratæsti þmonijos egzistavimà, norëdama kuo geresnës ateities savo palikuonims, bûtinai perduoda savo turimas þinias, gyvenimo supratimà ir ágytà patyrimà, ir to dëka jaunoji karta
pamaþu ásitraukia á gyvenimà, tæsia þmonijos raidà. Perëmusi sukauptà patirtá ir tuo lyg atsistojusi ant vyresniosios kartos peèiø, jaunoji karta toliau
tà patirtá turtina. Todël nuo to, kaip parengta jaunoji karta gyvenimui ir
veiklai, labai priklauso tolesnë visuomenës paþanga, tautos tæstinumas. Tai
kaip tik ir rodo, kad ugdymas yra ta lemiama sàlyga, tas veiksnys, kuris
padeda iðsaugoti ir plëtoti gamybinæ bei moralinæ visos þmonijos, atskiros tautos patirtá, jos kultûrà.
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Ið kitos pusës, vaikas gimsta labai silpnas, visiðkai nepajëgus savarankiðkai vystytis, todël jam bûtinas ugdytojas bei ugdymas (25).
Neretai samprotaujama apie tai, ar ugdymo pradai glûdi gyvuliø pasaulyje. Kai kurie sociologai ir pedagogai, remdamiesi empiriniais stebëjimais,
á tà klausimà atsako teigiamai. Ið tikrøjø nesunku pastebëti, jog paukðèiai
moko savo vaikus skraidyti, susirasti maisto ir pan., meðka, kaip yra pastebëta, moko savo jauniklius vaikðèioti, landþioti, net baudþia. Kai kas ugdymo daigus áþiûri net skruzdþiø gyvenime.
Þmogus, skirtingai nuo ávairø gyvûnø, yra visuomenës narys. Jo vystymàsi nulemia ne tik biologinis paveldimumas, bet ir þmoniø santykiai, materialinës visuomenës gyvenimo sàlygos. Tai, kas ágimta, gana daþnai nelemia, kuo iðaugs ir taps vienas ar kitas þmogus. Labai ávairiai bendraujant
su aplinka, su daugeliu þmoniø, konkreèiose socialinëse sàlygose vystosi
þmogaus genetinis fondas ir jo pagrindu formuojasi asmenybës savybës.
Jeigu vaikas auga ne tarp þmoniø (tokiø faktø yra buvæ), jis netenka daugelio þmogaus savybiø  nemoka kalbëti, neiðlavëja jo màstymas ir kitos psichinës savybës, nenori ir nemoka bendrauti su kitais þmonëmis, nesugeba
gaminti darbo árankiø, jais naudotis ir pan. Tuo tarpu gyvûnai paveldëjimo
dëka ágyja visas savo giminës (protëviø) savybes, pvz., árengia savo guolá,
ágyja maisto ir kt.
Taigi tam, kad galëtø tapti visuomenës nariu, aktyviai veikti tarp kitø
þmoniø, auganti ir besivystanti asmenybë turi perimti visuomenës patirtá ir jos sukautas þinias. Tai neiðvengiamai bûtina. Þinias bei patirtá perduoda ðeima ugdymo procese, kuriame stichiðkai dalyvauja ir vaikà supanti aplinka, o nuo tam tikros visuomenës iðsivystymo pakopos ypatingà vaidmená atlieka mokykla. Tai reiðkia, jog ugdymas, atsiradæs ir besivystantis
kartu su visuomene, yra visuomenës egzistencijos, jos iðgyvenimo, ypatinga visuomenës tæstinumo sàlyga.
Bûdinga, kad tobulëjant visuomenei, jos materialinëms gyvenimo sàlygoms, ugdymas darosi vis sudëtingesnis. Taèiau konkreèius ugdymo tikslus, turiná, metodus, visà jo sistemà ir organizacijà nulemia visuomenës
idealai, vertybës ir pan.
Paþymëtina, jog kiekviena nauja karta jau randa tam tikrà susiformavusià visuomenæ, tam tikrus visuomeninius-gamybinius santykius, atitinkamà visuomeninæ struktûrà bei institucijas: valstybæ, religijà, moralæ, teisi14

nes normas, politines partijas, menà, filosofijà, ugdymo sistemà ir pan. Ugdydama vyresnioji karta stengiasi, kad jaunoji karta perimtø atitinkamà ideologijà, gyvenimo bûdà, tai visuomenei bûdingà þmoniø santykiø sistemà.
Visuomenë, vis kildama á aukðtesná raidos lygá, stengiasi, kad ugdymo
procesas bûtø kuo labiau valdomas ir kuo tiksliau koreguojamas, kad ugdant bûtø suformuojami visuomenei ar kuriai nors jos daliai pageidaujami
asmenybës bruoþai. Todël, tobulëjant visuomenei, jos atitinkamos institucijos stengiasi uþkirsti kelià stichiniam asmenybës vystymuisi, imasi organizuoti ugdymo procesà ir jam vadovauti.
Þmonijos prieðauðryje, pirmykðtëje bendruomenëje santvarkoje, ugdymas vyko tiesiog kasdieninëje ûkinëje ir buitinëje þmoniø veikloje  buvo
ugdoma vyresniøjø gyvenimo ir darbo pamëgdþiojimu. Ugdymas padëjo
iðsaugoti ir plëtoti gamybinæ bei moralinæ þmoniø patirtá. Tiesa, þemas ekonominis lygis trukdë ugdymui tapti ypatinga visuomenine funkcija. Todël
visi vaikai gyvenimui buvo rengiami maþdaug vienodai. Kai kuriuos berniukø ir mergaièiø ugdymo skirtumus sàlygojo darbo pasidalijimas tarp
vyrø ir moterø. Pvz., berniukai buvo mokomi medþioti, þvejoti, kariauti,
gaminti darbo árankius bei ginklus, mergaitës  dalyvauti namø ruoðos darbuose, siûti drabuþius, rinkti maistui tinkamus augalus ir pan. Tik aukðtesnëje pirmykðtës bendruomenës raidos stadijoje atsiranda organizuotas ugdymas, kurá vykdë þyniai, dvasininkai, vyresnieji.
Laikui bëgant ëmë kurtis specialios ugdymui skirtos ástaigos  mokyklos, atsirado specialûs asmenys  pedagogai (mokytojai, auklëtojai, senovës Graikijoje  pedokritai, kilmingose ðeimose  guvernantës). Kûrësi iðtisos ðvietimo sistemos.
Vergovinëje visuomenëje ugdymà jau ima reguliuoti valstybë, pradedamos kurti specialios ugdymo ástaigos. Senovës Rytø ðalyse keletà amþiø
prieð mûsø erà religinëse mokyklose buvo mokoma skaityti ir raðyti, religinio kulto ir matematikos pagrindø, o raðtininkø mokyklose berniukai buvo
rengiami vergø prieþiûrai, valstybës valdymui.
Senovës Graikijoje, Spartoje, kur visas ekonominis gyvenimas rëmësi
vergø darbu, siekimu iðlaikyti vergovæ, vergvaldþiø vaikai buvo mokomi
kariauti, todël pagrindinis dëmesys buvo skiriamas sportiniams þaidimams,
fiziniams pratimams, karo menui; tuo tarpu Atënuose, kur sparèiai vystësi
amatai, prekyba, mokslas, menas, daugiausia dëmesio buvo buvo skiriama
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protiniam ir estetiniam lavinimui  rengti jaunimà valstybës reikalø tvarkymui. Tai akivaizdþiai rodo, kaip skirtingos ekonominës ir socialinës gyvenimo sàlygos lëmë skirtingas ugdymo kryptis.
Feodalinëje visuomenëje gana lëtai plëtojosi ugdymo ástaigos, kuriose
pagrindinæ vietà uþëmë religiniø dalykø mokymas, jos daþniausiai buvo
skiriamos tam tikriems sluoksniams. Mat toje visuomenëje ávairiø luomø
gyvenimo sàlygos ir bûdas buvo skirtingas. Feodalai valdë gausius þemës plotus, niekino fiziná darbà, todël stengësi iðugdyti gerà riterá, gebantá ginti savo þemes, prabangiai gyventi. Pleèiantis amatams, intensyvëjo prekyba, miestuose daugëjo amatininkø ir pirkliø. Todël bajorø vaikai
buvo rengiami riteriais, amatininkø vaikai mokësi cechø, pirkliø  gildijø
mokyklose. Valstieèiø vaikai paprastai pasirengdavo darbui ðeimose; laikui bëgant ir jiems buvo steigiamos mokyklos prie baþnyèiø ir vienuolynø.
Lietuvoje pirmoji mokykla ásteigta po 1387 m. prie Vilniaus katedros. Bûdinga, kad viduramþiais buvo mokoma vaikams nesuprantama lotynø kalba. Bet vis didëjo mokyklø skaièius, plëtësi jø mokymo turinys  ðalia
religiniø dalykø imama mokyti matematikos pagrindø, astronomijos ir kt.
Vidurinëse mokyklose pradedama dëstyti septyni laisvieji menai, paveldëti ið antikos mokymo sistemos (triviumas  gramatika, retorika, dialektika, kvadriviumas  aritmetika, astronomija, geometrija, muzika).
XII amþiuje ákuriami pirmieji universitetai (Lietuvoje  1579 m.).
Renesanso laikotarpiu (XIV-XVI a.), prasidëjus esminiams pokyèiams
ekonominiame gyvenime, kartu ryðkiam mokslo bei meno pakilimui, antikos kultûros tradicijø gaivinimui, humanistai këlë iðsilavinusio pasaulieèio, laisvos, protingos, veiklos asmenybës idealà, reikalavo plësti protiná
lavinimà, estetiná auklëjimà. Plintant reformacijai, religinis sàjûdis vertë
tiek katalikus, tiek evangelikus daugiau rûpintis jaunimo ugdymu. Todël
pradëta intensyviau rûpintis liaudies ðvietimu  jaunosios kartos ugdymas
vis labiau tampa reikðmingu visuomeniniu uþdaviniu, labai rimtu valstybës rûpinimosi objektu.
Toliau tobulëjant visuomenei, augant gamybai ir prekybai, nuo XVII amþiaus prasidëjus sparèiai mokslo ir technikos paþangai, o ypaè plëtojantis
pramonei, didëjo raðtingø darbininkø, iðsilavinusiø þmoniø poreikis. Naujomis sàlygomis nyksta luominiai skirtumai, visi visuomenës nariai tampa juridiðkai laisvais pilieèiais. Todël ugdymo ogranizacija, mokymo turinys bu16

vo papildomas gamtos mokslais, imta mokyti amatø ir pan. XIX a. pradþioje
atsirado ir pirmosios ikimokyklinio ugdymo ástaigos. XIX a. daugelyje Europos ðaliø priimami ástatymai apie privalomà pradiná mokymà (Lietuvoje
privalomo pradinio mokymo ástatymas paskelbtas 1922 m.), XX amþiuje
daugelyje iðsivysèiusiø ðaliø privalomø mokytis metø skaièius vis didinamas.
Naujas visuomenës vystymosi etapas, kuriame ypatingà vaidmená suvaidino moklinë techninë revoliucija, prasidëjo XX a., ypaè ðio amþiaus
viduryje. Ðiai revoliucijai ypaè bûdingas platus gamybos chemizavimas,
naujø dirbtiniø medþiagø sukûrimas, naujø rûðiø energijos panaudojimas,
gamybos kibernetizavimas ir automatizavimas, þmogaus iðëjimas uþ þemës atmosferos ribø. Mokslinio tyrimo darbø dydis iðauga iki neregëto
masto  mokslinë informacija kas septyneri-aðtuoneri metai padvigubëja.
Todël iðkilo nauji uþdaviniai ir ugdymui, mokyklai. Ðiuo laikotarpiu pailgëja mokymosi laikas, vaikai anksèiau pradedami mokyti, keièiasi mokymo turinys ir jo organizacija. Pvz., JTO duomenimis, 1987 m. Europoje ið
35 ðaliø trijose valstybëse privalomas mokymas buvo 12 metø, dviejose 
11 metø, vienuolikoje  10 metø, devyniose  9 metai, devyniose  8 metø,
t. y. aðtuoniolikoje valstybiø 8 arba 9 metai. Japonijos ir Pietø Korëjos
raida po Antrojo pasaulinio karo akivaizdþiai rodo, kad labai sparèià paþangà galima pasiekti tada, kai ðvietimas, mokykla tampa prioritetine valstybës socialinës veiklos sritimi.
Ir toliau, vykstant reikðmingiems pokyèiams mokslo, gamybos, kultûros sferose, ugdymo reikðmë didëja, visuomenës raida kelia naujus uþdavinius mokyklai, visai ðvietimo sistemai. Tai akivaizdþiai patvirtina tokia
Vakarø ekspertø nuomonë, jog net iki 95 procentø XXI amþiaus iðsivysèiusiø valstybiø pilieèiø ekonominës rinkos sàlygomis privalës kas penkeri
metai radikaliai keisti profesinës veiklos kryptá.
Ádomiø samprotavimø apie ugdymo ir mokyklos veiklos perspektyvas
pateikia amerikieèiø profesorius R. Ðuermanas ið Ilinojaus valstijos. Jis
iðskiria tokias visuomeninio gyvenimo tendencijas: ávairiø visuomeninio
gyvenimo sferø decentralizacijà; perëjimà nuo nacionalinës ekonomikos
prie internacionalinës, tai lemia besipleèianti konkurencija; perëjimà prie
aukðtesnës technologijos ir tobulesnës gamybos  vyksta perëjimas nuo
industrinës visuomenës prie informatyvinës, t. y. prasideda informatikos
era (ði tezë pagrindþiama tokiais duomenimis: JAV 1950 m. 55% visø dir17

banèiøjø dirbo pramonëje, tik 17%  informatikoje, o 1990 m. pramonëje
dirbo 13%, o informatikoje  net 50%). Dël tokios visuomenës raidos turi
keistis ir ugdymas. Pagrindinës mokyklos pertvarkymo kryptys, kaip teigia
ðis mokslininkas, yra ðios: 1) platesnës matematikos ir ið viso mokslo þinios; 2) visuotinas kompiuterinis mokymas; 3) gerai organizuotas svetimø
kalbø mokymas; 4) platus supaþindinimas su kitø tautø kultûromis, gebëjimas jas vertinti. Kartu pabrëþiama, jog moksleiviai turi ágyti gerà iðsilavinimà, kurio svarbiausias rodiklis  kiekvieno þmogaus asmeninio orumo
idëjos supratimas. R. Ðuermanas iðskiria dvi reikðmingiausias vertybiø grupes: pirma  asmeninës laimës, sëkmës siekimas, mokëjimas priimti teisingus sprendimus, atsakomybë uþ savo likimà; antra  siekimas tarnauti visuomenei, pakantumas kitiems þmonëms, visø Þemës þmoniø bendruomeniø gerbimas. Ðiø ir kitø vertybiø ásisàmoninimas turi ápratinti kiekvienà
asmenybæ turëti savarankiðkà, objektyvià, nuo niekieno nepriklausomà nuomonæ. Tai reiðkia, kad nauja visuomenës raidos era kartu bus ir humanizacijos, iðplëtotos demokratijos era.
Dabar Lietuvoje, atstaèius nepriklausomybæ, iðkyla dar ir specifiniai valstybingumo átvirtinimo uþdaviniai, todël pertvarkomas visas ugdymas, mokyklos. Tai ryðkiai atsispindi Lietuvos vidurinës bendrojo lavinimo mokyklos koncepcijoje [30], 1991 m. priimtame ir 1998 m. kiek pakeistame
Lietuvos Respublikos ðvietimo ástatyme [16], kituose dokumentuose. Ðvietimo sistemos principai, tos sistemos struktûra iðanalizuota 1992 m. paskelbtoje publikacijoje [26], daugelyje straipsniø periodinëje spaudoje, o
pati pertvarka aiðkiai atsispindi naujuose mokymo planuose, mokymo programose bei vadovëliuose. Kartu reikia atkreipti kuo rimèiausià dëmesá ir á
prof. R. Ðuermano iðvadas, kad, prasidedant naujai informatikos erai, bûtina siekti, ið vienos pusës, kad jaunoji karta ágytø mokslø pagrindø þinias,
mokëtø naudotis kompiuteriais, iðmoktø svetimø kalbø ir susipaþintø su
kitø tautø kultûra, ið kitos  bûtø ugdoma aukðtos humanistinës kultûros,
demokratiniø siekiø asmenybë.
Visuomeniná ugdymo pobûdá rodo ir tai, jog visa visuomenë rûpinasi
jaunàja karta. Ugdymo klausimus sprendþia ne tik specialios ugdymà koreaguojanèios ástaigos, bet jais domisi ávairios nevalstybinës organizacijos. Ugdymo klausimai keliami ir nagrinëjami groþinëje literatûroje ir kitoje meninëje kûryboje, ávairiose masinës informacijos priemonëse.
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Taigi galima sakyti, kad ugdymo procese dalyvauja visi þmonës, t. y.
visi yra ugdymo dalyviai. Tai patvirtina ir tokia aplinkybë, jog asmenybë
visà laikà keièiasi, t. y. ugdosi ir yra ugdoma. Baigæs bet kurià mokyklà,
ágijæs profesijà, suaugæs þmogus daþniausiai nuolat papildo savo þinias,
ágyja vis didesnæ patirtá. Ávairios veiklos procese, bendraujant su kitais asmenimis, tobulëja jo psichika, keièiasi poþiûris á ávairius visuomeninio gyvenimo reiðkinius bei vertybes ir pan. Sudëtingame gyvenimo kelyje kiekvienam þmogui didesnæ ar maþesnæ átakà tiesiogiai ar netiesiogiai daro kiti
asmenys, ið kitos pusës  kiekvienas þmogus veikia kitus. Todël ne tik vaikystëje ar jaunystëje vyksta ugdymas  ið esmës kiekvienas þmogus visà
gyvenimà ugdosi (gyvenimas, visa aplinka já veikia). O kadangi subrendæs
þmogus ir kitus ugdo, vadinasi, kiekvienas ið suaugusiøjø esame ir ugdytojai, ir ugdytiniai, t. y. ugdymo dalyviai.
Analizuodamas ugdymo procesà, S. Ðalkauskis iðskiria ugdymo veiksnius ir ugdymo veikëjus. Ugdymo veiksniai  visa tai, kas sàmoningai ar
nesàmoningai veikia ugdomuosius. Jø trys grupës: paðaukti ið prigimties 
ðeima, valstybë ir baþnyèia; paðaukti ið paskirties  ugdomosios ástaigos,
jaunimo ugdymosi organizacijos; atsitiktiniai ugdymo veiksniai  ðeimos
dalyviai, draugai, tëvø namai, apylinkë, gamta bei klimatas, tëviðkë, tëvynë, tauta, kultûra [28, p. 302-310]. Ugdymo veikëjai  asmenys, priklausantys prie ugdymo veiksniø, sàmoningai vykdantys ugdomàjà veiklà (tëvai, mokytojai, auklëtojai, kunigai). Ðie veikëjai vykdo ugdomàjá veikimà
norimai, sàmoningai ir ið paðaukimo [28, p. 310]. Kitaip sakant, tai tokie
ugdymo dalyviai, kurie arba specialiai yra parengti ugdomajai veiklai, arba
pagal savo padëtá privalo kitus ugdyti.
Vadinsi, ugdymas yra ypatinga þmonijos veiklos ir þmoniø tarpusavio santykiø sfera  tai visuomenës svarbiausia funkcija, jos tæstinumo
sàlyga; kiekvienas þmogus yra ugdymo dalyvis.
Taigi iðvada aiðki  jaunosios kartos ugdymas yra neatskiriamai susijæs
su visuomenës raida. Dar daugiau  ypaè svarbu siekti, kad ugdymas lenktø visuomenës vystymàsi ir tuo skatintø progresà.
Uþduotys: Apibûdinkite ugdymo esmæ.
Paanalizuokite, kuo skiriasi pedagogika nuo kitø mokslø apie
þmogø.
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Nurodykite mokymo, lavinimo ir auklëjimo specifinius
bruoþus.
Aptarkite, kuo mokymas ypaè svarbus ugdymui.
Árodykite, jog ugdymà sàlygoja visuomenës raidos lygis.
Pasamprotaukite, kaip gali ateityje keistis ugdymas, toliau vystantis visuomenei.

1. 2. Pedagogika  mokslas ir menas
Kaip suprantamas mokslas, ar pedagogikai bûdingi mokslo poþymiai? Kuo svarbûs mokytojui pedagogikos teiginiai, iðvados, rekomendacijos? Kuo specifiðkas pedagogikos taikymas? Kodël pedagogika
laikoma ir menu? Ar ámanoma sëkmingai
mokytojauti be pedagoginio pasirengimo?
Kuo skiriasi pedagogika nuo pedagogijos?
Pedagogika  mokslas, jo
svarba

Organizuotà ugdymà mokyklose, visø
pirma ir svarbiausia  mokymà, vykdo
specialistai, ágijæ specialiø þiniø ir reikiamø
mokëjimø, t. y. mokytojai. Tai reiðkia, kad viena ið sàlygø jø sëkmingam
darbui yra geras pedagogikos mokslo iðmanymas. Pedagogika, kaip jau
buvo minëta, nagrinëja ugdymo dësningumus, ugdymo mokyklose turiná ir
procesà, atskleidþià pedagoginës veiklos technikà, tiria ir skleidþia teigiamà
mokymo ir auklëjimo patirtá. Vadinasi, pedagogika supaþindina mokytojà
su patikrintu, praktikoje iðbandytu mokymo ir auklëjimo organizavimu,
parodo poveikio mokiniui galimybes. Todël mokytojas, siekdamas kuo
tobuliau organizuoti ugdymà, turi turëti pedagoginiø þiniø, gerai þinoti
objektyvius dësningumus, kurie nulemia visà ugdomàjá procesà.
Taigi ugdymo praktikai pedagogika reikðminga, kaip apibendrinta,
paties gyvenimo patikrinta teorija. Todël negalima sutikti su tokiu kartais girdimu teigimu, jog mokytojui pakanka tik gerai iðmanyti savo dëstomàjá dalykà ir be dideliø pastangø, be pedagogikos þiniø jis sëkmingai iðmokys mokinius (pedagogikà pats susikurs). Atvirkðèiai, be pedagoginiø
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þiniø negalima valdyti ugdymo, kuris, tobulëjant visuomenei, darosi vis
sudëtingesnis.
Pedagogika  tai visø pirma mokslas, teorija.1 Visuotinai pripaþástamas, jog mokslas  susistemintø þiniø apie gamtà, visuomenæ ir màstymà,
sukauptø visuomeniniame istoriniame procese, visuma.
Tokiø þiniø apie visuomenæ bei þmogø dalis yra pedagogika  þmogaus
ugdymo mokslas, kuriame apibendrinta ugdymo patirtis. S. Ðalkauskis taip
apibûdina pedagogikà: Pedagogikos mokslas yra ne kas kita, kaip visos
þmonijos patirtis, sutvarkyta, apibendrinta, paaiðkinta, padauginta moksliðkosiomis iðvadomis ir suvesta á sistemà [28, p. 255].
Kartu reikia paþymëti, jog pedagogika turi visas mokslui bûdingas struktûras: mokslo objektà, hipotezes, tyrimo dalykà ir metodus, savas teorijas
bei sistemas.
Negalima nepabrëþti to fakto, jog per kelis ðimtmeèius yra sukauptas
didþiulis pedagoginiø idëjø bankas, atspindintis ir apibendrinantis ávairius pedagoginius bandymus, ieðkojimus, ir vis turtëjantis. Todël nuolatinës pedagoginiø idëjø studijos yra itin reikðminga prielaida tobulinti jaunosios kartos ugdymà, pertvarkyti Lietuvos mokyklà.
Taèiau, kaip rodo mokyklos veiklos, taip pat vadovavimo mokyklai stebëjimas, dël nepakankamo dëmesio pedagogikai praktinëje veikloje neretai ðis pedagoginis lobynas maþokai panaudojamas, dël to kai kurie dalykai
naujai atrandami. Patyræ pedagogai, gerai þinantys pedagogikos istorijà
ir jos teorijà, daþnai pastebi, jog pedagoginëje praktikoje nauja  tai neretai pamirðta sena. Ðá faktà patvirtina ne kartà itin aktyviai propaguota ir
tiesiog prievarta brukta vienokia ar kitokia patirtis, kuri ið esmës tebuvo
ðiek tiek savotiðka pedagogikai seniai þinomø, bet primirðtø idëjø interpretacija. Tipiðkas pavyzdys  mokiniø mokymosi rezultatø vertinimo arba
poþiûrio á mokiná, skaitymosi su jo interesais bei patirtimi problemos, kaip
naujovës, nors visi teiginiai ið esmës jau seniai þinomi, ne kartà diskutuoti ir taikyti praktikoje. Vadinasi, nereikia ið naujo, kaip sakoma, iðradinëti dviraèio, bet bûtina já tobulinti.
Ið kitos pusës, pedagogikos mokslo þinios, tapusios mokytojo savastimi, kaip tik ir sudaro pedagoginio meistriðkumo, taip pat naujø indiviKaip raðë S. Ðalkauskis, pedagogika yra ugdymo mokslas, arba teorija... moko naujøjø
kartø ugdymo, jø ruoðimo gyvenimo tikslams siekti (28, p. 254)
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dualiø mokytojo ieðkojimø, bûtinø tobulinant ugdymo procesà, pagrindà. Kitaip sakant, sëkmingai pedagoginei veiklai pedagogikos þinios bûtinos kaip þmogaus kvëpavimui deguonis. Dar XIX a. rusø tautinës mokyklos kûrëjas K. Uðinskis yra tvirtinæs, kad pedagoginë praktika be pedagogikos teorijos yra tolygu ðundaktaravimui medicinoje. S. Ðalkauskis primena prancûzø teiginá, jog praktika be teorijos yra akla, o teorija
be praktikos yra bergþdþia.
1936 m. S. Ðalkauskis taip apibûdino pedagogikos mokslo svarbà ir naudà: 1) pedagogika palengvina mokytojui asmeninio patyrimo ásigijimà;
2) paskatina pedagoginæ paþangà, neleisdama snausti faktiðkoje ugdymo
padëtyje; 3) sykiu su didesniu sàmoningumu, tikrumu ir paþangumu áneða
á ugdymo praktikà didesná tikslingumà ir planingumà [28, p. 255]. Ir ðiø
dienø sàlygomis toks pedagogikos mokslo vertinimas visiðkai priimtinas 
jame ryðkiai atsispindi tai, jog pedagogikos þinios ne tik parodo, kaip organizuoti ugdymo procesà, bet ir sudaro pagrindà savarankiðkiems ieðkojimams ðá procesà tobulinti, skatina ugdytojà ieðkoti savitø poveikio moksleiviams bûdø. Vadinasi, teisingai pabrëþiama, jog pedagogikos mokslo
paskirtis yra padëti mokytojui kuo tobuliau organizuoti jaunosios kartos ugdymà, kuo kûrybingiau pasinaudoti per iðtisus amþius sukaupta
patirtimi, kurià apibendrintai pateikia ðis mokslas.
Pedagogikos kûrybingas
taikymas ugdymo
praktikoje  menas

Kartu reikia turëti galvoje, jog pedagogikos mokslo pritaikomumo pobûdis yra specifinis, nes bet kuri ugdomoji veikla, atskirai imant mokymo proceso organizavimas, yra ypaè sudëtinga. Bûdingiausias ugdymo poþymis tas, jog tai dvipusis procesas ir jo sëkmë priklauso tiek nuo ugdytinio, tiek nuo ugdytojo, t. y. nuo jø sàveikos pobûdþio, pedagogui vadovaujant (ne komanduojant, ásakinëjant, besàlygiðkai diktuojant, bet sugebant partneriðko bendravimo stiliumi norima kryptimi veikti mokiná). Juk kiekvienas jø  savitos, nepakartojamos asmenybës su skirtingais interesais ir poþiûriais, ávairaus lygio gyvenimo patyrimu, gyvenantys skirtingose sàlygose ir pan. Todël iðmanyti pedagogikà tuo labiau svarbu ir bûtina.
Pavyzdþiui, norint gerai mokyti, mokymo metu sëkmingai lavinti ir auklëti, ugdyti jaunosios kartos tautinæ savimonæ, siekiant, kad mokslo pagrin22

dø þinios taptø mokinio savastimi, mokytojui labai svarbu gerai iðstudijuoti pamokos  pagrindinës mokymo organizavimo formos  teorijà, kuri
plaèiai aptariama didaktikoje (vienoje ið pedagogikos mokslo daliø); gerai
þinoti ávairiø mokymo metodø teigiamas ir neigiamas savybes, jø panaudojimo galimybes, ávairius derinimo bûdus, tas sàlygas, kuriø tikslinga laikytis, norint sëkmingai átraukti visus moksleivius á aktyvø darbà, kaip derinti ir taikyti kolektyviná, grupiná ir individualø darbà, kaip ir kada geriausia tikrinti mokymosi rezultatus ir t. t. Bûtina þinoti pedagogikos iðvadas ir
rekomendacijas apie tai, kaip sudëtingas mokslo þinias perteikti suprantamai, sieti jas su gyvenimu, praktika, kaip sudominti dëstomuoju dalyku ir
pan., þinoti techniniø ir vaizdiniø mokymo priemoniø panaudojimo bûdus
ir daug kitø klausimø.
Visa tai þinant, atsiþvelgiant á konkreèias sàlygas, galima kûrybiðkai
organizuoti pamokà, ieðkoti bûdø kuo labiau tobulinti jos organizavimà.
Todël mokytojui, kaip mokymo proceso organizatoriui, visø pirma svarbios bei bûtinos mokymo teorijos, pedagoginës þinios. Tiesa, pedagoginëje
veikloje ðito dar nepakanka  lemiamà vaidmená vaidina gebëjimas kûrybiðkai remtis tomis þiniomis, jas mokomai taikyti.
Bet þinios  tai dar ne mokëjimai. Galima þinoti, bet nemokëti tomis
þiniomis naudotis, jø taikyti praktikoje. Mokëjimas remtis pedagoginiais
dësningumais, kûrybiðkai naudotis pedagoginëmis þiniomis  tai jau
menas. Ypaè ðis menas bûtinas pedagogø, ugdytojø veikloje, kadangi skirtingas ne tik kiekvienas mokytojas ar auklëtojas, bet labai skirtingi bei ávairûs poreikiø, interesø, gebëjimø, asmeninës patirties ir kt. poþiûriais ir mokiniai: vieni nori mokytis, kiti  ne, treti abejingi; atskiri mokiniai ávairiu tempu suvokia duodamas uþduotis; paprastai klasëje bûna labai judriø, nedrausmingø mokiniø, kartais ir piktybiðkø, meluojanèiø ir apgaudinëjanèiø, kurie
ir tëvø neklauso (bûna, kad kai kurie tëvai namuose ir su vienu vaiku nesusitvarko, o mokytojui tenka organizuoti visos klasës darbà) ir t. t.
Reikia ypaè akcentuoti, jog, sparèiai keièiantis ugdymo aplinkybëms,
keièiasi ir ugdytiniai. Ne kartà pastebëta ir daugelio ásitikinta, jog pedagogikos darbuose aptarti mokymo ir auklëjimo bûdai bei priemonës, pedagoginës rekomendacijos ir pasiûlymai neduoda teigiamø rezultatø, jeigu jais
mokytojas naudojasi kaip receptais, t. y. formaliai. Gana daþnai bûna ir
taip, kad daugiau ar maþiau vienodai dirba keli pedagogai, taèiau jø darbo
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rezultatai skirtingi. Netgi paprastas pakartojimas gerø rezultatø pasiekianèio mokytojo pedagoginiø veiksmø, jo darbo kopijavimas neretai visiðkai
nepasiteisina. Visa tai rodo, kad stengimasis kuo giliau suprasti ir kûrybiðkai panaudoti savo pedagogines þinias, o ypaè naujus pasiûlymus bei rekomendacijas, kitø patirtá (tai ámanoma tik susipaþinus su pedagogikos teorija), padeda mokytojui priimti teisingus sprendimus, veikti kûrybiðkai, o ne
aklai pagal ðablonà. Todël ne vienas þymus pedagogas pedagogikà laikë
ir mokslu, ir menu. Tai visiðkai teisingas poþiûris, paþymint, jog pedagogikos teorija  mokslas, praktika  menas.
Daþnai keliamas klausimas, ar kiekvienas gali bûti geru pedagogu, ar
galima iðmokti ðio meno. Taip, daugeliu atvejø galima, þinoma, jei ðito
sàmoningai siekiama. Jei þmogus myli vaikus, susipaþásta su pedagogikos
teorija ir teigiama praktika, stengiasi kûrybiðkai veikti. Þinoma, vieniems
ðiø pastangø reikia daugiau, kitiems  maþiau.
Sakoma, kad geru pedagogu reikia gimti.
Ið tikrøjø, ávairioje pedagogo veikloje, visø pirma organizuojant mokymo procesà,
didelës reikðmës turi pedagogo asmenybës bruoþai, jo kûrybiðkumas,
savotiðka pedagoginë nuojauta, vadinamoji pedagoginë gyslelë, t. y. pedagoginis paðaukimas.
Pedagoginis paðaukimas  tai asmenybës charakterio ir motyvaciniø savybiø visuma, reikalinga pedagoginiam darbui, suprantant ðià veiklà kaip savo gyvenimo paskirtá. Ðis paðaukimas  lyg vidinë pedagogo profesijos pusë, kurià sàlygoja poreikis bendrauti su jaunimu, meilë mokiniams,
skatina tokios savybës, kaip gebëjimas paþinti ir vadovauti, pasirengimas
padëti ir atjausti, mokëjimas suprasti, paveikti ir pan. Labai reikðmingas
pedagoginio paðaukimo bruoþas ir gebëjimas bendrauti, tam tikro saiko
jausmas, kas paprastai vadinama pedagoginiu taktu.
Toks mokytojas, kuriam bûdingas paðaukimas, ypaè kai turi pedagoginiø þiniø ir domisi ugdymo mokslu, gana greitai suranda reikiamas poveikio priemones bei bûdus, nesunkiai moksleivius paveikia ir nukreipia juos
norima linkme, ágyja jø pasitikëjimà. Suprantama, tam reikalingas atsakingas poþiûris á savo darbà, meilë ir nuoðirdumas vaikams, noras juos paþinti
ir suprasti, skaitymasis su jais, jø gerbimas, tam tikras entuziazmas, greitas
Pedagoginis paðaukimas 
ugdymo meno sàlyga
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orientavimasis keièiantis situacijai, gebëjimas analizuoti savo veiksmus ir
jø rezultatus. Ðios savybës  tai mokytojo talentas. Ðis talentas sëkmingai
plëtosis tada, kai mokytojas, ieðkodamas naujø sprendimø, nuolat domësis
pedagogika, seks jos naujoves.
Mokytojas, daug metø kûrybiðkai dirbdamas, sukaupia vertingà patirtá.
Todël labai svarbu tokius pedagogus skatinti, kad jie savo patirtá apibendrintø, skleistø, kad ja aktyviai domëtøsi mokyklø vadovai bei pedagogikos specialistai. Ði patirtis praturtina pedagogikos teorijà  ji yra reikðmingas pedagogikos mokslo plëtojimo ðaltinis.
Taèiau ir talentingas pedagogas neiðvengiamasi taps amatininku, jeigu
jo iðradingumas nesirems nuolat gausëjanèiomis mokslinëmis pedagogikos þiniomis. Jeigu mokytojas ignoruoja ugdymo dësningumus, jis gali atneðti ir didþiulës þalos. Neþinodamas pedagogikos iðvadø, apibendrintos
ugdymo patirties, eksperimentuodamas mokytojas gali padaryti ir nemaþai
klaidø. Galima pridurti, jog ávairiems ieðkojimams susikurti savajai pedagogikai, neþinant, kad atitinkamos idëjos jau atskleistos ir pripaþintos, pasiteisino praktikoje, reikalingas ir daþnai netrumpas laikas.
Þinoma, yra atvejø, kai sëkmingai mokytojauja þmonës be atitinkamo
teorinio pedagoginio iðsilavinimo, specialaus pasirengimo pedagoginiam
darbui. Pvz., pirmaisiais XX a. deðimtmeèiais Lietuvoje labai trûko mokytojø  á mokyklas dirbti pedagogais buvo kvieèiami ávairaus iðsilavinimo
asmenys. Didelë jø dalis dirbdami ágijo pedagoginá iðsilavinimà, taèiau nemaþai netrukus paliko mokyklà, o kita dalis ir be specialaus iðsilavinimo
sëkmingai mokytojavo. Pasirodo, jog be gilesniø pedagoginiø þiniø neblogai dirbama tais atvejais, kai ilgesná laikà kaupiama savoji patirtis, pasiremiant bandymø ir klaidø metodu bei savaisiais ágimtais pedagoginiais gebëjimais, asmenine intuicija, kai prisimenama kitø pedagoginë veikla ir
pan. Kitaip sakant, lemiamà vaidmená ðiuo atveju vaidina pati asmenybë,
jos atitinkamos savybës.
Pedagogika, ði ugdymo teorija, neretai painiojama su praktiniu ðvietimo, mokyklos
problemø sprendimu. Pavyzdþiui, jei mokiniai prastai elgiasi, jei blogos jø þinios, mokiniai nepakankamai parengiami studijoms, jei jie mokykloje labai perkrauti, jei uþduodami gausûs
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namø darbai ir pan., sakoma, kad kalta pedagogika. Ið viso, ieðkant kaltininkø uþ didesnes ar maþesnes spragas mokyklos veikloje, visoje ugdymo
sistemoje, neretai kritikuojama tiesiog pedagogika, pamirðtant, kad ji  ugdymo teorija.
Panaðiais atvejais neatkreipiamas dëmesys á tai, jog mokiniø ugdymui,
jø mokymosi sëkmei nemaþos átakos turi jo ðeima, visa aplinka, visuomenës poþiûris á þiniø, mokslo svarbà, mokytojà ir pan. Ypaè daug priklauso
nuo mokyklos materialinio aprûpinimo, jos vertinimo, mokytojø atlyginimo, jø prestiþo visuomenëje, pagaliau ir nuo to, kiek orientuojami ir skatinami mokytojai domëtis pedagogikos mokslais. Ið kitos pusës, mokyklos ir
mokytojø padëtá þymiu mastu sàlygoja jø paèiø konkreti veikla bei jos rezultatai, kas vëlgi susijæ su pedagogø poþiûriu á ugdymo teorijà.
Beje, kai kurie asmenys, menkai tesusipaþinæ su pedagogika ar visiðkai
neiðmanantys ðio mokslo, ugdymo teorijà ið peties kritikuoja, teigia, jog
ji maþai reikalinga ar net bando jà neigti. Ðitokio reiðkinio prieþastys ávairios: visada yra nihilistø, kurie mëgsta tik kritikuoti, nieko patys negalëdami pasiûlyti. Kai kurie riboto iðsilavinimo þmonës á kitas mokslinio paþinimo sritis þiûri ið aukðto, nes vertina tik ið savo patirties: turëjo ne itin
gerus mokytojus, dël to kaltina pedagogikà ir pan. Kartu reikia pasakyti, kad apie ugdymà ið tikrøjø kiekvienas þmogus ðiek tiek supranta,
nes mokësi mokykloje, buvo auklëjamas ðeimoje, nuolat gyvenime susidûrë su ugdymo problemomis ir ávairiais jø sprendimais, todël ir galvoja,
kad jam viskas tais klausimais þinoma.
Ið dalies á ðá mokslà kartais skeptiðkai þiûrima ir dël to, kad pedagogika
kaip mokslas daþnai painiojama su praktiniu mokyklos problemø sprendimu (iki pastarøjø metø valdininkai, vadovavæ ávairaus lygio ðvietimo grandims, remdamiesi administracine komandine valdymo sistema, galëjo visiðkai nesiskaityti su pedagogika, jos teiginiais ir iðvadomis, kuriø daþnai
ir neþinodavo). Antai, ieðkant kaltininkø uþ dideles spragas mokyklos veikloje, visoje ugdymo sistemoje, neretai be pagrindo buvo kritikuojama
tiesiog pedagogika kaip ugdymo teorija, pamirðtant, kad ávairûs nurodymai ið virðaus ignoruodavo ðá mokslà.
Tam tikra dalis þmoniø ir ðiuo metu galvoja, jog jie viskà apie ugdymà
ir mokyklà, jos darbo tobulinimà þino  juk patys mokësi mokykloje. Todël neretai ir ávairaus lygio ðvietimo grandþiø vadovais bûna þmonës, ne26

dirbæ mokykloje ir neturintieji pedagoginës patirties, nestudijavæ ugdymo
teorijos ir jos istorijos, nesusipaþinæ su pedagogikos mokslais. Suprantama, tokiu atveju, kai vieno ar kito lygio vadovai laiko save visaþinanèiais,
nesiskaitoma su pedagogika, jos ieðkojimais, iðvadomis ir rekomendacijomis, jø net nenorima þinoti, jos tiesiog ignoruojamos; ið kitos pusës, kai
pedagogika ignoruojama, be to, neþinoma konkreti savos mokyklos padëtis, jos ieðkojimai ir teigiami jos veiklos bruoþai, absoliutinama ta patirtis,
kurià pamato nuvykæ á uþsiená. Tokiu atveju, kà tik pamato, viskas atrodo
nauja, ir reikalaujama tà nauja tuoj pat taikyti, net eksperimentiðkai
kitø patirties nepatikrinus, neiðtyrus, kiek tai tinka mûsø sàlygomis, neparengus atitinkamø rekomendacijø ir pan.
Vadinasi, yra labai aktuali pedagogikos, kaip ugdymo teorijos, ir ugdymo praktikos santykio problema.
Èia derëtø priminti S. Ðalkauskio poþiûrá á pedagogikos vaidmená. Jis
pedagogikos teorijà skyrë nuo ugdymo praktikos, pastaràjà vadino pedagogija. Pedagogika yra ugdymo mokslas, arba teorija, o pedagogija yra ugdymo menas, arba praktika [28, p. 254]. Tai rodo, jog jis pedagogijà suprato kaip konkreèià pedagoginæ veiklà, patá ugdomàjá darbà. Ið tikrøjø
toks pedagogikos supratimas yra visiðkai priimtinas, nes pabrëþia pedagogikos specifiná bruoþà, kad tai visø pirma teorija, mokslas. Taèiau ðis mokslas
bûtinas praktikai  kûrybiðkai taikoma teorija tampa menu.
Vadinasi, ðis mûsø mokslininkas pedagogijà suprato kaip konkreèià veiklà, patá ugdomàjá, tame tarpe ir mokomàjá darbà, pedagogikos mokslo iðvadø, teiginiø, siûlymø ir pan. taikymà. Beje, ðá terminà randame ir kai kuriuose pastaruoju metu iðleistuose þodynuose. Pedagogija aiðkinama taip: jaunosios kartos auklëjimas ir mokymas (Tarptautiniø þodþiø þodynas, V., 1985,
p. 371), taèiau ði sàvoka, deja, pas mus visiðkai nebuvo vartojama.
Tokiu bûdu galima padaryti iðvadà, kad pedagogika  ir mokslas, ir
menas. Taèiau mokytojo talentas ir ugdymo bei mokymo menas didelis
dalykas tuo atveju, kai siejasi su giliomis ugdymo teorijos, t. y. pedagogikos, þiniomis, apibendrinta viso ugdymo ir mokymo patirimi. Mokytojas
produktyviai ir meistriðkai organizuos, pavyzdþiui, mokymo procesà paprastai tuo atveju, kai þinos, kas kitø padaryta ir teorijoje apibendrinta, kai
pats sistemingai kaups ir turtins savo patirtá, siedamas jà su naujausiomis
didaktikos rekomendacijomis ir iðvadomis.
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Uþduotys: Pagráskite, jog pedagogika  mokslas, teorija.
Jeigu kitaip galvojate, paaiðkinkite.
Pasamprotaukite, kodël ávairias pedagogikos rekomendacijas
tiesiog bûtina kûrybingai taikyti ugdymo praktikoje.
Prisiminkite, kurie ið Jûsø mokytojø turëjo pedagoginá paðaukimà ir ið ko tai matësi.
Pasakykite, ar sutinkate, kad pedagoginiø teiginiø taikymas
praktikoje  menas, ir kodël.
Pareikðkite savo nuomonæ apie pedagoginës kompetencijos esmæ ir jos svarbà, vadovaujant mokykloms, sprendþiant jaunosios kartos ugdymo problemas.
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2. Svarbiausieji pedagogikos raidos bruoþai
Kuriuose seniausiuose ðaltiniuose atsispindi jaunosios kartos ugdymo idëjos ir
kodël? Kodël J. A. Komenskis laikomas
tautø mokytoju? Kuo Þ. Þ. Ruso idëjos
ðiandien aktualios? Kodël jau XIX a. pabaigoje ir XX a. ypaè kritiðkai ir naujai
þvelgiama á mokyklos veiklà? Kokios yra
bûdingiausios pastarøjø metø pedagogikos
teorijos? Kas laikytini pedagogikos pradininkais Lietuvoje? Kuo bûdinga pedagogikos raida Lietuvoje XX a. pirmoje pusëje? Kokios svarbiausios pedagogikos problemos dabar tiriamos Lietuvoje?
Pedagogikos mokslo raida apima labai ilgà laiko tarpà. Visais laikais,
ypaè atsiradus mokykloms ir pleèiantis jø tinklui, asmenys, susijæ su jaunosios kartos ugdymu, gilinosi á ðá procesà, stebëjo ugdymo praktikà ir
stengësi jà tobulinti, tà praktikà siekë daugiau ar maþiau apibendrinti. Suprantama, kad visa tai sàlygoja atitinkamos socialinës, ekonominës, politinës visuomenës gyvenimo sàlygos, bendras visuomenës kultûros lygis. Visais laikais buvo protingø þmoniø, visada buvo ieðkoma ir kuriama.
Todël buvo sukauptas didþiulis pedagoginiø idëjø bankas, ið esmës per
kelis ðimtus metø plaèiau ar siauriau aptarti svarbiausieji jaunosios kartos
ugdymo klausimai. Dabar visiðkai naujai kà tai atrasti  labai sudëtinga. Ne
atsitiktinai sakoma, kas pedagogikoje nauja  tai pamirðta sena.
Þinoma, keièiasi gyvenimas, visa aplinka, visuomenës kultûra (mokslas, menas, technika, gamyba ir t. t.), todël iðkyla ir naujø sprendimø, naujø
poþiûriø á jaunosios kartos ugdymà bûtinumas.
Ðiame skyriuje labai trumpai atkreipsime dëmesá tik á kai kuriuos svarbiausius ir mûsø laikmeèiui aktualiausius klausimus bei problemas, kurie
buvo kelti ir akcentuoti ávairiausiais laikais ir ávairiø pedagogø bei su pedagogika susijusiø iðkiliø asmenybiø. Kartu tuo norime akcentuoti, kad ir
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ávairiausioms pedagoginëms idëjoms yra bûdingas perimamumas, kad nereikia, kaip sakoma, iðradinëti dviraèio.
Pedagogikos ðaknys glûdi liaudies ugdymo praktikoje. Per daugelá amþiø kaupësi
jaunosios kartos ugdymo patirtis, kuri, tobulëjant visuomenei, nuolatos turtëjo ir sudarë ugdymo teorijos uþuomazgà. Ji atsispindi liaudies kûryboje  patarlëse, prieþodþiuose, pasakose, dainose ir pan.
Apibendrinta pedagoginë mintis formavosi religijos, filosofijos, politikos sistemoje ir buvo susijusi su bendru þmogaus, to meto visuomenës supratimu. Ðventosiose knygose (Biblijoje, Korane, Talmude) detaliai kalbama apie þmoniø santykius, jø elgesio normas, aiðkinamos tëvø pareigos,
ávairûs vaikø ugdymo klausimai.
Vergovinëje santvarkoje, kai vieðpataujanèiø klasiø vaikø ugdymas tapo atskira visuomeninës veiklos sfera, ugdymo problemas nagrinëja to meto màstytojai. Þymiausieji V-IV a. pr. m. e. filosofai Aristotelis, Demokritas, Platonas, Sokratas ir kt. kartu buvo ir pedagogikos teorikai. Nagrinëdami pedagogikos problemas, jie këlë ugdymo tikslø, mokymo bei auklëjimo
turinio, ávairaus mokymo organizavimo, vaikø amþiaus periodizacijos ir
kt. klausimus. Romos filosofas Kvintilianas (I a.) veikale Oratoriaus mokymas apraðë mokymo patirtá, reikalavimus mokytojui, kuriø tarpe  bûtinybë þinoti vaiko individualius polinkius ir gabumus, pasisakë prieð fizines bausmes.
Vakarø Europos pedagogikos plëtojimàsi ilgus amþius veikë krikðèioniðkoji ideologija, kuri nuo IV a. pr. tapo oficialia Romos imperijos religija. Pedagoginë mintis tapo sudëtine teologijos dalimi ir propagavo ágimtà
þmogaus prigimties nuodëmingumà, asketizmà, sielos tobulinimà, þmogaus paruoðimà pomirtiniam gyvenimui. Baþnyèios veikëjø tarpe buvo labai iðsilavinusiø to laikotarpio filosofø ir raðytojø, pvz., Tomas Akvinietis
(1225-1274), kûrusiø pedagoginius traktatus, teikusiø pedagoginius patarimus.
Pedagoginë mintis intensyviau plëtojasi Renesanso epochoje (XIVXVI a.). Ðiuo laikotarpiu iðkeliamas iðsilavinusio pasaulieèio idealas, kreipiamas dëmesys á estetiná lavinimà, reikalaujama plësti protiná lavinimà,
Pedagoginiø idëjø raida
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mokantis matematikos, astronomijos, mechanikos, gamtos mokslø. Kartu
reikalaujama ugdyti vaiko aktyvumà, þadinti kûrybiðkumà, pasisakoma prieð
fizines bausmes. Pedagoginës idëjos buvo reiðkiamos ávairiomis literatûros formomis: filosofiniais traktatais (L. Vivo Apie mokslø dëstymà,
1531 ir kt.), satyriniu romanu (F. Rablë Gargantiua ir Pantagriuelis, 15321552), satyriniais samprotavimais (Erazmo Roterdamieèio Pagiriamasis
þodis kvailybei, 1509), fantastiniais apraðymais (T. Moro Utopija, 1516).
Humanistinës pasaulëjautos XVII a. èekø pedagogas Janas Amosas Komenskis (1592-1670) buvo naujøjø laikø pedagogikos kûrëjas, genialiai
panaudojæs paþangias savo meto pedagogines idëjas ir sukûræs vieningà
liaudiðkumo principu paremtà ugdymo teorijà. Jis vadinamas pedagogikos niutonu, pedagogikos koperniku, tautø mokytoju ir pan. Svarbiausias Komenskio veikalas  Didþioji didaktika (1632). Jis reikalavo,
kad gimtosios kalbos mokykla bûtø visuotinë ir visiems privaloma, kad
visas ugdymas atitiktø gamtos dësnius. Jis pagrindë klasës pamokos sistemà, reikalavo realinio lavinimo, ið esmës teisingai nusakë þiniø perëmimo
procesà (vaizdinis suvokimas, supratimas, iðreiðkimas, taikymas). Pateiktomis taisyklëmis Komenskis pagrindë vaizdumo, sàmoningumo, sistemingumo, nuoseklumo, prieinamumo, þiniø tvirtumo principus, teigë, jog mokant bûtina ugdyti ne tik intelektà, bet ir moralines savybes bei valià. Reiðkë naujà poþiûrá á mokyklos drausmæ, reikalavo, kad mokykla bûtø dþiaugsmo vieta, o mokytojas  geriausias, humaniðkiausias vaikø draugas.
Anglø filosofas Dþ. Lokas (1632-1704) teigë, jog ugdymas nulemia
asmenybæ. Tikras dþentelmenas turi gauti fiziná, doroviná ir protiná iðsilavinimà, turi bûti iðugdytas jo charakteris, iðlavinta valia, drausmë. Dþ. Lokas reikalavo atsiþvelgti á vaiko individualybæ. Svarbiausia auklëjimo priemonë  ne kalbos, o pavyzdys, aplinka, tai, kà aplink mato vaikas.
Galingai nuskambëjo prancûzø filosofo, raðytojo ir ðvietëjo Þ. Þ. Ruso
(1712-1778) balsas prieð viduramþiø scholastinæ mokyklà, prieð mokymo
dogmatizmà ir formalizmà, prieð vaiko iniciatyvos slopinimà. Pagrindinis
jo reikalavimas  atsiþvelgti á natûralø vaiko vystymàsi, t. y. derintis prie
vaiko prigimties, prie jo amþiaus ypatumø. Svarbiausias mokymo uþdavinys, teigë Ruso, ugdyti vaikø domëjimàsi mokslu, lavinti jø protinius gebëjimus, diegti jiems teisingas ir naudingas idëjas. Jis reikalavo sudaryti sàlygas plëtotis vaiko savarankiðkumui, aktyvumui. Vaikas pats turi stebëti gam31

tà, gyvenimo faktus, þmoniø santykius, susieti idëjas, net pats iðrasti mokslo tiesas. Todël mokymui nereikia jokiø programø, vadovëliø, net mokyklø. Jis pirmasis pedagogikos istorijoje tvirtino, jog prioritetas mokant priklauso paèiam mokiniui, jo interesams, o mokytojas  tik patarëjas, vaiko
palydovas. Ðios Þ. Þ. Ruso idëjos ypaè populiarios Vakaruose, o Lietuvoje
kai kas laiko naujais dalykais: Ðiandien senoji didaktikos kryptis apibûdinama kaip orientuota á mokytojà, o modernioji  á vaikà (18, p. 46).
Darbas, Ruso nuomone, yra laisvo þmogaus visuomeninë pareiga ir gera
auklëjimo priemonë.
Ðveicarø pedagogas J. H. Pestalocis (1746-1827), toliau puoselëdamas
Ruso ir kitø prancûzø ðvietëjø idëjas, svarbiausiu ugdymo tikslu laikë visø
ágimtø þmogaus jëgø ir gabumø plëtojimà. Jis sukûrë elementariojo (pradinio) mokymo teorijà, reikalavo individualizuoti mokymà, akcentavo mokymo ir auklëjimo vienybës idëjà. Mokymas, tvirtino J. Pestalocis, yra svarbiausias auklëjimo kelias, jis plëtoja ne tik màstymà, bet ir dorovines savybes. Paþymëtina ir tai, jog jis pirmasis ugdymo tikslams bandë sujungti
mokymà ir gamybiná darbà.
XIX a. pirmojoje pusëje vokieèiø filosofas ir pedagogas J. F. Herbartas (1776-1841) bandë pagrásti pedagogikà kaip filosofiðkai ir psichologiðkai argumentuotà teorijà. Nagrinëdamas mokymo teorijos klausimus, jis
sukûrë mokymo laipsniø teorijà, kurià jo pasekëjai pavertë bet kurios pamokos schema. Vaikø valdymo sistemà jis grindë prievarta, dresiravimu,
muðtru, reikalavo slopinti vaikø laukiná iðdykumà. Manë, jog mokytojui
mokymo procese priklauso prioritetinis vaidmuo, kad be mokymo nëra auklëjimo.
Demokratinei to meto pedagoginei minèiai Vokietijoje atstovavo
F. A. V. Dystervëgas (1790-1866). Jis teigë, jog svarbiausias mokymo uþdavinys  plëtoti vaikø gebëjimus, duoti jiems reikalingø gyvenime þiniø,
mokyti tas þinias taikyti praktikoje, mokyti savarankiðkai màstyti. Blogas
mokytojas tiesà paskelbia, geras moko jà surasti,  teigë ðis vokieèiø mokytojø mokytojas. Kviesdamas naudoti ávairius mokymo metodus, pagrindiná dëmesá siûlë skirti savarankiðkam mokiniø darbui.
Rusijos pedagogas K. Uðinskis (1824-1870) reikalavo teorijos ir praktikos vieningumo, á mokymo procesà þiûrëjo kaip á tam tikrà darbinës veiklos rûðá. Pedagogas, teigë Uðinskis, turi bûti susipaþinæs su pagrindiniais
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þmogaus prigimties dësniais ir mokëti jais pasinaudoti. Didelæ reikðmæ skyrë
mokymo vaizdumui, prieinamumui, nuoseklumui, vaikø aktyvumui mokymo procese, mokymo ir auklëjimo vienovei. Todël reikalavo mokyti mokinius surasti daiktø bei reiðkiniø poþymius, juos lyginti, daryti iðvadas bei
apibendrinimus. Ypatingà dëmesá siûlë skirti lyginimui  tai objektø esmës
supratimo pagrindas. Tvirtino, jog vaikus bûtina mokyti gimtàja kalba  ji
geriausia tautiðkumo iðraiðka.
XIX a. pabaigoje  XX a. pradþioje labai sparèiai pleèiantis mokyklø
tinklui, realizuojant privalomà mokymà, Europoje ir JAV kyla sàjûdis uþ
naujos mokyklos sukûrimà, labai pagyvinæs pedagoginës minties plëtotæ.
Ávairiø pedagoginiø sroviø atstovai grieþtai kritikavo to meto mokyklø scholastiná mokymo turiná, jo atitrûkimà nuo gyvenimo ir praktikos, dogmatinius mokymo metodus, apskritai formalizmà mokymo procese. Kartu jie
pasisakë ir prieð autoritariná auklëjimà, pagrástà vaiko asmenybës slopinimu, smulkmeniðka jo veiklos ir elgesio reglamentacija, smerkë fizines bausmes ir prievartà.
Susiformavo nemaþa pedagoginiø teorijø, kurios net kiek tai ignoruoja
klasikinës pedagoginës minties psiekimus. Siekiant iðlaikyti paauglius privalomo mokymo laikotarpiu mokykloje, ieðkoma keliø lengvinti mokymàsi: bandoma maþinti ir paprastinti mokymo turiná, ypaè plaèiai pradedama
taikyti þaidimus mokymo procese, ypatingas dëmesys skiriamas ávairiai
mokiniø veiklai (gamybinei ir meninei).
Tam tikrà perversmà ugdymo teorijoje padarë iki ðiø dienø turinti nemaþa ðalininkø pragmatinë pedagogika, kurios pradininkas ir þymiausias
atstovas JAV pedagogas Dþ. Diujis (1859-1952). Iðeities pozicija  tiesos,
moksliniø teorijø, dorovës kriterijus yra praktinë nauda. Tuo remdamasis,
Dþ. Diujis teigë, jog visas jaunosios kartos ugdymas turi bûti pajungtas
gyvenimo praktikos keliamø uþdaviniø sprendimui, t. y. svarbu iðmokyti
prisitaikyti prie besikeièianèios aplinkos, rasti bûdus, kaip áveikti sunkumus. Jis galvojo, jog bûtent gamybinis darbas susies mokyklà su gyvenimu, taps lavinimo ir auklëjimo priemone. Mat darbas, kaip tvirtino ðis filosofas ir pedagogas, sudaro geras sàlygas visuomeninës drausmës ugdymui,
yra vaikø savarankiðkumo ir aktyvumo laidas, rengia þmogø praktiðkam
gyvenimui. Todël jis siûlo mokyti dirbant, atsisakant teoriniø þiniø sistemos, teigdamas, kad daugumai nëra reikalo ágyti grynø (teoriniø) þiniø, ið
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jø nesà jokios socialinës naudos. Taigi mokymas èia pajungiams praktiniø
uþduoèiø sprendimui, pirmenybë teikiama ne mokymo turiniui, bet mokymo organizacijai, asmeninei patirèiai.
Panaðiai kaip pragmatinë kryptis, jaunosios kartos ugdymo klausimus
siûlë spræsti darbo mokyklos (G. Kerðenðteineris ir kt.), veiksmo pedagogikos (A. Lajus ir kt.) atstovai, bûtent: pagrindiná dëmesá skirti praktinei veiklai, darbiniam rengimui, suteikti darbiniø mokëjimø ir ágûdþiø maksimumà, o bendrojo lavinimo þiniø minimumà. Vadinasi, menkinama sistemingo mokymosi, moksliniø þiniø pagrindø sistemos ágijimo, protinës
mokiniø veiklos, jø màstymo ugdymo reikðmë.
Asmenybës pedagogikos atstovai (vokieèiai H. Gaudigas, E. Lindë ir
kt.) propagavo stiprios, savarankiðkos, iðsilavinusios asmenybës ugdymà.
Pasisakydami prieð receptûriná mokymà, ypaè didelá dëmesá skyrë mokiniø supaþindinimui su racionaliais protinio darbo metodais, savarankiðkumo ugdymui, mokiniø aktyviai veiklai. Labai reikðminga ðios teorijos atstovø idëja, jog geras mokytojas yra tas, kuris kuo toliau, tuo labiau mokiniams darosi nereikalingas  mokiniai iðmoksta savarankiðkai ágyti þiniø.
Kartu didelá dëmesá skiria ir emocinei sferai, pergyvenimø skatinimui ugdymo procese.
Aktyviø, iniciatyviø, fiziðkai ir protiðkai iðlavintø jaunuoliø, gerai parengtø gyvenimui ir praktinei veiklai, ugdymà propogavo naujojo auklëjimo kryptis (A. Ferjeris  Ðveicarija, O. Dekrolis  Belgija, H. Licas, G. Vinekenas  Vokietija, E. Demolenas  Prancûzija ir kt.), kuri turi nemaþa
bendrø bruoþø su asmenybës pedagogika. Protiniame lavinime akcentavo
kritinio màstymo ugdymà, mokymà savarankiðkai ágyti þiniø ir praktiniø
þiniø kaupimà, todël svarbiausiu mokymo tikslu laikë praktiná gyvenimo
paþinimà ir veiklos ágûdþiø sudarymà. Dorovinio auklëjimo tikslas  teigiamø asmenybës savybiø, stiprios valios, savikontrolës, religingumo ugdymas, sudarant kuo geresnes galimybes laisvai plëtotis teigiamiems kiekvienos asmenybës bruoþams. Protiná lavinimà, doroviná ir estetiná auklëjimà grindë fiziniu darbu, þaidimais, sportu, ekskursijomis. Ágyvendinant ðias
idëjas, kaimo vietovëse buvo kuriamos internatinës mokyklos, kuriose plaèiai buvo taikoma savivalda.
Tuo tarpu laisvojo auklëjimo ðalininkai (ðvedë E. Kei, vokieèiai H. Ðarelmanas, L. Gurlitas, italë M. Montesori ir kt.) vaikà idealizavo, reikalavo
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jam laisvës ir pagarbos. Svarbiausiu ugdymo veiksniu siûlë laikyti vaiko
jausmus, asmeninës patirties kaupimà, todël neigë sistemingo mokymo svarbà. Jø idealas  laisvas, niekieno nevarþomas kiekvieno vaiko jëgø ir gebëjimø lavinimas, visiðkas ugdymo individualizavimas. Tai pedocentristinis
poþiûris  laisvë vaikui bet kà veikti, kà ypaè akcentavo Þ. Þ. Ruso
(XVIII a.). Veikdamas pagal savo norus ir interesus, kà tai dirbdamas, vaikas ágyja kiek tai þiniø  pakeliui, aktyviai veikdamas, o ne sistemingai
mokydamasis. Todël vietoje sistemingø mokymosi uþsiëmimø siûloma þaisti, pieðti, rankø darbø, iðkylas, pokalbius laisvomis temomis ir kt. aktyvios
veiklos rûðys. Tokiu bûdu mokymo pagrindas  asmeninë mokinio patirtis,
jo interesai. Toks poþiûris siûlomas ir Lietuvos mokyklai: Bendrasis ugdymas visø pirma grindþiamas mokinio, mokinës patirtimi... [18, p. 10].
Pastaruoju metu Vakaruose plinta pedagoginës teorijos, pagrástos neopozityvizmu, neotomizmu, egzistencializmu. Didelis dëmesys skiriamas emociniam ir religiniam auklëjimui, saviauklai ir saviraiðkai, mokymo individualizavimui ir intuicijos vaidmeniui, mokymo turinio modernizavimui. Þymiausiø pedagogø tarpe  Dþ. Bruneris (JAV), Þ. Pjaþe (Ðveicarija) ir kt.
Buvusioje Tarybø Sàjungoje siekta pedagogikà pajungti nerealiam komunistiniam auklëjimui, todël ugdymo mokslas buvo perdëm ideologizuotas, ypaè auklëjimo teorija, remtasi klasiø kovos poþiûriu. Ádomiø minèiø
randama didaktikos (mokymo teorijos) veikaluose, kuri plëtojosi J. A. Komenskio ir kitø áþymiø pedagogø idëjø pagrindu, vadinamàja klasikine pedagogika (J. Babanskis, M. Danilovas, Ð. Genelinas, B. Jesipovas, V. Krajevskis, I. Charlamovas, I. Lerneris, D. Lordkipanidzë, I. Ogorodnikovas,
V. Oniðèiukas, M. Skatkinas, Z. Vasiljeva, L. Zankovas ir kt.).
Ðiuolaikinëmis sàlygomis Nepriklausomoje Lietuvoje yra daug galimybiø susipaþinti su ávairiø ðaliø ugdymo patirtimi, su naujausiomis pedagoginëmis idëjomis. Vienas ið svarbiausiø keliø  pedagoginës literatûros leidimas. Dþiugu, kad pastaraisiais metais iðleisti tokie kapitaliniai darbai,
kaip Pedagoginë psichologija [9] ir Filosofiniai ugdymo pagrindai [24],
N. M. Grendstad Mokytis  tai atrasti [11], K. Tepperwein Menas mokytis nepavargstant [31] ir kt. Taèiau ávairiais keliais ir bûdais turtëjant
mûsø pedagoginei patirèiai, susipaþástant su ávairiomis pedagoginëmis idëjomis, nepamirðtinas ðiandie ypaè aktualus A. Maceinos teiginys: Ið svetimøjø galima mokytis, bet jø negalima pamëgdþioti [20, p. 116].
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Pedagogikos raida
Lietuvoje

Lietuvoje pedagogikos ðaknys taip pat glûdi liaudies ugdymo praktikoje, jos idëjos
atsispindi liaudies kûryboje. Teorinë pedagoginë mintis pradëjo plëtotis XVI a., humanizmo ir reformacijos laikotarpiu. Liaudies ðvietimu, mokymu gimtàja kalba rûpinosi A. Kulvietis,
M. Maþvydas, S. Rapolionis. Vilniaus universiteto profesoriø A. Olizarovskio ir Þ. Liauksmino veikaluose teisës ir retorikos klausimais randame
minèiø apie mokymo organizavimà, apie meniná, fiziná ir doroviná auklëjimà (XVII a.). XVIII a. pab. Edukacinës komisijos veikëjai J. Masalskis,
G. Piramovièius ir kt., vadovaudamiesi prancûzø ðvietëjø idëjomis, nagrinëjo protinio ir fizinio lavinimo, moralinio auklëjimo uþdavinius bei metodus, këlë mokymo turinio klausimus.
XIX a. lietuviø ðvietëjø (S. Daukanto, M. Valanèiaus, L. Ivinskio, P. Viðinskio ir kt.) idëjos apie lietuviø tautos istorijos pavyzdþius, blaivybæ, teigiamas dorovines savybes, mokslo þiniø reikðmæ ir pan. þadino tautiná sàmoningumà. Nelegalioje periodinëje spaudoje, ypaè Varpe, buvo raginama ðviesti liaudá, propoguojamos gamtos mokslø þinios, kritikuojamas carinëje mokykloje ásigalëjæs dogmatinis mokymas, pasisakoma prieð lietuviðkos spaudos draudimà, propoguojama saviðvieta (V. Kudirka, J. Adomaitis-Ðernas, J. Ðliûpas ir kt.).
XX a. pradþioje, panaikinus spaudos draudimà, periodikoje buvo raðoma
vaikø psichologijos, aktualiais mokymo ir auklëjimo klausimais  apie lietuviø
kalbos mokymà, apie mokymo metodus, apie vadovëlius, apie tuo metu plintanèias laisvojo auklëjimo, darbo mokyklos idëjas ir pan. (K. Skabeika, A. Jakuèionis, J. Jablonskis ir kt). G. Petkevièaitë-Bitë didelæ reikðmæ teikë darbo
auklëjamajam vaidmeniui, teigë, jog mokykla turi ruoðti þmones, mokanèius
savarankiðkai galvoti, dirbti ir suprantanèius darbo reikðmæ. Dorovæ laikë esmine sàlyga aukðèiausiajam þmogaus gyvenimo tikslui pasiekti  tarnauti savo
tautai. Pareigos jausmà laikydama þmogaus doros pamatu, G. PetkevièaitëBitë teigë, jog ðá jausmà pirmiausia reikia ugdyti artimiesiems ir aplinkiniams
þmonëms, jog já sustiprina meilë gimtajam kraðtui. V. Storosta-Vydûnas, pripaþindamas sistemingø þiniø reikðmæ vaikø lavinimui, siûlë mokymà jungti su
visuomenei naudingu praktiniu darbu. Mokymo individualizavimo klausimà
këlë M. Peèkauskaitë, reikalaudama, kad mokytojas paþintø ir savo psichinius
ypatumus, ir mokiniø amþiaus ypatumus bei individualius skirtumus.
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Nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940), sparèiai formuojantis ðvietimo sistemai, pedagogø dëmesio centre buvo ne tik jaunosios kartos ugdymo tikslo bei paskirties, bet ir svarbiausios auklëjimo bei didaktikos problemos, visø pirma mokymo turinio ir metodø, mokymo organizavimo,
mokytojo ir mokiniø sàveikos klausimai. Nuo pat pirmøjø nepriklausomybës metø Lietuvoje ëjo du-trys mënesiai pedagoginiai þurnalai, pedagoginiø straipsniø bûdavo ir kitoje periodinëje spaudoje. Ugdymo teorijos klausimais raðë pedagogai praktikai J. Ambraðka, A. Busilas, J. Geniuðas, A. Jakuèionis, Esmaitis (S. Matjoðaitis), P. Maðiotas, A. Purënas, V. Ruzgas,
M. Vasiliauskas ir kt., filosofai ir pedagogai S. Ðalkauskis ir A. Maceina,
psichologai ir pedagogai J. Vabalas-Gudaitis, J. Lauþikas, A. Guèas ir kt.
Lietuvos pedagogai aktyviai domëjosi uþsienio pedagogika, todël Vakarø Europoje keliamos pedagoginës idëjos rado gyvà atgarsá ir Lietuvoje.
Gyvai buvo svarstomi vaikø paþinimo, jø veiklos ir aktyvinimo klausimai,
darbo mokyklos bei veiksmo pedagogikos idëjos ir pan. M. Vasiliauskas
ir A. Jakuèionis savo knygose iðdëstë kompleksinio mokymo esmæ, parodë, kaip planuoti mokomàjà medþiagà, kaip jungti raðymà ir skaitymà su
vaikui artima aplinka, kaip organizuoti pamokas. Buvo propoguojamas ir
kraðtotyrinis principas, kuris reikalavo mokymà grásti artimiausios aplinkos ir kraðto paþinimu. Buvo domimasi M. Montesori pedagogika, P. Petersono sukurtu Jenos planu, kuriame vietoje klasiø sudarytos mokiniø grupës. Ieðkoma bûdø skatinti mokiniø savarankiðkà darbà  propoguojama
mokiniø referatai, disputai, diskutuojama laboratorinio metodo taikymo
klausimais ir pan.
Ádomiø minèiø mokymo organizavimo klausimais paskelbë J. Geniuðas (1892-1948). Veikiamas veiksmo pedagogikos, J. Geniuðas, kaip ir
V. Lajus, teigë, kad vaikai turi suvokimo ir ypaè iðraiðkos poreiká. Jis kiek
pervertino iðraiðkos poreiká, ypaè per humanitariniø dalykø pamokas, siûlydamas, pvz., per istorijos pamokas pieðti, lipdyti, vaidinti ir pan. Taèiau
jo didelis dëmesys raiðkiajam skaitymui ir dramatizavimui bei inscenizavimui, dëstant literatûrà, be abejonës, vertintinas teigiamai. Labai svarbi ir
teisinga J. Geniuðo mintis, kad, lavinant mokiniø protà, reikia þadinti ir jø
emocijas. Jis atkreipë dëmesá ir á tarpdalykinius ryðius, pasisakë uþ ávairiø
mokymo metodø taikymà mokymo procese, uþ þodiniø metodø derinimà
su savarankiðku mokiniø darbu, reikalaudamas, kad mokiniai bûtø aktyvûs
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ir sàmoningi ðio proceso dalyviai. Svarbià reikðmæ J. Geniuðas skyrë mokiniø sudominimui ir jø dëmesio iðlaikymui. Ádomu, jog grieþtai pasisakë
prieð nuolatinæ individualià apklausà pamokos pradþioje, kurià dar ir ðiandien plaèiai taiko nemaþa dalis mokytojø, nurodydamas, jog ji be reikalo
sugaiðina daug laiko, yra nuobodi ir ákyri mokiniams.
Minëti pedagogai buvo svarbiausiø vadovëliø ir metodiniø priemoniø
autoriai. Savo darbuose jie këlë vaikø aktyvumo ir savarankiðkumo,
skatinimo mokytis ið gamtos ir þmoniø gyvenimo, stebint ir tiriant aplinkos reiðkinius, idëjas.
Buvo domisi ir mokinio gabumø bei kt. psichinëmis problemomis, susijusiomis su jø ugdymu. J. Vabalas-Gudaitis (1881-1955) suorganizavo
eksperimentinës psichologijos laboratorijà, iðvertë Binë-Simono testus.
Ypaè reikðminga jo sukurta pedagogikos ir etikos teorija, pagrásta sàveikos
principu, iðkelta gráþtamojo ryðio tarp mokytojo ir mokinio reikðmë mokiniø mokymui ir auklëjimui. Sàveikos principas, anot mokslininko, yra visos pedagogikos pagrindas, todël reikalavo teigiamos sàveikos, kad tëvai ir
mokytojai bûtø humaniðki, suprastø ir mylëtø vaikà. Todël labai svarbu
kurti klasëje konstrukcinæ sàveikà. Ateities meilë buvo aukðèiausias J. Vabalo-Gudaièio pedagoginis ir etinis idealas.
Þymus mûsø pedagogas S. Ðalkauskis (1886-1941) savo darbuose (dalis
jø 1991 m. iðspausdinta jo Pedagoginiuose raðtuose) nagrinëjo bendrosios
pedagogikos, auklëjimo teorijos, didaktikos ir ðvietimo organizavimo sistemos klausimus, t. y. sukûrë savità ugdymo teorijà, kuri glaudþiai siejasi su jo
kultûros filosofija [28]. Jo pedagogikos etinis pagrindas  religija. Ypaè akcentuotina tai, jog S. Ðalkauskio darbuose pateikta pilnutinio ugdymo sistema, kuri grindþiama universalumo, harmonijos ir subordinacijos principais.
Pilnutinis ugdymas laikomas priemone pasiekti aukðtai kultûrai, tautos gyvybei iðlaikyti, tapti tautai nacija, todël akcentavo bûtinybæ tobulinti mokyklos veiklà, didelá dëmesá skyrë mokytojo asmenybei. Jis taip pat tautinio auklëjimo pagrindëjas, tautinio auklëjimo sistemos kûrëjas, tautinio auklëjimo
koncepcijoje iðskyræs tautiná, patriotiná auklëjimà. Pirmaeilis uþdavinys 
pakelti patriotizmà á sàmoningos dorovës lygá. Daug vertingø minèiø slypi ir
jo didaktinëse paþiûrose (didaktikà laikë pirmaeilës reikðmës pedagogikos
ðaka)  originaliai nagrinëjamos protinio lavinimo (protinimo) problemos,
iðryðkinant vidines ir iðorines sëkmingo mokymo sàlygas ir metodus.
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S. Ðalkauskio idëjø tæsëjas buvo filosofas ir pedagogas A. Maceina
(1908-1987), sukûræs savità kultûros filosofijà, kultûrà laikæs þmogaus kûrybine veikla. Jis ugdymà suprato kaip þmogaus kûrimà þmoguje, todël
ugdomàjà sàveikà laikë pedagogikos teorijos ir pedagoginës praktikos centru. Auklëjimà siedamas su dora, jo esmæ aiðkino kaip þmogaus ëjimà á tam
tikrà idealà. A. Maceina toliau plëtojo tautinio auklëjimo teorijà, jai skirtas
didþiausias jo veikalas Tautinis auklëjimas (1934), visas iðspausdintas
Pedagoginiuose raðtuose [20]. Ðiame veikale autorius atskleidþia tautinio auklëjimo esmæ ir tikslà, iðanalizuoja tautinio auklëjimo veiksnius ir
metodikà. Jis iðskiria tris tautinio auklëjimo sritis: tautiðkàjá auklëjimà, kuriantá tautinæ individualybæ, kuri pasireiðkia tautinëmis ypatybëmis; patriotiná
auklëjimà, kuris ugdo tinkamus santykius su tautine individualybe ir jos
apraiðkomis; nacionaliná auklëjimà, kuris pakelia tauta á kokybiðkai aukðtesná lygá ir nulemia jos vietà pasaulinëje kultûroje.
Per pastaruosius tris deðimtmeèius (1960-1990), esant labai sudëtingai
politinei ir socialinei situacijai, vis dëlto plëtojosi mokyklø tinklas. Reikëjo spræsti ávairias ugdymo problemas, todël augo ir moksliniai pedagoginiai kadrai. Buvo nagrinëjama daug ávairiø problemø, neiðvengiant, tiesa,
ásigalëjusio tuo metu ideologizavimo, pvz., mokymo proceso tobulinimas,
mokymo diferencijavimas, teigiamo mokiniø poþiûrio á mokymàsi ugdymas, mokiniø þiniø plëtojimas, þiniø sistemos formavimas, þiniø taikymas,
nepaþangumo áveikimas, paþymio ir gráþtamosios informacijos vaidmuo,
mokymo kryptys ir pan. (J. Lauþikas, A. Paurienë, K. Poðkus, V. Rajeckas,
T. Stulpinas, V. Ðernas, J. Vaitkevièius ir kt.), aukðtosios mokyklos didaktika (V. Bajorienë, L. Barzdþiukienë, A. Dumèienë, P. Jucevièienë, G. Klimovienë, V. Kuèinskas, D. Milkevièienë, R. Puodþiukaitienë, I. Sabaliauskaitë, Z. Tarvydienë, M. Teresevièienë ir kt.), auklëjimo problemos (V. Aramavièiûtë, M. Barkauskaitë, Z. Bajoriûnas, B. Bitinas, S. Dzieniuðkaitë,
R. Tidikis, V. Savickytë, J. Þilionis, P. Dereðkevièius, J. Uzdila ir kt.), darbinis ugdymas ir profesinis orientavimas (L. Jovaiða, A. Grabauskienë,
J. Galkauskas, R. Vasiliauskas, S. Jankevièius, H. Galkytë ir kt.), vadovavimas mokyklai, mokyklø tinklas, pedagoginiai kadrai (R. Cibulskas,
B. Èësnaitë, K. Miðkinis ir kt.), pedagogikos istorija (M. Karèiauskienë,
V. Mikënas, M. Lukðienë, V. Pupðys, K. Þukauskas ir kt.) ir t. t. Kelios
deðimtys pedagogikos mokslininkø nagrinëjo lietuviø kalbos ir literatûros,
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kitø disciplinø mokymo metodikos klausimus, ikimokyklinio auklëjimo,
specialiosios pedagogikos, pedagoginës psichologijos ir kt. problemas.
Vilniaus universitete 1978-1992 m. veikë specializuota taryba pedagogikos mokslø kandidato (dabar daktaro) moksliniam laipsniui teikti, kurioje 105 asmenys apgynë disertacijas.
Negalima nepaþymëti, jog iðleista nemaþa pedagogikos veikalø, mokymo priemoniø ir keletas originaliø pedagogikos vadovëliø, atspausdinta daug
moksliniø straipsniø. Iki 1991 m. vien Lietuvos aukðtøjø mokyklø mokslo
darbø Pedagogika iðleista 27 tomai. Vertingø moksliniø straipsniø Pedagogikoje ir kituos leidiniuose paskelbë ne tik jau paminëti pedagogikos
mokslininkai, bet ir daugelis kitø ðio mokslo atstovø, pvz., P. Augutis,
E. Martiðauskienë, H. Merkys, V. Mikoliûnienë, J. Pocienë, K. Pukelis,
A. Rauckienë, K. Simanonis ir kt.
Ypatingos reikðmës to laikotarpio pedagogikos mokslo raidai Lietuvoje
turëjo 1958 m. ásteigtas Pedagogikos mokslinio tyrimo institutas, sparèiai augæs (pvz., 1975 m. jame buvo net 76 mokslinio bendradarbio etatai,
mokslinius laipsnius turëjo 29 darbuotojai), buvæs tuo metu respublikos
pedagogikos mokslø centru (prie jo buvo ásteigta respublikinë pedagogikos mokslø koordinavimo taryba, kuri labai sëkmingai veikë). Jo darbo
rezultatus rodo kad ir tokie faktai. Pvz., 1969-1973 m. ðio instituto darbuotojai paskelbë net 1335 publikacijas, tarp kuriø 15 monografijø, 34 straipsniø rinkiniai, 20 naujai parengtø vadovëliø (Pedagogikos mokslinio tyrimo instituto leidiniø, moksliniø bendradarbiø knygø ir straipsniø bibliografija, 1969-1973. Sudarë R. Mereðkevièienë.  V., 1974). Jame dirbdami daktaro disertacijas parengë ir apgynë J. Lauþikas ir M. Lukðienë, ðiame
Institute pradëjo moksliná darbà ir iðaugo tokie ðiuo metu þinomi Lietuvos
pedagogikos mokslininkai, dabar profesoriai, habil. daktarai, kaip V. Aramavièiûtë, B. Bitinas, L. Jovaiða, A. Katinienë, V. Rajeckas, V. Ðernas,
J. Uzdila, dirbo prof. J. Vaitkevièius (jie jau parengë per 130 mokslo daktarø). Ðiam Institutui 12 metø (1963-1975 m.) vadovavo ðio darbo autorius.
Nemaþai pedagogikos veikalø ðiuo laikotarpiu iðleista ir uþsienyje 
XX a. ðeðtajame-aðtuntajame deðimtmetyje susiformavo lietuviø egzodo
pedagogika. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui nemaþai lietuviø pedagogø, pasitraukæ á Vakarus, atsidûrë svetimuose kraðtuose  JAV, Kanadoje, Australijoje ir kitur. Jie kûrë lituanistines mokyklas, raðë vadovëlius,
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rengë mokymo programas, organizavo mokytojø rengimo kursus, rûpinosi
jø kvalifikacija (J. Barzdukas, J. Kavaliûnas, J. Malinas, J. Masilionis, J. Plaèas, A. Rinkûnas ir kt.). Pedagogai, besirûpinantieji lituanistiniu ðvietimu,
raðë apie uþsienio lietuviø jaunuomenës vieta jø tautinei prigimèiai svetimoje aplinkoje, nagrinëjo asmenybës ir tautos, ðeimos, mokyklos ir visuomenës bendradarbiavimo ir sàveikos problemas ir pan.
Filosofinës krypties ryðkiausi atstovai  L. Dambriûnas (Lietuviðkas
auklëjimas ðeimoje, 1964), J. Eretas (Tremtis  prakeikimas ar uþdavinys, 1963), S. Yla (Lietuviø ðeimos tradicija, 1978), V. Èiþiûnas (str. þ.
Aidai), A. Liaugminas (str. þ. Laiðkai lietuviams) ir kt.
Ne maþiau ryðki ir krikðèioniðkosios pedagogikos kryptis. Iðskirtinæ vietà
èia uþima kun. J. Gutausko darbai  tikybos vadovëlis Krikðèionybë Lietuvoje (1973), Dievas ðiandien (1973) ir kt.
Ðeimos pedagogikos krypèiai atstovauja L. Dambrauskas (Lietuviðkas
auklëjimas ðeimoje, 1964), S. Yla, A. Liaugminas ir kt.
Tarp egzodo pedagogikos nemaþai darbø skirta Lietuvos pedagoginës
minties istorijai. Èia ypaè reikðminga vieta tenka A. Paplauskui-Ramûnui,
kuris savo darbuose nagrinëjo Lietuvos pedagoginës minties istorijos iðtakas bei raidos ypatumus. Lietuvos pedagoginës minties istorijos studijas
toliau tæsia A. Paplausko-Ramûno mokinys J. Raèkauskas. Jo tyrinëjimø
sritis  Lietuvos ðvietimas iki treèiojo Lietuvos Didþiosios kunigaikðtystës
padalijimo, Edukacinës komisijos veikla, jos átaka kitø kraðtø ðvietimo sistemoms. Svarbiausias J. Raèkausko darbas  monografija Ðvietimo reforma Lenkijoje ir Lietuvoje XVIII a. (1994).
Lyginamosios pedagogikos krypèiai priklauso P. Maldeikio veikalas
Vakarø Europos ir JAV auklëjimas. Pedagoginiø principø palyginimas
(1958) ir ðio autoriaus Moderniosios paþangos problemos (1966). Paþymëtinos ir A. Paplausko-Ramûno knygos Ið sutemø á auðrà (1967) bei
jo studija Lietuviø pedagogika kryþkelëje (1975).
Atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, prasidëjo naujas pedagogikos
raidos etapas. Pertvarkant visà Lietuvos ðvietimo sistemà, vykdant bendrojo lavinimo mokyklos reformà, yra kuo pasiremti  ypaè gausus pedagogikos mokslininkø bûrys labai sëkmingai dirba aukðtosiose mokyklose,
turime daug kûrybingai dirbanèiø mokytojø, mokyklø vadovø, ðvietimo
organizatoriø. Deja, dël kai kuriø subjektyviø prieþasèiø, o ypaè atskirø
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asmenybiø ambicijø (ásivaizduojamo visaþinojimo) ðios aukðtos kompetencijos gausios pedagogø gretos nepakankamai átrauktos á Lietuvos
ðvietimo pertvarkà. Taèiau pedagogika toliau sëkmingai plëtojasi, nors
nëra jokio koordinuojanèio centro.
Pirma. Toliau sëkmingai dirba pedagogikos mokslininkai. Paminësime
kai kuriuos pastaraisiais metais pasirodþiusius veikalus. Iðleista V. Aramavièiûtës (Ugdymo samprata, 1998), Z. Bajoriûno (Ðeimos edukologija, 1997; Familistikos pagrindai, 1993), D. Beresnevièienës (Nuolatinis mokymasis Lietuvoje, 1995), B. Bitino (Didaktinës koncepcijos,
1992; Auklëjimo procesas, 1995; Ugdymo filosofijos pagrindai, 1996;
Ugdymo tyrimø metodologija, 1998), R. Dobranskienës (Mokyklos gyvenimo tvarkymas, 1996), V. Jakavièiaus (Þmogaus ugdymas, 1998;
kartu su A. Jukða  Mokyklos pedagogika, 1996), L. Jovaiðos (Edukologijos pradmenys, 1993; Edukologijos ávadas, 1993; Hodogetika,
1996), V. Kuèinsko (Pedagoginës ergonomikos ávadas, 1997), R. Lauþacko (Profesinio ugdymo pedagogika, 1993), E. Martiðauskienës (Paaugliø doroviniø vertinimø ypatumai, I d. 1994, II d. 1997), K. Pukelio
(Mokytojø rengimas ir tautos kultûra, 1995; Mokytojø rengimas ir filosofijos studijos, 1998), V. Rajecko (Ugdomasis mokymas, 1994; Asmenybës raida ir ugdymas, 1995; Mokymas: svarba, esmë, 1996; Pamoka, 1997; Mokiniø mokymosi rezultatø tikrinimas ir vertinimas, 1998;
Mokymo organizavimas, 1999), V. Spurgos (Saviugdos metodai, 1998),
T. Stulpino (Ugdymo principai, 1993; Ugdymo metodikos bruoþai,
1995; Ugdymo rezultatai, 1996), V. Ðerno (Pedagoginiai specialybës
pagrindai, 1995; Profesinë pedagogika, 1995; Profesinës veiklos didaktika, 1998), L. Ðiauèiukënienës (Mokymo individualizavimas ir diferencijavimas, 1977), J. Uzdilos (Dorinis asmenybës ugdymas ðeimoje,
1993), J. Vaitkevièiaus (Socialinës pedagogikos pagrindai, 1995), R. Vasiliausko (Vertybiø ugdymas, 1992) ir kt. darbai.
Antra. Gana sparèiai auga pedagogikos mokslininkø skaièius  jø reikia
ne tik aukðtosioms, bet ir aukðtesniosioms mokykloms, kurios ruoðiasi tapti aukðtosiomis, o taip pat ir ávairioms ðvietimo ástaigoms, ávairiø tipø mokykloms.
Visø pirma reikia paþymëti, jog per pastaruosius metus þymiai padidëjo
edukologijos habilituotø daktarø ðeima  jais tapo E. Adaðkevièienë, A. Aþu42

balis, Z. Bajoriûnas, J. Dailidienë, J. Galvydis, A. Katinienë, R. Lauþackas,
K. Pukelis, J. Skernevièius, L. Ðiauèiukënienë, J. Uzdila.
Ðiuo metu net prie 7 aukðtøjø mokyklø yra pedagogikos (edukologijos)
doktorantûra. Pagrindinë pedagogø rengimo ástaiga  Vilniaus pedagoginis universitetas; ðios aukðtosios mokyklos Pedagogikos ir psichologijos fakultete 1999 m. pabaigoje buvo 52 doktorantai. Jau po 1993 m., pertvarkius moksliniø kadrø rengimà, VPU edukologijos daktaro disertacijas
sëkmingai apgynë E. Treèiokienë, L. Rupðienë, J. Vaièiûnaitë, T. Tamoðiûnas, L. Lukoðiûnienë, D. Dvarionas (moksl. vad. prof. B. Bitinas),
A. Rauckienë, R. Vaivada, Z. Þebrauskienë, L. Railienë, M. Gaigalienë,
V. Indraðienë, A. Ðventickas (moksl. vad. prof. V. Rajeckas), V. Lamanauskas, V. Grincevièienë, R. Makarskaitë, J. Armonienë, P. Kuprys, R. Jautakaitë, R. Malinauskas (moksl. vad. prof. J. Vaitkevièius), G. Ðmitienë,
R. Pocevièienë (moksl. vad. doc. A. Grabauskienë).
Paminëti mokslininkai, o taip pat ir kiti, apgynæ disertacijas kitose aukðtosiose mokyklose ar jas rengiantieji (V. Gudþinskienë, V. Kazragytë, L. Raðimienë, V. Raudys, B. Bersënienë, J. Balþakienë, V. Targamadzë ir kt.)
per pastaruosius metus paskelbë reikðmingø straipsniø, visø pirma mokslo
darbø rinkinyje Pedagogika.
Treèia. Kasmet Lietuvos aukðtosiose mokyklose, visø pirma VPU, KU,
ÐU, VDU, vyksta ávairios mokslinës konferencijos, kuriose gvildenamos ir
pedagogikos problemos. Ávairiø Lietuvos aukðtøjø mokyklø pedagogikos
mokslininkai arba aktyviai dalyvauja mokslinëse konferencijose, arba
patys jas organizuoja. Pateiksime keletà pavyzdþiø.
Vilniaus pedagoginiame universitete nuo 1994 m. kasmet organizuojama konferencija Ðvietimo reforma ir mokytojø rengimas, tapusi tarptautine, spausdinama konferencijoje staitytø praneðimø tezës ar medþiaga. Kaip
jau rodo paèios konferencijos pavadinimas, pagrindinai nagrinëjamos aktualios pedagogikos problemos, dalyvauja su praneðimais kelios deðimtys
pedagogikos mokslininkø ir mokytojø (ðtai, 1995 ir 1996 m. praneðimus
skaitë net po 15 VPU Pedagogikos katedros dëstytojø).
Savo tyrimø rezultatais dalijosi Lietuvos ir uþsienio profesinës pedagogikos mokslininkai, profesinio rengimo vadybos specialistai, profesijos mokytojai konferencijoje Mokytojas (dëstytojas) moderniame profesiniame
rengime 1996 m. Kaune, Vytauto Didþiojo universitete.
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Turtingà konferencijà 1997 m. tema Lietuvos mokykla: praeitis, dabartis, ateitis organizavo Klaipëdos universitetas. Edukologijos istorijos,
pedagogø rengimo, pradinio ugdymo, meninio ugdymo ir mokyklos bendruomenës bei jos gyvenimo organizavimo sekcijose perskaityta 60 praneðimø, iðleista konferencijos praneðimø medþiaga.
Ketvirta. Vis daugëja pedagogikos mokslo darbø rinkiniø.
Mokslo darbø Pedagogika (leidþiama nuo 1962 m., iðëjo jau 38 tomai) 1998 m. iðleisti trys tomai, ateityje numatoma leisti po keturis tomus
kasmet  tai prestiþinis pedagogikos moksliniø darbø rinkinys (jo leidimà
organizuoja VPU Pedagogikos katedra). Kauno technologijos universitetas pradëjo leisti þurnalà Socialiniai mokslai, kurio atskiri tomai skiriami
pedagogikos problemoms. Kauno Vytauto Didþiojo universitetas 1998 m.
iðleido pirmàjá mokslo darbø tomà Profesinis rengimas.
Pedagogikos institutas nuo 1968 m. leidþia tæstiná leidiná, pastaruoju
metu já pavadinæs kiek kitaip  Ugdymo problemos, kurio ketvirtas tomas (XXXI) iðëjo 1998 m. (pirmieji tomai  Mokymo ir auklëjimo klausimai).
Negalima nepaminëti ir labai reikðmingø atskirø leidiniø. Tai straipsniø
rinkinys apie ðvietimo reformà Lietuvoje (Lietuvos ðvietimo reformos gairës, V., 1993), kuriame, tiesa, analizuojami daugiau atskirø dalykø mokymo turinio klausimai. Knygoje Lietuvos edukologija (V., 1997) pristatoma apie 30 pedagogø ir psichologø  habilituotø daktarø ir profesoriø, keletas kitø mokslininkø kiek tai susijusiø su pedagogika: jø straipsniuose
kalbama apie kai kuriuos Lietuvos ðvietimo ir pedagoginës minties raidos
klausimus, didaktikos ir kitas aktualias pedagogikos problemas.
Penkta. Pedagogikos problemos kiek atsispindi ðvietimo klausimus nagrinëjanèiuose koncepcinio pobûdþio darbuose. Pvz., yra paskelbtos ávairiø
mokyklø tipø koncepcijos. Bendrojo lavinimo mokyklos koncepcijoje [30]
kiek plaèiau aptariama mokyklos struktûra, pateikiama kai kuriø samprotavimø apie pedagoginio proceso pertvarkymà, plaèiau aptariant mokymo
turinio problemas, kai kuriuos auklëjimo klausimus. Dviem leidimais
(1994 m.  projektai, 1997 m.) iðleistos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos [18, 19]. Skyriuje Mokyklos samprata kalbama ir apie ugdymo bûdus (èia bandoma daug kur atsisakyti þodþio mokymas, keièiant já bendresne sàvoka ugdymas), taèiau gana nesistemin44

gai, pavirðutiniðkai, paprastus dalykus stengiantis kuo ámantriau ávardinti;
daug èia ir ginèytinø dalykø.
Ðeðta. Leidþiama pedagoginë literatûra, atspindinti pastarøjø metø mokymo organizavimà ir kitas pedagogikos problemas Vakarø ðalyse. Tai
ypaè reikðmingas faktas: galima palyginti mûsø pedagoginius ieðkojimus
 tai geriau padeda suvokti mûsø pedagogikos teigiamus bruoþus, spragas ir trûkumus; kûrybiðkai taikyti aiðkiai vertingas naujoves, skatinti
mokytojus jomis domëtis; organizuoti eksperimentiná darbà pasiremiant
dominanèiomis idëjomis, aiðkinantis jø taikymo galimybes mûsø sàlygomis, vengiant aklo mëgdþiojimo ir pan. Todël labai susidomëta V. J. Èerniaus knygomis [7, 8]  jose autorius pateikia daugiausia amerikieèiø
pedagogø ir psichologø paþiûras [7, p. 4]. Pvz., mokymo organizavimui
ypaè ádomus skyrius Metodika [7, p. 25-35], kuriame aptariamas grupinis darbas, ávairûs mokymo bûdai, pvz., minèiø lietus. Jau minëjome
Pedagoginæ psichologijà [9], N. M. Grendstad [11], K. Tepperwein [31]
ir kitas knygas.
Uþduotys: Pasvarstykite, kurios J. A. Komenskio pedagoginës idëjos ypaè
reikðmingos.
Palyginkite Þ. Þ. Ruso idëjas su naujausiomis ðiuolaikinëmis
pedagoginëmis teorijomis, visø pirma laisvojo auklëjimo ðalininkø paþiûromis.
Nurodykite, kuo panaðios V. Lajaus, G. Kerðenðteinerio ir
Dþ. Diuji idëjos apie mokyklos ryðá su gyvenimu.
Pasakykite, kurios ypaè reikðmingos naujøjø pedagoginiø krypèiø idëjos reformuojant Lietuvos mokyklà.
Apibûdinkite religiniø sàjûdþiø átakà mokyklø ir pedagoginës
minties raidai Lietuvoje iki XVIII a.
Aptarkite slaptøjø mokyklø veiklà ir jø reikðmæ.
Pasakykite, kokios ir ðiandie aktualios pedagoginës idëjos, keltos XIX a. pab. ir XX a. pr. Lietuvoje.
Paanalizuokite S. Ðalkauskio Jums ádomiausias pedagogines
idëjas.
Ávertinkite V. J. Èerniaus knygà Mokytojo pagalbininkas.
Aptarkite ðiuolaikinæ Lietuvos pedagogikos padëtá.
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3. Pedagogikos mokslø sistema
Kodël pedagogika yra ávairiaðakis
mokslas? Kurios pedagogikos ðakos ypaè
reikðmingos ugdymo organizavimui bendrojo lavinimo mokykloje? Kuo svarbi, atskirai imant, pedagogikos istorija? Kuriø
pedagogikos srièiø reikðmë ðiuo metu ypaè
auga ir kodël? Ar edukologijos termino ávedimas keièia pedagogikos mokslø padëtá?
Ar tikslinga taip skirstyti edukologijà?
Pedagogika yra labai sudëtingas, ávairiaðakis mokslas. Kaip jau minëjome, jos objektas yra ypaè sudëtingas  besiformuojanti asmenybë, juo labiau, kad kiekvienam þmogui bûdinga individuali, nepakartojama raida. Ðiuolaikinëmis ypaè sudëtingomis visuomeninio gyvenimo, moralinio palaidumo, ðeimos nepastovumo ir masinio jos
irimo sàlygomis jaunosios kartos ugdymas, jos parengimas gyvenimui kelia vis daugiau problemø, reikalauja nuolat ieðkoti nestandartiniø sprendimø; ypaè aktualus darosi ir vaikø bei paaugliø perauklëjimo klausimas. Tai
sàlygoja ir ta aplinkybë, jog pedagogika plëtojasi ne tik kaip teorija (mokslas). Visuotinio mokymo sàlygomis nemaþà reikðmæ jos raida bei lygis turi
ir ugdymo praktikai (ðio darbo autorius yra ásitikinæs, kad pedagogikos paskirtis  padëti ugdymo praktikai), visø pirma ávairiø tipø mokyklø darbo
organizavimui, jø veiklos efektyvumo didinimui, o taip pat ir ugdymo bei
jos intitucijø veiklos prognozavimui. Suprantama, visa tai tarpusavyje yra
labai glaudþiai susijæ, tuo paèiu á ugdymo problemas visos tos aplinkybës
verèia þvelgti plaèiai ir giliai.
Ne retai sunkëjant ugdymo problemø sprendimui, kuriantis vis naujoms
ugdymo institucijoms, daugiau þmoniø tiria ugdymo klausimus, tuo paèiu
formuojasi ir naujos pedagogikos (edukologijos) mokslo ðakos, t. y. vyksta
pedagogikos diferencijacija. Ðià diferencijacijà skatina ir pedagogikos ryðiai su kitais mokslais, pvz., psichologija, ávairiomis filosofijos ðakomis

Pedagogika  ávairiaðakis
mokslas

46

bei kryptimis, ypaè sociologija, ekonomika, fiziologija, technikos raida ir
pan.
Tradiciðkai pedagogikà iki pastarøjø metø sudarë kelios ðakos, kuriø
kiekvienà sàlygoja ugdymo tikslai, ugdymo objekto amþius ir jo ypatumai,
tradiciðkai susiformavusi mokyklø sistema, paèios pedagogikos susiformavimo lygis ir t. t. Todël visø pirma aptarsime tas pedagogikos mokslo
ðakas, kurios ið esmës jau iðsivysèiusios, visuotinai pripaþintos.
Atskirø pedagogikos ðakø
charakteristika

Bendroji (teorinë) pedagogika nagrinëja
paèius bendriausius ir svarbiausius ugdymo klausimus, jo dësningumus, bûdingus
visoms amþiø grupëms ir ávairiø tipø mokykloms, ugdymo institucijoms.
Jà sudaro dvi pagrindinës dalys  didaktika (mokymo teorija) ir auklëjimo
teorija. Ji formavosi ir toliau plëtojasi daugiausia apibendrinant bendrojo
lavinimo mokyklos veiklà.
Amþiaus grupiø pedagogikos objektas  ugdymas, bûdingas ávairaus
amþiaus þmonëms. Tai ikimokyklinë, bendrojo lavinimo mokyklos, profesinio lavinimo, aukðtosios mokyklos ir suaugusiøjø pedagogika (gamybinë, karinë ir pan.). Amþiaus grupiø, ypaè mokyklos pedagogikoje, ypatingà vietà uþima didaktika. Ugdymas mokykloje visà laikà vykdavo ir vyksta mokymo metu, mokymo procese, mokiniams ágyjant þiniø. Jau seniai
giliai suprasta, kad mokymasis  pagrindinë mokiniø veikla mokykloje,
kad mokymo metu mokiniai ne tik mokomi, bet yra lavinami ir auklëjami,
t. y. ugdomi.
Metodikos (dalinës didaktikos) aptaria atskiros disciplinos mokymo
klausimus, t. y. to dalyko mokymo tikslus, turiná, mokymo metodus ir pan.
Kitaip sakant, metodikos nagrinëja atitinkamo mokymo dalyko sëkmingo
mokymo sàlygas, kuo sëkmingesnio ugdymo ðio dalyko mokymo procese
galimybes. Suprantama, kad metodikos priklauso ne tik nuo atitinkamo mokymo dalyko specifikos, bet ir nuo mokiniø amþiaus bei mokyklos tipo.
Jos ypaè glaudþiai susijæ su didaktika, ja remiasi. Ið kitos pusës, didaktika
turtëja metodikø duomenimis.
Pastaruoju metu kuriamos ir tokios dalinës didaktikos (metodikos), kurios nagrinëja labai artimø keliø dalykø mokymà. Tai visø pirma pasakytina apie lingvodidaktikà  bendràjà kalbø mokymo metodikà (teorijà).
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Specialioji pedagogika (defektologija) nagrinëja ugdymo dësningumus
bei praktinius klausimus ypatingø, su negalia vaikø ir suaugusiøjø, kurie
turi fizinio ar psichinio vystymosi sutrikimø. Tai surdopedagogika  mokslas apie kurèiø ir neprigirdinèiø ugdymà; tiflopedagogika  mokslas apie
aklø ir silpnaregiø ugdymà; oligofrenopedagogika  mokslas apie protiðkai
atsilikusiøjø ugdymà, protinio vystymosi trûkumø korekcijos bûdus; logopedija tiria kalbos bei tarties sutrikimus, jø taisymà ir ðalinimà.
Specialioji pedagogika, remdamiesi bendràja, rengia specialià ugdymo
sistemà. Jos dëka sutrikusi vaiko asmenybë taip ugdoma ir rengiama gyvenimui, kad ir turintis sveikatos problemø þmogus jaustøsi kuo geriau visuomenëje, bûtø jai naudingas, jaustøsi jai reikalingas, t. y. integruotøsi á
visuomenës gyvenimà. Ðiuolaikinëmis sàlygomis, pleèiant integruotà mokymà bendrojo lavinimo mokykloje, su specialiosios pedagogikos pagrindais turi bûti susipaþinæs kiekvienas pedagogas.
Pedagogikos istorija tiria pedagogikos teorijos ir ugdymo praktikos
ávairiose ðalyse bei epochose plëtojimàsi. Joje visø pirma stengiamasi iðryðkinti tai, kà naujo yra davæ pedagoginës minties atstovai ar kas buvo
naujai daroma ugdymo praktikoje, kas turi iðliekamosios vertës. O kadangi
ugdymas, mokykla ir pedagogika plëtojosi ávairiose ðalyse, turi gana ilgà
istorijà, ðiandie nemaþai primirðtø praeityje nagrinëtø ar bandytø realizuoti
pedagoginëje praktikoje pedagoginiø idëjø, jø neþinant, bandoma pateikti
kaip visiðkai naujus dalykus. Tipingi pavyzdþiai  Þ. Þ. Ruso poþiûris á
ugdytiná, A. Dystervëgo idëjos apie ugdytiniø savarankiðkumo ugdymà ir
t. t. Yra tokiø veikalø, kuriuose ið viso nesiremiama praeityje skelbtomis
idëjomis bei kûrybinga ugdymo praktika.
Tuo norime pasakyti, kad pedagogikos istorijai bûtinas rimtas dëmesys  joje randama labai reikðmingø idëjø, svarbiø ir ðiuolaikinio ugdymo organizavimui. Kaip ir bet kurio kito socialinio reiðkinio istorija,
pedagogikos istorija padeda geriau suprasti ugdymo praeitá, dabartá, geriau
numatyti ugdymo organizavimo kelius bei bûdus, ið viso, ugdymo esmæ ir
jo dësningumus.
Lyginamoji pedagogika  tai ávairiø pedagoginiø teorijø, paþiûrø bei idëjø,
ávairiø ðaliø ðvietimo sistemø lyginimas. Ji padeda iðryðkinti svarbiausius pedagoginius teiginius bei iðvadas, rodo ávairiais laikotarpiais ir ávairiose ðalyse
organizuotus pedagoginius ieðkojimus. Tai lyg pedagogikos istorijos dalis.
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Liaudies pedagogika  atskirø tautø, ávairiø bendruomeniø istoriðkai
susiformavusi ugdymo patirtis. Ja naudojosi ir naudojasi þmonës, ugdydami savo vaikus  ðis didþiulis liaudies patirties ðaltinis suprantamas, prieinamas, Prie pedagogikos mokslø liaudies pedagogikà galima sàlyginai priskirti todël, kad tai empirinë tautosaka, ugdymo tradicijos, paproèiai, ðventës, vyresniøjø prisiminimai. Todël liaudies pedagogika, susiformavusi tam
tikroje aplinkoje, iðtisais amþiais gyvuoja kaip paproèiai ir tradicijos; visa
tai perduodama ið kartos á kartà, ta ugdymo patirtis kiek tai keièiasi, keièiantis gyvenimo sàlygomis. Ðia liaudies patirtimi ne tik gali, bet ir turi
naudotis ne tik pedagogikos mokslas, bet ypaè  ugdymo praktika, siekiant
kuo geresnio ðeimos ir mokyklos supratimo.
Socialinë pedagogika tiria pedagoginiu poþiûriu socialinæ aplinkà, t. y.
analizuoja aplinkos átakà asmenybës raidai, tos aplinkos organizavimà tinkamam ugdymo procesui. Èia svarbiausias ir sudëtingiausias klausimas  asmenybë sàveika su já supanèia aplinka, kartu nepamirðtant, jog ir aplinka, ir
pati asmenybës visà laikà keièiasi. Todël reikia ieðkoti bûdø, kaip ávairiomis
sàlygomis (grupëje, visuomenëje) paþinti þmogø , kaip já paveikti, jam padëti, kaip mokyti asmenybæ paþinti aplinkà, prie jos prisitaikyti, netgi jà keisti.
Ðeimos pedagogika (familistika) tiria vaikø ugdymo ir jø rengimo gyvenimui ðeimoje problemas. Kadangi ðiuo metu pripaþástama, jog ðeima 
lemiamas asmenybës formavimo veiksnys, ið kitos pusës  vyksta gana
spartus ðeimø irimas, ði pedagogikos ðaka dabartinëmis sàlygomis ypaè
reikðminga. Kartu bûtina jos funkcijas ir objektà plësti  rimtà dëmesá reikia skirti jau pagrindinëje mokykloje mokiniø rengimui ðeimai.
Èia aptartas pedagogikos mokslo ðakas lyg apibendrina sekanèiame puslapyje pateikta lentelë Pedagogikos mokslai.
Ðios pedagogikos mokslo ðakos daugiausia apima vaikø, paaugliø ir jaunuoliø ugdymà  ið esmës iki asmenybës subrendimo, t. y. 18-19 metø
amþiaus (iki vidurinës mokyklos baigimo). Vadinasi, tai visiðkai atitinka
ðios sàvokos  pedagogikos  genezæ (gr. pais ago, again, paidagogos, paidagogika). Kitaip sakant, ðiuo atveju pedagogika  ið esmës jaunosios kartos ugdymo mokslas. Tai kartu reiðkia, jog nepripaþástant pedagogikos
sàvokos plëtimosi (nors ji buvo visuotinai ásigalëjusi, labai áprasta, o taip
pat taikoma daugelyje Europos ðaliø), ávedus edukologijos terminà, laikytina, kad pedagogika yra pagrindinë edukologijos dalis, jos pagrindas.
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Edukologijos
supratimas

Kaip jau minëjome, kalbëdami apie pedagogikos objektà, 1992 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus mokslo klasifikacijà, atsisakyta pedagogikos sàvokos, jà pakeièiant terminu edukologija. Toks sprendimas pakartotas Ðvietimo ir mokslo ministerijos 1998 m.
sausio 9 d. ásakymu Nr. 30, I priedas (remiantis Lietuvos mokslo tarybos
1997 m. lapkrièio 24 d. nutarimo Nr. III-40, 3 priedas) Mokslo kryptys,
nurodomos suteikiant teisæ steigti doktorantûrà ir teikti mokslo laipsnius
bei mokslo laipsniø diplomuose ir pedagoginiø mokslo laipsnius bei mokslo laipsniø diplomuose ir pedagoginiø mokslo vardø atestatuose. Prie soPEDAGOGIKOS mokslai
1. BENDROJI (teorinë) pedagogika
2. IKIMOKYKLINË pedagogika
3. MOKYKLINË pedagogika
1) Didaktika
Lingvodidaktika
Dalykø didaktikos (metodikos)
2) Auklëjimo teorija ir metodika (hodegetika)
Saviauklos pedagogika
3) Specialioji
Surdopedagogika
Tiflopedagogika
Oligofrenopedagogika
Logopedija
4) Profesinë
4. ÐEIMOS pedagogika (familistika)
5. SOCIALINË pedagogika
6. LIAUDIES pedagogika
7. PEDAGOGIKOS ISTORIJA
8. LYGINAMOJI PEDAGOGIKA
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cialiniø mokslø (S 000) priskiriama edukologija, jos kodas  07 S (prie
socialiniø mokslø priskiriamos ir tokios mokslo kryptys, kaip teisë, politologija, vadyba ir administravimas, ekonomika, socilogija, psichologija). Pedagogika èia net neminima.
Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. lapkrièio II d.
nutarimo Nr. 1245 Dël mokslo srièiø, krypèiø ir ðakø klasifikacijos
I. I punktu nurodome, kad Lietuvos Respublikos mokslo sritys ir ðakos yra
klasifikuojamos pagal Europos Sàjungos komisijos 1991 m. geguþës 6 d.
rekomenduojamà Mokslø klasifikacijà. Ðioje klasifikacijoje tarp kitø socialiniø mokslø nurodyta pedagogika ir didaktika, specialioji didaktika, mokytojø ugdymas, lyginamoji ir istorinë pedagogika, eksperimentinë pedagogika, socialinë pedagogika ir kt. Èia edukologija visiðkai neminima.
Vadinasi, edukologijos termino ávedimas, atsisakant mokslø klasifikacijoje pedagogikos, prieðtarauja minëtam 1997 m. Lietuvos Respublikos
Vyriausybës nutarimui.
Negalima nepasakyti, jog toli graþu ne visi pritaria analizuojamø terminø pakeitimui. Taèiau edukologijos sàvoka Lietuvoje vis plaèiau taikoma:
teikiami edukologijos moksliniai laipsniai, kai kuriø aukðtøjø mokyklø pedagogikos katedros pavadintos edukologijos katedromis, leidþiamos edukologijos knygos ir pan. L. Jovaiða knygoje Edukologijos ávadas [13,
p. 15] duoda edukologijos mokslø klasifikacijos brëþiná, kurá pateikiame
sekanèiame pasaulyje.
Dar 1995 m. iðleistoje knygoje K. Pukelis, gana turiningai ir dalykiðkai
kryptingai bandydamas iðaiðkinti pedagogikos ir edukologijos turiná, tvirtina, jog suaugæs þmogus negali bûti ugdomas, jog jam bûdinga saviugda, kuri savarankiðkumo lygiu ið esmës skiriasi nuo moksleivio saviugdos.
Pedagogika yra ugdymo mokslas, nes þmogus gali bûti ugdomas tik tam
tikru savo gyvenimo laikotarpiu, o edukologija  saviugdos mokslas, mokslas
apie ðvietëjiðko pobûdþio pagalbos teikimà subrendusiø þmoniø asmenybës savikûrai [23, p. 50].
1999 m. iðspausdintame straipsnyje Edukologija: kas tai? [21] K. Pukelis siekia iðtirti edukologijos sàvokos funkcionavimo pagrástumà. Jis tvirtina, jog edukologija dar negali rasti savo objekto, kurio netirinëtø kiti mokslai. Taèiau tvirtina, kad pedagogika nuo edukologijos skiriasi tyrimo objektais: pedagogikos  vaikas ir jo ugdymas, edukologijos  jaunuolis (arba
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subrendæs þmogus) ir jo saviugda. Visiðkai átikinamos jo iðvados, iðreikðtos ðiais klausimais: ar edukologijos sàvokos ávedimas turëjo prasmæ, ar
tikslinga jà toliau eksploatuoti, ar tai buvo ir yra mokslø gausinimas, ar
darkymas?
Taèiau ðiuo metu taip yra, kaip yra: edukologija laikytina ugdymo, o
pedagogika  jaunosios kartos ugdymo mokslu.
Uþduotys: Pagráskite, kodël pedagogika yra daugiaðakis mokslas.
Pasakykite savo nuomonæ dël pedagogikos mokslø pateiktos
nomenklatûros.
Paanalizuokite, kuriais aspektais yra sàlyginis pateiktas pedagogikos mokslø skirstymas.
Pareikðkite savo nuomonæ dël edukologijos termino ávedimo.
Aptarkite edukologijos mokslø klasifikacijà.
Pateikite savo iðvadas apie ugdymo mokslo esmæ, jo objektà.
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4. Pedagogikos ryðys su kitais mokslais
Kodël pedagogika ypaè glaudþiai susijusi su filosofija? Kuo reikðmingi pedagogui sociologiniai duomenys? Kodël pedagogika bûtinai turi remtis psichologija?
Kuo ðie mokslai ið esmës skiriasi? Kuriais
aspektais pedagogikai svarbûs technologijos mokslai? Kibernetika? Tad kuo gi pedagogika iðsiskiria ið kitø mokslø?
Pedagogikos mokslo ryðio su Þmogø, jo ugdymà tyrinëja daugelis mokskitais mokslais esmë
lø, nors, kaip minëjome, kiekvienas tai daro skirtingu poþiûriu. Todël pedagogika,
spræsdama jaunosios kartos ugdymo klausimus, neiðvengiamai remiasi kitø mokslø duomenimis, o taip pat ir kituose moksluose naudojamais
mokslinio tyrimo metodais. Taip ji siekia kartu su kitais mokslais kompleksiðkai tyrinëti ir spræsti asmenybës ugdymo klausimus. Todël galima
tvirtinti, jog pedagogika, remdamasi kitø mokslø duomenimis, plëtojasi,
stiprëja ir tobulëja  taip tuo paèiu ji siekia kuo efektyviau padëti ugdymo
praktikai, visø pirma mokyklai, jos veiklos tobulinimui.
Kadangi pedagogika  socialinis, visuomeninis mokslas, ji ypaè glaudþiai susijusi su kitais socialiniais mokslais. Ið viso, ugdymo ir pedagoginës minties raidos istorijos yra bendrosios visuomenës istorijos dalis.
Spræsdama ugdymo tikslø, pilnutinës asmenybës ugdymo problemà, pedagogika visø pirma remiasi filosofija, o taip pat istorijos, ekonomijos,
sociologijos, etikos, estetikos mokslø duomenimis.
Taèiau tais mokslais neapsiribojama. Nagrinëdama mokymo ir auklëjimo metodø, jø efektyvaus taikymo, mokymo ir auklëjimo organizavimo
klausimus ji naudojasi psichologijos, fiziologijos, aukðtosios nervinës veiklos, þmogaus anatomijos, kibernetikos duomenimis. Numatydama mokymo turiná, ji remiasi daugelio mokslo ðakø medþiaga  kitaip neámanoma
sudaryti mokymo programø, paraðyti vadovëliø, mokymo priemoniø. Tiesa, parengti mokymo turiná, ypaè ávairià mokymuisi medþiagà, gana sudë54

tinga: atrinkti svarbiausius atitinkamos mokslo ðakos duomenis ir pateikti
tai mokiniams suprantamai bei ádomiai, atsiþvelgiant á jø amþiø bei galimybes, reikalinga tiek aukðta dalykinë, tiek ir pedagoginë kompetencija.
Pedagogikos ryðiai su
socialiniais mokslais

Ypaè glaudþiai pedagogika yra susijusi
su filosofija  pastaroji sudaro metodologiná pedagogikos pagrindà (metodologija  bendroji tikrovës mokslinio paþinimo, mokslo metodø teorija). Kaip
þinoma, ilgus ðimtmeèius pedagogika plëtojosi kartu su filosofija  ji buvo
tiesiog filosofijos dalimi, ji kilo ið filosofijos.
Filosofija tiria gamtos ir visuomenës raidos visuotinius dësnius, þmogaus santykius su pasauliu. Kiekviena filosofijos kryptis savitai apibûdina
þmogaus gyvenimo tikslà, kas ypaè svarbu ugdymo mokslo supratimui,
pasaulio, kartu ir þmogaus paþinimo principus. Todël galima sutikti su tvirtinimu, kad pedagogika þymia dalimi yra filosofija praktikoje.
Ið tikrøjø, bet kuri pedagoginë teorija remiasi viena ar kita filosofijos kryptimi ar ðaka. Pavyzdþiui, J. Komenskio pedagoginiø paþiûrø pagrindas  empirizmas, J. Herbarto, J. Pestalocio, Þ. Ruso  realizmas, D. Diujo  pragmatizmas, S. Ðalkauskio  neotomizmas ir pan. Pastaruoju metu
Lietuvoje iðleistos kelios ypaè vertingos knygos, kuriose gana plaèiai iðryðkinami pedagogikos ryðiai su filosofija (4, 22, 24).
Sociologija tiria visuomenës raidos dësnius, socialiniø grupiø santykius, ið viso, siekia atskleisti ávairius visuomenëje vykstanèius socialinius
reiðkinius ir procesus. Todël ðio mokslo duomenys leidþia suvokti ugdymo
priklausomumà nuo visuomenës raidos, vaikà supanèios aplinkos, t. y. tai,
kaip ugdymà sàlygoja visuomenës padëtis bei jos lygis. Pavyzdþiui, ávairiø
ðeimos kultûrinio lygio, ðeimos nariø tarpusavio santykiø, paproèiø ðeimoje, ðeimos nariø moraliniø nuostatø ir pan. þinojimas yra labai vertingas
moksliðkai pagrindþiant auklëjamojo darbo metodikà, labai svarbus, siekiant kuo visapusiðkiau paþinti ugdytiná.
Etika, kaip filosofinis mokslas, tiria paèius bendriausius moralës klausimus  tai mokslas apie moralæ arba dorovæ. Kartu tai yra moralës normø
visuma, t. y. ji nurodo dorovinio auklëjimo turiná. Kartu ji tiria ir ugdymo
reikðmæ bei vaidmená, doroviðkai auklëjant jaunàjà kartà, visuomenæ. Auklëjimo teorijos ir metodikos, kaip pedagogikos mokslo sudedamosios da55

lies, uþdavinys  remiantis etika, parodyti, kokias, kada ir kaip diegti dorovines vertybes jaunosios kartos sàmonëje (kaip formuoti dorovinæ sàmonæ)
ir formuoti atitinkanèius elgesio ágûdþius bei áproèius.
Estetika, tirianti groþio esmæ, jo pasireiðkimà, lieèia ugdymà kaip faktoriø, kuris formuoja estetines paþiûras ir pergyvenimus, t. y. ja remiantis,
kuriama estetinio ugdymo sistema.
Pedagogika ir psichologija,
jø sàveikos problema

Ypatingà svarbà pedagogikai turi psichologija. Ji net buvo ájungta á pedagogikos mokslø sistemà. Mat, ðie abu mokslai
turi vienà bendrà objektà  þmogaus psichikos formavimà. Taèiau ðie mokslai tiria ávairius ðio proceso aspektus.
Psichologija  tai mokslas apie þmogaus psichinës veiklos, psichinio
gyvenimo dësnius. Ji atskleidþia objektyvius dvasinio asmenybës formavimosi dësningumus, pagrindinius jo etapus, psichiniø savybiø kaità, veikiant aplinkai ir ugdymui. Labai didelæ reikðmæ, sprendþiant mokymo organizavimo klausimus, turi psichologijos iðvados apie suvokimà, dëmesá,
vaizduotæ, poreikius ir t. t. Tiriant auklëjimo problemas, ypaè reikðmingos
psichologijos þinios apie jausmus, charakterá, valià ir pan. Tai kartu reiðkia, kad já padeda paþinti ne tik bûdingus tam tikro amþiaus mokiniø asmenybës bruoþus, bet ir kiekvienà mokiná, jo individualybæ.
Vadinasi, labai svarbu þinoti, kokios kiekvieno amþiaus tarpsnio mokiniø màstymo, dëmesio, atminties ypatybës, kuo jie labiausiai domisi ir kodël, kaip perima naujà informacijà ir formuojasi mokëjimus bei ágûdþius.
Privalu þinoti, kaip galima suþadinti domëjimàsi nauja medþiaga, kà ir kokiomis sàlygomis mokiniai geriau suvokia, ásimena, kaip geriau mokyti
taikyti þinias ir pan.
Ypatingà reikðmæ sëkmingam mokymuisi turi dëmesys. Dëmesys  tai
individo veiklos sutelktumas, sàlygojantis veiklos sàmoningumà ir aktyvumà. O mokantis ypaè reikia nuolat sukoncentruoto dëmesio. J. A. Komenskis, vienas pirmøjø ávertinæs mokiniø dëmesio svarbà mokymo procese, já
vadino mokymosi ðviesa.
Pavyzdþiui, árodyta, kad mokiniø dëmesys labiausiai bûna sutelktas pirmoje pamokos pusëje. Jau XIX a. pabaigoje, tiriant mokiniø darbingumà
per astronominæ valandà, nustatyta, kad per paskutiniàsias 10 min. vaikas
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perpus iðmoksta maþiau medþiagos ir padaro dukart daugiau klaidø negu
per pirmàsias 10 min. Pastaraisiais metais prieita prie iðvados, jog per pirmàsias pamokos minutes viduriniøjø klasiø mokiniai perima apie 60%, per
5-23 min.  apie 80%, per 24-30 min. apie 50%, o per paskutiniàsias pamokos minutes  tik 6% naujos informacijos. Todël pamoka privalo bûti tokios struktûros, kad pagrindinio didaktinio tikslo bûtø siekiama tada, kada
mokiniams lengviausia susikaupti, tuoj pat, prasidëjus pamokai. Kitaip sakant, jei pagrindinis pamokos didaktinis tikslas yra patikrinti, kaip mokiniai iðmoko ankstesnæ medþiagà, tai ðá darbà reikia padaryti pradþioje. Jei
pagrindinis didaktinis tikslas  supaþindinti mokinius su nauja informacija, vadinasi, ðiam tikslui skirtina pirmoji pamokos pusë.
Taèiau neteisinga tapatinti psichologijà su pedagogika. Mat, psichologija nagrinëja vidiná, dvasiná asmenybës pasaulá, jo kaità, ðio vidinio pasaulio savybes ir jø pasireiðkimà veikloje, elgesyje kaip objektyvios realybës atspindá. Gi pedagogika, kaip matëme, tiria patá ugdymo procesà (mokymà ir auklëjimà) kaip iðoriniø poveikiø sistemà, siekia aiðkinti, kaip mokyti ir auklëti, kaip ugdyti asmenybæ. Tai reiðkia, jog pedagogika aiðkina,
kokiomis sàlygomis, kokiø mokymo ir auklëjimo metodø, bûdø, priemoniø dëka galima kuo efektyviausiai suteikti asmenybei þiniø, ugdyti norimas jos savybes. Todël ðiø iðoriniø poveikiø tyrimas ir iðaiðkinimas yra
pagrindinis pedagogikos uþdavinys. Ðito siekdama, pedagogika bûtinai remiasi psichologijos iðvadomis apie vaiko psichikà, jos savybes, jø raidà,
siekdama padëti kuo efektyviau vaikà ugdyti.
Tiesa, pastaruoju metu sparèiai plëtojosi pedagoginë psichologija, kuri
tiria vaiko asmenybës formavimosi dësningumus, psichinius reiðkinius ir
dësnius, kurie susidaro mokymo ir auklëjimo procese.
Optimalias mokiniø darbingumo sàlygas,
smegenø mechanizmà protinës ir darbinës
veiklos procese tiria bendroji ir aukðtosios nervinës veiklos fiziologija. Jos dësningumø (jaudinimo, slopinimo, pusiausvyros, paslankumo ir kt.) þinojimas padeda sëkmingai vadovauti mokiniø þiniø perëmimui, gebëjimø formavimui ir bet kuriai mokiniø veiklai, atskleisti daugelá asmenybës individualiø savybiø. Tai reiðkia, jog ðio mokslo duomenø dëka galima geriau

Ryðys su biomedicinos
(gamtos) ir technologijos
mokslais
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numatyti sëkmingo mokymo ir auklëjimo sàlygas, geriau suprasti kiekvienà mokiná.
Higiena, ypaè mokyklinë higiena, tiria sanitarines-higienines ugdymo
sàlygas, bendruosius mokiniø sveikatingumo, jo gerinimo klausimus. Ji yra
labai glaudþiai susijusi su medicinos mokslais. Ypatingà dëmesá ji kreipia á
higienos reikalavimus, kurie padëtø saugoti ir stiprinti jaunosios kartos sveikatà, uþkirstø kelià sveikatai þalingiems veiksniams, t. y. kurie sudarytø
tinkamas sàlygas auganèio organizmo tinkamai raidai. Nagrinëdama vaikø
ir paaugliø sveikatos raidos ypatumus, ji atsiþvelgia á lytá, amþiaus ir socialinius veiksnius, mokymàsi ir kità veiklà, laisvalaikio sàlygas, mitybà ir
visà besiformuojanèià asmenybæ supanèià aplinkà. Todël jos duomenys ypaè
reikðmingi, tiriant ávairias pedagogines problemas, sudarant mokiniams tinkamas materialines sàlygas mokykloje (uþtikrinant tinkamà apðvietimà, suolus, ávairias kitas higienines sàlygas), organizuojant mokykloje visà ugdymo procesà, bendraujant su ðeima (visø pirma padedant organizuoti tinkamà vaikø reþimà).
Reikia kalbëti ir apie kibernetikos ryðius su pedagogika. Kibernetika  tai mokslas apie ávairiø procesø valdymà. O ugdymas, ypaè mokymas  valdomas procesas. Todël kai kuriø kibernetikos metodø taikymas
padeda tobulinti mokymo procesà. Ðtai, kibernetikos dëka pedagogikoje
naujais aspektais pradëta tyrinëti gráþtamojo ryðio problema, t. y. problema, kuriais bûdais mokytojas gali gauti signalus apie tai, kaip kiekvienas
mokinys atlieka uþduotis. Kitaip sakant, padeda objektyviau tikrinti ir vertinti mokiniø mokymosi rezultatus. Tai ypaè svarbu, nes kiekvienas mokytojas yra daugiau ar maþiau subjektyvus, ir visiðkai objektyviai ávertinti
mokinio mokymosi rezultatus tiesiog neámanoma. Su kibernetika susijæs
ávairiø techniniø árengimø, mokomøjø maðinø konstravimas ir naudojimas,
kompiuteriø taikymas. Reikia tikëtis, kad kompiuteriø tikslingas panaudojimas mokymo procese ne tik þymiai palengvins mokymàsi, ji pagreitins,
bet ir padës sudominti mokinius ðia veikla bei paèia informacija, sudarys
sàlygas efektyviau individualizuoti mokymà.
Iðvada. Skirtingai nuo ðiø visø visuomeniniø ir gamtos bei technikos, o
taip pat ir kitø mokslø, pedagogika nagrinëja specifinius mokymo, auklëjimo ir lavinimo, t. y. ugdymo klausimus. Kiti mokslai padeda paþinti asmenybæ, jos vidiná pasaulá, raidos dësningumus, suprasti jos ryðá su supanèia
58

aplinka, organizuoti ugdymo procesà, kurio ðerdá mokykloje sudaro mokymas.
Vadinasi, bûdingas pedagogikos bruoþas  jos integracija su kitais
mokslais.
Uþduotys: Aptarkite, kuriais svarbiausiais aspektais pedagogika siejasi
su filosofija.
Iðvardinkite svarbiausias sociologijos analizuojamas sritis,
ypaè reikðmingas ugdymui.
Jau yra rengiami socialiniai pedagogai  aptarkite jø paskirtá
ir veiklos sferas.
Panagrinëkite, kuo sudëtingas dorovinis auklëjimas, kiek etika kaip mokslas veikia þmoniø santykius.
Nurodykite, kuo svarbi psichologija organizuojant tiek mokymo procesà, tiek ir auklëjimà.
Iðvardinkite svarbiausius mokyklinës higienos reikalavimus
mokyklos materialinei bazei.
Pasakykite savo nuomonæ apie kompiuteriø vietà ir vaidmená
netolimos ateities mokykloje.
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5. Pedagogikos mokslinis tyrimas ir jo
metodai
Kas tai yra mokslinio tyrimo metodai?
Kokie yra pedagoginio mokslinio tyrimo
metodai? Ko siekiama konstatuojamaisiais
tyrimo metodais? Kaip mokytojas gali naudotis stebëjimo metodu? Kuo reikðmingas
pokalbio metodas? Kokiø elementariø reikalavimø reikia laikytis, taikant anketinæ
apklausà? Kokia yra pedagoginio eksperimento esmë, paskirtis, etapai? Kokie galimi duomenø apdorojimo metodai? Kuo
reikðmingas teigiamos patirties apibendrinimo metodas, kokia jo specifika?
Pedagoginio mokslinio
tyrimo metodø supratimas,
jø klasifikacija

Ðiuolaikinëje visuomenëje daugelyje iðsivysèiusiø ðaliø mokslui skiriamas vis didëjantis dëmesys  jis tampa ypatingu visuomenës raidos veiksniu, tiesiogine gamybine jëga. Pleèiami ir pedagoginiai moksliniai tyrimai.
Pedagogikos mokslo objektas  jaunosios kartos ugdymas, pedagogika  jaunosios kartos ugdymo teorija.
Asmenybës ugdymas  labai sudëtingas procesas. Jame dalyvauja ne
tik ðeima ir mokykla, bet labai ðá procesà veikia ir visa supanti aplinka,
masinës komunikacijos priemonës, ypaè þiniasklaida. Todël pedagogikà,
kaip ugdymo teorijà, bûtina nuolat plëtoti, nes jaunosios kartos rengimui gyvenimui keliami vis sudëtingesni uþdaviniai.
Siekiant tobulinti jaunosios kartos ugdymà, padëti ðeimai ir mokyklai já
gerinti, atsiþvelgiant á visà laikà kintanèias socialines-ekonomines visuomenës gyvenimo sàlygas, bûtina moksliðkai tirti ðá procesà, visø pirma apibendrinant teigiamà ugdymo patirtá kaip svarbiausià ugdymo teorijos ðaltiná. O moksliniame tyrime ypaè svarbø vaidmená vaidina mokslinio tyrimo
metodai.
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Metodas  tai veikimo, ávairiø reiðkiniø tyrimo ir paþinimo bûdas,
tyrimo kelias. Vadinasi, tyrimo metodas  tai paþinimo instrumentas, tam
tikras kûrybinis aktas.
Kadangi, kaip paþymëjome, asmenybës ugdymas yra labai sudëtingas
procesas, todël ir pedagoginiai tyrimai taip pat gana sudëtingi. Mat,
ypaè sudëtingi patys pedagoginiai faktai, nes juos apsprendþia ávairios besikeièianèios aplinkybës. Todël jie yra labai dinamiðki, t. y. keièiasi. Dar
daugiau  neámanoma pakartotinai stebëti tos paèios pedagoginës situacijos, nes ji tapaèiai pasikartoti negali. Visuotinai þinoma ir pripaþástama,
jog mokslas kaupia vis naujus ir naujus faktus, tai ugdymo mokslui ypaè
bûdinga  pats ugdytinis ir visa já supanti aplinka visà laikà keièiasi.
Pavyzdþiui, mokinio elgesys per to paties mokytojo kità pamokà visada
bûna kuo tai skirtingas.
Yra ávairios pedagogikos mokslinio tyrimo metodø klasifikacijos  atskirti autoriai siûlo ávairiai juos suskirstyti, nors kalbama paprastai apie
tuos paèius metodus. Pavyzdþiui, L. Jovaiða juos siûlo suskirstyti taip:
1) moksliniø tyrimø projektavimo metodai; 2) pirminës pedagoginës informacijos rinkimo metodai; 3) duomenø vertinimo ir panaudojimo metodai; 4) rezultatø apiforminimo ir ádiegimo metodai (14, p. 32).
B. Bitinas prie naujø pedagoginiø teiginiø ieðkojimo metodø priskiria
pedagoginës patirties apibendrinimà ir pedagoginá eksperimentà, o prie kitos grupës  duomenø rinkimo ir apdorojimo metodø  stebëjimà, pokalbá,
tiriamøjø atsakymus raðtu, dokumentø nagrinëjimà, duomenø apdorojimo
metodus (kokybinius ir kiekybinius) (3, p. 83-92).
1998 m. iðleistame kapitaliniame darbe Ugdymo tyrimø metodologija
(5) B. Bitinas labai plaèiai ir visapusiðkai aptaria edukologinio tyrimo esminius klausimus (mokslinio tyrimo esmæ, edukologinio tyrimo objekto sampratà ir kt.), taèiau nepateikia pedagogikos mokslinio tyrimo metodø klasifikacijos. Tiesa, ðiame kontekste visapusiðkai aptaria pedagoginá eksperimentà, analizuoja pirminës informacijos rinkimo (didaktiná testà, anketas, atviro
iðsakymo, pokalbio, koliziniø situacijø, stebëjimo) ir jos analizës metodus.
Visa antroji knygos dalis skirta duomenø kiekybinei analizei.
Turëdami galvoje ugdymo praktikà ir jos tobulinimo kelius, mokytojøpraktikø galimybes, ne retai kylanèià bûtinybæ patiems mokytojams tirti
vienà ar kità pedagoginæ problemà, sàlyginai pedagogikos mokslinio tyri61

mo metodus siûlome skirstyti á konstatuojamuosius (empirinius), pedagoginio eksperimento bei duomenø apdorojimo metodus; kaip specifiná
metodà tikslinga ávardinti ir teigiamos pedagoginës patirties apibendrinimà. Juos toliau trumpai aptarsime.
Vykdant bet kurá tyrimà, paprastai reikia
surinkti informacijà apie tiriamøjø objektø vienas ar kitas savybes, jø egzistavimo
sàlygas ir pan., t. y. pirminæ mokslinæ informacijà. Faktinë medþiaga reikalinga nustatyti esanèiai realiai padëèiai,
pasirengti tyrimui, pagrásti hipotezei ir pan.
Konstatuojamuosius tyrimo metodus ne retai naudoja ir mokytojai, norëdami iðsiaiðkinti, pavyzdþiui, mokiniø poþiûrá á vienà ar kità klausimà, jø
tarpusavio santykius, nustatyti auklëjamojo darbo prioritetus ir t. t.
Pats universaliausias duomenø rinkimo metodas yra stebëjimas. Tai
tikslingas pedagoginio proceso, jo reiðkiniø, faktø suvokimas natûraliomis
sàlygomis.
Pagrindinis stebëjimo uþdavinys  kaupti faktus, uþfiksuoti jø esminius
bruoþus, t. y. stebint rinkti reikalingà medþiagà. Pavyzdþiui, galima stebëti
mokiniø (visø, jø grupiø ar atskirø mokiniø) elgesá, jø aktyvumà pamokoje,
jø dëmesio palaikymo ir skatinimo bûdus ávairiais pamokos etapais, atskirø mokiniø elgesá per pertraukas ir t. t.
Ne kiekvienas stebëjimas yra mokslinio tyrimo metodas. Jis laikytinas
moksliniu metodu, kai:
1) yra numatytas tam tikras tikslas  juk sudëtingame pedagoginiame
procese visko stebëti ið karto neámanoma, todël pasirenkami atskiri
ðio proceso aspektai, ypatybës ir pan.;
2) kai vyksta pagal ið anksto numatytà planà, kuriame atsispindi objektas, programa, kiek detalizuojant stebëjimo elementus, stebëjimo metodikà ir technikà;
3) tiksliai ir objektyviai fiksuojami nagrinëjami reiðkiniai, apimant visus
tiriamojo klausimo esminius aspektus. Tai ypaè svarbu, nes neuþfiksuoti pedagoginiai momentai negali bûti tiksliai pakartoti. O tai gana sudëtinga. Kartais vedami uþraðai  stebëjimo protokolai, galima panaudoti
ir ávairias technines priemones (magnetofonus, kino juostas ir pan.).
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Stebëjimai gali bûti trumpalaikiai ir ilgalaikiai, gali bûti þvalgomojo
pobûdþio (epizodiniai) arba skirti iðaiðkinti esminiams dalykams, pavyzdþiui, nustatyti mokytojo darbo stiliui. Visais atvejais svarbu tinkamai pasirengti stebëjimui, o taip pat esminá vaidmená vaidina ir pati stebëjimo
kultûra.
Stebëjimas ypaè plaèiai naudojamas siekiant apibendrinti kitø teigiamà
patirtá.
Ðis metodas visø pirma patogus ir prieinamas tuo, kad já galima plaèiai
taikyti, nereikia didelio pasirengimo, lëðø. Ypaè reikðminga tai, jog tiriamas faktas stebimas natûraliomis sàlygomis. Todël surinkta informacija,
jei yra pakankamai gausi ir tinkamai uþfiksuota, paprastai ágalina padaryti
pagrástas iðvadas.
Jo vertë þymiai padidëja, kai stebëtojas nematomas.
Bet stebëjimas yra nepakankamas, jam bûdingi savi trûkumai, jis negali
bûti visiðkai patikimu informacijos rinkimo ðaltiniu  nesikiðama á pedagoginá procesà, nekeièiama esamø sàlygø, o tik fiksuojama, kas matoma. Todël neámanoma stebëjimu iðaiðkinti stebimo fakto prieþastis, vienokio ar
kitokio elgesio motyvus ir pan. Be to, fiksuojant galimas ir subjektyvumas  já neiðvengiamai veikia stebëtojo poþiûriai.
Kitas gana universalus informacijos rinkimo metodas  pokalbis  tai
toks metodas, kada tyrëjas klausimø pagalba renka faktinæ medþiagà.
Juo galima apklausti daug tiriamøjø, þinoma, jei turima pakankamai laiko.
Pagal savo formà jis gali bûti individualus ir grupinis, pagal turiná  apþvalginis, teminis, laisvasis. Galima kalbëtis tiek su paèiais tiriamaisiais,
tiek ir su tais asmenimis, kurie paþásta tiriamuosius (mokytojais, tëvais,
draugais).
Suprantama, labai svarbu tinkamai pokalbiui pasirengti: turëti aiðkià temà, gerai suprasti pokalbio tikslà, numatyti jo eigà, pagrindinius klausimus. Lemiamà átakà turi klausimø pobûdis: jie turi bûti aiðkûs, suprantami,
nekompromituoti paðnekovo (respondento); gali bûti tiesioginiai ir netiesioginiai, kartais tikslinga, klausiant apie vienà ir tà patá, klausimus ávairiai
formuluoti.
Pokalbio metu siekti, jog bûtø sudaryta tinkama emocinë atmosfera,
kuri skatintø atvirumà, nuoðirdumà, pasitikëjimà. Tik tokiu atveju galima
giliai áþvelgti pedagoginio fakto ar reiðkinio prasmæ bei esmæ, gauti infor63

macijos net apie subtilesnius vidinius dalykus, pvz., mokiniø iðgyvenimus
ir vidinæ bûsenà, jø elgesio tikruosius motyvus, jø poþiûrá á aptariamà dalykà ir pan.
Þinoma, nereikia pamirðti, jog pokalbyje paprastai atsispindi subjektyvus paðnekovo poþiûris, susijæs su jo interesais, jo padëtimi bei numatoma
perspektyva.
Gera tai, jog pokalbá galima nukreipti norima linkme, gráþti prie jau
nagrinëtø klausimø, siekiant á juos paþvelgti ið kitø pozicijø, kaip sakoma,
kitu kampu. Be to, juo galima ne tik iðsiaiðkinti tiriamojo fakto esmæ, bet ir
já sukëlusias prieþastis. O kaupti reikalingà informacijà padeda ne tik atsakymø turinys, bet ir respondentø reakcija, kalbos intonacija ir pan.
Pokalbiui geriau tinka natûrali aplinka.
Pokalbio medþiagà gana sudëtinga fiksuoti. Vienais atvejais tikslinga
pasitelkti dar vienà pokalbio dalyvá, kuris já uþraðytø, kitais  panaudoti
magnetofonà (pokalbio medþiagai uþfiksuoti jis ypaè reikalingas). Aiðku,
vienu ar kitu bûdu organizuota atsakymø fiksacija kiek varþo paðnekovà,
jis gali atsakyti ne visada nuoðirdþiai, teisingai, bet kaip reikia.
Galima tvirtinti, jog, renkant faktinæ medþiagà, pokalbis gali papildyti
ir patikslinti stebëjimu surinktà informacijà.
Ávairûs poþiûriai, nuomonës, vertinimai, faktai masiðkai gali bûti renkami panaudojant anketas  tai toks tyrimo metodas, kai á serijà tikslingai
parengtø klausimø atsakoma raðtu. Ja siekiama iðaiðkinti anketuojamojo poþiûrá á tiriamàjá reiðkiná, santyká su juo.
Ypaè reikðmingas ðio metodo bruoþas  galimas ir nesunkiai pasiekiamas didelis masiðkumas. Tai leidþia padaryti apibendrinanèias iðvadas, nustatyti dësningumus, iðaiðkinti svarbiausias sàlygas ar prieþastis ir pan.
Tiriant ávairias pedagogines problemas, á anketos klausimus gali atsakyti ne tik pedagogai ar tëvai, bet ir moksleiviai. Gali bûti ir tokiø anketø, á
kurias atsako tëvai, pedagogai ir moksleiviai (stereoanketos).
Yra tvirtinimø, jog, panaudojant anketas, labai svarbu laikytis tokiø dviejø sàlygø:
1) neperkrauti anketos klausimais;
2) klausimai turi bûti visiðkai aiðkûs.
Ypaè svarbu tinkamai suformuluoti anketos klausimus: jie turi bûti logiðki, lengvai suprantami (labai svarbu atsiþvelgti á apklausiamøjø lygá),
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juos turi vienodai suprasti ir klausëjas, ir respondentai, klausimai turi bûti
tarpusavyje suderinti, tinkamai iðdëstyti.
Rengiant anketà, kartu tikslinga numatyti, kaip atsakymai bus apibendrinami  nuo to priklauso klausimø pateikimo ir galimø atsakymø forma.
Numatant didelá anketø skaièiø apdoroti kompiuteriu, reikia tai derinti su
tos srities specialistu  programuotoju, matematinës statistikos specialistu.
Daþniausiai taikomos atviros anketos  ðiuo atveju tiriamasis áraðo savo
atsakymà. Uþdaraus tipo anketø bûdingas bruoþas  ðalia klausimo pateikiami ir visi galimi atsakymai, respondentas tik paþymi vienà (ar kelis) jø.
Tokiø anketø medþiagà patogiausia statistiðkai apdoroti. Gali bûti ir miðraus tipo anketos, t. y. pusiau uþdaros, kai derinama atsakymø parinkimas
su papildomais áraðais.
Anketos bûna anonimiðkos ir pasiraðytos, jos gali bûti vienkartinës ir
periodinës (po kurio laiko pakartojamos). Paprastai objektyvesnë informacija bûna tada, kai pasiraðyti nereikia.
Atsakymai á anketas paprastai parodo tik tiriamøjø nuomonæ apie vienà
ar kità pedagoginá reiðkiná ar faktà. Todël, taikant tyrime anketas, galimas
nemaþas subjektyvumas (galimi net klaidinantys ar klaidingi atsakymai).
Þinoma, èia daug priklauso nuo tyrëjo santykiø su apklausiamaisiais. Todël anketos nëra visiðkai patikimas tyrimo metodas.
Á anketas panaðus kitas raðtu atliekamas tyrimo metodas  testai: tai
specialiai parengtos standartizuotos uþduotys raðtu ir jø sistemos, skirtos asmenybës savybëms ar jos iðsilavinimui tirti. Testai bûna psichologiniai ir didaktiniai.
Psichologiniais testais tiriamos psichinës asmenybës savybës, jø lygis
(suvokimas, atmintis, màstymas, vaizduotë, valia ir pan., numatomas bendrasis protinis iðsivystymas, inteligencija). Tokie testai pradëti kurti XX a.
pradþioje. Turiningà jø apþvalgà pateikë J. Lauþikas (15, p. 70-78).
Didaktiniais testais tiriamas þiniø lygis (mokymosi rezultatai), iðsilavinimas. Tokie testai, skirti þinioms tikrinti, intensyviai kuriami nuo XX amþiaus vidurio ir vis plaèiau naudojami. Pastaruoju metu jie ypaè plaèiai
taikomi per egzaminus (ir bendrojo lavinimo mokyklose, ir stojant á aukðtàsias mokyklas, ir aukðtesniosiose mokyklose, ir ávairaus pobûdþio profesinio rengimo bei kvalifikacijos këlimo ástaigose). Vadinasi, didaktiniai
testai  vienas ið mokymosi rezultatø tikrinimo metodø. Kai jie tinkamai
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parengti, per trumpà laikà gaunama gana objektyvi gráþtamoji informacija,
patikimai galima nustatyti besimokanèiøjø þiniø lygá.
Pastaraisiais metais Lietuvos mokyklose daþniausiai taikyti trijø tipø
didaktiniai testai:
1) reikalaujantys savarankiðko atsakymo (Svarbiausieji J. Tumo-Vaiþganto kûriniai yra ...);
2) reikalaujantys parinkti atsakymà (A. Baranausko tëviðkë: a) Panevëþys; b) Rokiðkis; c) Anykðèiai; d) Këdainiai);
3) alternatyvaus atsakymo (Ðventoji áteka á Nemunà.  Teisingai. Neteisingai).
1994 m. lietuviø kalba iðleistoje Pedagoginëje psichologijoje plaèiai
kalbama apie testus (9, p. 455-540): aptariama testø esmë, jø tipai, kûrimo
ir patikimumo klausimai, parinkimo, taikymo ir interpretavimo problemos.
Tik kà nurodyti testai vadinami trumpø atsakymø testais. Vadinamieji
apybraiþos tipo (klausimai, reikalaujantys ilgø atsakymø) testai reikalauja
mokëti taikyti, analizuoti, sintetinti, ávertinti, aptarti, argumentuoti ir pan.
Pavyzdþiui, galima pasiûlyti iðdëstyti savo nuomonæ apie kurià nors plaèià
sritá (Antrojo pasaulinio karo prieþastis, ðiuolaikinæ muzikà ir pan.) ar konkreèius, apibrëþtus dalykus. Todël jie paprastai reikalauja sudëtingo atsakymo, nemaþai laiko ir atliekant, ir vertinant. Taèiau parengti apybraiþos
tipo klausimus nesunku.
Ið viso, didaktiniai testai gali bûti labai ávairûs, taèiau ir jie, kaip ir bet
kuris tyrimo metodas, nelaikytini universaliais.
Savarankiðku duomenø rinkimo metodu laikoma mokyklos dokumentø analizë. Ávairûs pedagoginës veiklos aspektai atsispindi mokyklos, klasiø auklëtojø, veikianèiø organizacijø, draugijø ir bûreliø darbo planuose,
posëdþiø ir susirinkimø protokoluose, klasiø þurnaluose, ávairiose ataskaitose, mokiniø bylose ir jø atskiruose darbuose (pvz. raðiniuose), mokyklos
ir atskirø mokytojø darbo tikrinimo aktuose, stebëtø pamokø uþraðuose,
direktyviniø organø nutarimuose ir kt. Tiriant ávairus dokumentus, galima
ásigilinti á mokyklos, atskirø jos grandþiø bei pedagogø darbo sistemà, iðsiaiðkinti tiek teigiamø, tiek ir neigiamø reiðkiniø mokyklose prieþastis, patikslinti ar geriau pagrásti kitais metodais surinktà medþiagà ir pan.
Monografinis mokiniø tyrimo metodas  tai kryptingas ávairiø metodø taikymas, tiriant atskirø mokiniø poþiûrio, veiklos ir pan. kaità.
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Pasirenkama keletas skirtingø mokiniø, jie ilgesná laikà stebimi, analizuojama jø veikla, mokymosi rezultatai, nuolat kalbamasi su mokytojais, klasës auklëtoju, tëvais, paèiais mokiniais ir jø draugais, jie raðo pasiûlyta
tema raðinius, savianalizæ ir t. t. Monografinio tyrimo metodo taikymo rezultatas  tipingiausiø mokiniø charakteristikos. Ðio darbo autorius, tyrinëdamas vyresniøjø klasiø mokiniø poþiûrá á humanitarinius dalykus, taikë ðá
metodà (V. Rajeckas. Teigiamo poþiûrio á humanitarinius dalykus ugdymas.  V., 1966.  P. 253-273).
Tiriant kurià tai ugdymo problemà, kad ir nesudëtingà, bûtinai taikomas
ir atitinkamos mokslinës (visø pirma pedagoginës) literatûros studijavimo
metodas. Literatûriniai ðaltiniai padeda ásigilinti á numatomà tirti problemà, suvokti jos esmæ, apsibrëþti tiriamø klausimø ratà, numatyti tyrimo
etapus, pasirinkti tyrimo metodus ir t. t. Tam, kad nebûtø iðradinëjamas
dviratis, svarbu þinoti, kokiu mastu ir lygiu ta problema jau iðtirta, kokie
rezultatai ir pan.  tai elementarûs dalykai.
Labai reikðmingas naujø pedagoginiø reiðkiniø ieðkojimo (dësningumø atskleidimo,
efektyvesniø mokymo bei auklëjimo sàlygø ir bûdø, turinio aprobavimo ir pan.) metodas  pedagoginis eksperimentas: tai toks aktyvus ir kryptingas tyrinëtojo bandymas, kai nagrinëjamas specialiai sukeltas pedagoginis reiðkinys, faktas, situacija ir
pan. Bûdingiausi eksperimento tikslai  iðtirti reiðkinio savybes, priklausomybæ, raidà, ypatumus, todël jis laikomas vienu ið paþinimo ðaltiniø. Já
galima kartoti, todël galima lyginti gautus rezultatus.
Ðiuolaikinëmis sàlygomis, reformuojant ir pertvarkant Lietuvos ðvietimà, visø pirma bendrojo lavinimo mokyklà, naujus dalykus, ávairias
inovacijas, kitø ðaliø patirtá masiðkai tikslinga taikyti ne kabinetuose
apie tai pasiðnekëjus, bet visø pirma patikrinus pedagoginiu eksperimentu. Ðis tyrimo metodas labai efektyviai gali padëti nustatyti ávairius
dalykus: kaip ádiegti kitø reikðmingà patirtá, patikrinti kitais metodais
gautus duomenis, mokymo turinio, atskirø jo temø, vadovëliø prieinamumà, tarpdalykiniø ryðiø, ryðio su gyvenimu taikymo galimybes ir
sistemà, iðsiaiðkinti darbo bûdø ir mokymo metodø, jø deriniø efektyvumà, mokiniø mokymosi rezultatø tikrinimo ir vertinimo tobulinimo
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galimybes, dorovinio auklëjimo turiná, metodus ir organizavimà atskirose klasëse ir t. t.
Yra ávairios pedagoginio eksperimento klasifikacijos. Labai daþnai jis
klasifikuojamas pagal tikslà: konstatuojamuoju eksperimentu nustatoma pedagoginiø reiðkiniø esama faktinë padëtis, o mokomuoju (pertvarkomuoju)  bandoma kas tai naujo; gali bûti ir kontrolinis eksperimentas  juo
patikrinama duomenø, iðvadø, teiginiø patikimumas, gautø pertvarkomojo
eksperimento metu.
Pagal atlikimo sàlygas eksperimentas gali bûti natûralus arba laboratorinis. Natûralus eksperimentas vykdomas tiesiog pedagoginiame procese,
kuriais tai aspektais, kuriuos sàlygoja tikslai ir kiti tyrimo komponentai, ðá
procesà reorganizuojant. Ðiuo atveju, bandant realizuoti kokià tai idëjà, suformuluotà hipotezëje, stebimi vykstantys pokyèiai, jie fiksuojami, apibendrinami. Tuo tarpu laboratorinio eksperimento pagrindinis bruoþas  tyrimas, vykdomas dirbtinëmis sàlygomis, naudojant laboratorijas, specialius
árengimus. Tokiu atveju yra geresnës sàlygos iðbandyti tiriamàjá reiðkiná,
nes lengviau já izoliuoti nuo kitø, pvz., tiriant atmintá mokantis.
B. Bitinas pateikia kiek kitokià eksperimentø klasifikacijà. Pagal bendràjà mokslinio eksperimento sampratà jis skiria klasikiná (kai nagrinëjamos ir
lyginamos bent dviejø ugdymo sistemø funkcionavimas) ir vienos alternatyvos (kai tyrëjas formuluoja naujà ugdymo idëjà ir nori ásitikinti jos realumu)
eksperimentà, pagal paskirtá  þvalgomàjá (kai idëja nauja, o tyrëjas nëra
tikras, kad bus gauti teigiami rezultatai), modeliná (kai siekiama patikrinti
parengto proceso varianto kokybæ), aprobaciná (kai siekiama patikrinti, ar
gauti rezultatai nesusijæ su tyrëjo asmenybe) ir masiná (5, p. 87-92).
Paprastai iðskiriami tokie trys pedagoginio eksperimento etapai:
1) hipotezës (prielaidos) iðkëlimas  tam pagrindà gali sudaryti pedagoginio proceso stebëjimas, atlikti tyrimai, suþinota kitos ðalies patirtis, pedagoginës literatûros analizë; ja vadovaudamasis, tyrëjas ir
organizuoja pedagoginá procesà, nagrinëja jo eigà ir rezultatus;
2) tyrimo metodikos sudarymas, t. y. numatymas, kaip bus vykdomas
eksperimentas, kokie bus jo etapai, kaip bus tikrinami jo rezultatai,
kokie bus parinkti objektai (eksperimentinës klasës);
3) bandymai ávairiose numatytose situacijose, jø tikslinimas, atsiþvelgiant á eksperimento eigà, nuolatinë gaunamø rezultatø analizë;
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4) iðvadø, teoriniø teiginiø, numatomø tyrimø ar siûlymø, kokius klausimus toliau reiktø tirti, formulavimas.
Daugeliui pedagoginiø eksperimentø bûdinga tai, kad jø rezultatai lyginami su áprastu pedagoginiu darbu, jo rezultatais. Todël ne retai pasirenkamos eksperimentinës ir kontrolinës klasës  pirmosiose dirbama pagal eksperimentinæ programà, kontrolinëse  áprastai, jø rezultatai lyginami. Taèiau tokiø klasiø parinkimas yra kritikuojamas  juk skirtingai dirbant, bûna ir skirtingi rezultatai. Todël kartais tikslinga keisti eksperimentiniø ir
kontroliniø klasiø statusà (kontrolinëse klasëse dirbama pagal eksperimentinæ metodikà, eksperimentinëse  atvirkðèiai). Bet pedagoginio eksperimento rezultatus gali parodyti ir ryðkûs tiriamøjø asmenø pokyèiai (nauji
elgesio bruoþai, poþiûriø kaita, þiniø kokybës kaita ir pan.), ypaè tais atvejais, kai eksperimentas organizuojamas keliose grupëse, apimant daugiau
tiriamøjø.
Þinoma, ne visas naujas pedagogines idëjas galima tikrinti eksperimentu.
Jis uþima ypatingà vietà pedagogikos
mokslo raidoje, pedagoginiuose tyrimuose. Visuotinai þinoma, jog ðis metodas daugelá deðimtmeèiø buvo vieninteliu pedagoginiø idëjø ðaltiniu. Apibendrinant teigiamà pedagoginæ patirtá, ir susiformavo pati pedagogika kaip mokslas. Todël galima tvirtinti, jog ir ðiandien
tai ypaè reikðminga pedagogikos mokslui faktø bei idëjø ðaltinis.
Tiesa, tai ið esmës ne koks tai specifinis metodas (tik sàlygiðkai teigiamos patirties tyrimà ir apibendrinimà galima laikyti tyrimo metodu)  tai
daugiau tyrimo objektas. Mat, pedagoginës patirties tyrimas ir apibendrinimas vyksta panaudojant ávairius metodus, kuriuos kà tik aptarëme.
Paþymëtina, jog kûrybingo mokytojo darbas þymia dalimi prilygsta
mokslininko darbui  jis, panaðiai kaip ir mokslininkas, visà laiko ieðko,
bando, siekdamas kuo efektyviau organizuoti mokymà ir auklëjimà, pasiekti galimai geresniø rezultatø. Todël savo darbà gali apibendrinti patys
pedagogai, jeigu á já þiûri moksliniu poþiûriu, t. y. domisi pedagogine literatûra, savo darbà ir jo rezultatus lygina su paskelbtomis idëjomis bei iðvadomis, su kitø pedagogine veikla ir rezultatais, ieðko neiðnagrinëtø ar maþai tirtø dalykø.
Teigiamos pedagoginës
patirties apibendrinimas 
tyrimo metodas
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Bûtina skatinti mokytojus ne tik kûrybiðkai ieðkoti, bet ir apibendrinti
savo patirtá, jà skleisti. Tai jie gali padaryti skelbdami savo idëjas periodinëje spaudoje, dalyvaudami konferencijose, pasisakydami ávairiuose pasitarimuose ir pan. Nepragrástai pastaraisiais metais atsisakyta pedagoginiø
skaitymø kaip teigiamos patirties skleidimo formos (þinoma, tai galima ir
kitaip pavadinti), organizuotø mokyklø, rajonø, respublikos mastu (jie net
galëtø padëti, teikiant mokytojams vyr. mokytojo ir kt. vardus, nekalbant
jau apie teigiamos patirties skleidimo kaip vieno ið ugdymo tobulinimo
ðaltiniø reikðmës, labai reikðmingà ðiuo metu, pertvarkant Lietuvos mokyklà).
Gali (ir ne retai tai daro) kûrybingà mokytojø patirtá tirti bei apibendrinti ir pedagogikos mokslininkai. Dar daugiau. Norint tirti konkretø klausimà, susijusá su tiesiogine mokytojø veikla, teigiamos patirties tyrimas (ir
kartu jos plëtojimas) yra tiesiog bûtinas mokslinio darbo elementas arba
etapas. Pvz., J. Lauþikas, tirdamas mokiniø paþinimà ir mokymo diferencijavimà, gana daug dirbo mokyklose (15). Taip darë daugelis kitø Lietuvos
pedagogikos mokslininkø, taip pat ir ðio darbo autorius.
Teigiama pedagoginë patirtis, reikðminga pedagogikos mokslo plëtotei,
gali bûti ávairi. Daþniausiai tai jau þinomø mokslui teiginiø bei iðvadø kûrybingas praktinis taikymas naujomis sàlygomis, naujais variantais. Atrasti visiðkai naujus dalykus gana sudëtinga, nes per kelis ðimtus metø yra
sukauptas didþiulis pedagoginiø idëjø bankas (ne retai skelbiami kaip nauji
dalykai bûna tai, kas pamirðta, ar neþinoma).
Duomenø apdorojimo
metodai

Ávairiais tyrimo metodais surenkama paprastai gausi faktinë medþiaga. Tik jà reikiamai sutvarkius ir sugrupavus iðryðkëja
tiriamasis reiðkinys, galima daryti iðvadas, apibendrinimus ir pan.
Tyrimo medþiaga apibendrinama kiekybiniais ir kokybiniais metodais.
Kai taikomi kiekybiniai metodai, tiriamàjá reiðkiná galima apskaièiuoti
ir apibûdinti procentais, iðvesti vidurkius  tai gana paprasti ir suprantami,
lengvai pritaikomi bûdai. Taèiau pastaruoju metu vis plaèiau taikomi matematinës statistikos metodai, kurie geriau padeda iðryðkinti esminius objekto poþymius, ávertinti jø ryðius, nustatyti hipotezës pagrástumà ir pan.
Statistiniø metodø taikymà labai palengvina elektroninës skaièiavimo ma70

ðinos, kompiuteriai. Taèiau kiekybinë analizë daþniausiai reikalinga tik paèiam tyrëjui, nes padeda geriau suprasti nagrinëjamà dalykà. Tuo tarpu patys pedagoginiai reiðkiniai bei veiksmai yra kokybiniai. Todël kokybinë
analizë paprastai daroma ir tyrimo pradþioje, ir jo pabaigoje, t. y. kokybinës analizës pagrindas tyrimo pabaigoje  kiekybinë analizë. Vadinasi, galutinës iðvados taip pat turi bûti kokybinës  kiekybiniai metodai tik padeda iðryðkinti bendràsias pedagogines tendencijas. Beje, duomenø kiekybinë analizë gana plaèiai, visapusiðkai ir kvalifikuotai aptarta jau minëtame
B. Bitino darbe (5, p. 135-233), kuris, tiesa, skiriamas edukologijos mokslø
magistrantams ir doktorantams.
Labai plaèiai pedagoginiuose tyrimuose taikomi kokybiniai duomenø
apdorojimo metodai, kartais vadinami ir teoriniais duomenø vertinimo metodais. Kokybinei analizei panaudojama analizë (iðskiriami bûdingi surinktø
duomenø poþymiai), sintezë (duomenys grupuojami pagal bendrus poþymius), sisteminimas (poþymiai skirstomi á esminius ir neesminius), klasifikavimas (atskleidþiami reiðkiniø ryðiai ir nustatoma santykiai), lyginimas
(nustatomi reiðkiniø bendrumas bei skirtumai), analogija (ieðkoma reiðkiniø panaðumo) ir pan. Tai reiðkia, kad kokybinës analizës dëka visø pirma
nustatomi ávairûs ryðiai tarp reiðkiniø, jø tarpusavio priklausomybæ sukëlusios prieþastys. Visa tai leidþia, taikant loginius samprotavimus, apibrëþti reiðkinio esmæ, nustatyti sàvokø turiná, formuluoti iðvadas, dësningumus,
koncepcijas, praktinius darbus ir pan.
Vadinasi, kiekybiniai ir kokybiniai duomenø apdorojimo metodai vieni
kitus papildo, todël reikðmingi ir vieni, ir antri.
Pedagogikos, kaip jaunosios kartos ugdymo mokslo, bûdingas bruoþas  dviejø subjektø, t. y. ugdytojø ir ugdytiniø (tëvø ir
vaikø, mokytojø ir mokiniø) ávairûs sàveikos aspektai. Tai ið esmës ir sàlygoja tiek pedagoginiø tyrimø metodus, tiek ir paèià tyrimø struktûrà.
Pedagoginiam, kaip ir daugeliui kitø mokslo ðakø tyrimams, bûdingi
keli etapai.
Tyrimo temos (problemos) nustatymas. Jà daþniausiai sàlygoja praktiniai poreikiai, susijæ su tyrëjo interesais, jo poþiûriais, o taip pat iðryðkëjæ
ugdymo trûkumai, spragos ir pan. Juk pedagogika kaip mokslas visø pirma
Pedagoginio tyrimo etapai
(struktûra)
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reikalingas ugdymo praktikai, t. y. ji turi padëti pedagogams tobulinti kuriais tai aspektais patá pedagoginá procesà. Vadinasi, tyrimo temà renkantis, svarbu ásitikinti jos praktine svarba. Ið kitos pusës, bûtina susipaþinti su
atitinkama moksline literatûra, siekiant iðsiaiðkinti, kuriuo mastu ir lygiu ta
tema jau iðnagrinëta.
Tyrimo uþdaviniø nustatymas vyksta lygiagreèiai su temos formulavimu, ásigalinus á praktikos poreikius ir tos temos iðtyrimo pobûdá pedagogikos teorijoje. Tuos uþdavinius nustatant, visø pirma atsiþvelgiama á tyrimo objektà, o taip pat á numatomà tyrimø bazæ, metodikà, trukmæ ir pan.
Daþniausiai magistranto baigiamajame darbe nurodomi 3-4, daktaro disertacijoje  4-6 uþdaviniai. Pavyzdþiui, tiriant mokiniø mokymosi rezultatø
tikrinimo ir vertinimo tobulinimo galimybes, galima numatyti tokius uþdavinius: 1) iðtirti mokytojø, mokiniø ir tëvø poþiûrá á mokymosi rezultatø
tikrinimà ir vertinimà; 2) iðanalizuoti tikrinimo ir vertinimo tobulinimo
paieðkas pedagoginëje literatûroje; 3) iðtirti teigiamà patirtá, vykdant tikrinimà ir vertinimà; 4) eksperimentu patikrinti naujus poþiûrius á tikrinimo ir
vertinimo organizavimà ir pateikti teorines iðvadas bei praktines rekomendacijas.
Bûtina suformuluoti mokslinæ hipotezæ  tai ið esmës tyrimo rezultatø
numatymas, preliminarinis atsakymas á pasirinktà temà. Galimos ir kelios
hipotezës  tada tyrimu bus siekiama árodyti, kuri teisingiausia, kitos tyrimo metu gali atkristi. Daþniausiai hipoteze siekiama patvirtinti, papildyti,
sukonkretinti, naujomis sàlygomis pritaikyti ir pan. kitø tyrimø iðvadas,
reèiau  paneigti. Pavyzdþiui, taikant didaktiniø þaidimø panaudojimo efektyvumà pradinëse klasëse, hipotezë gali bûti tokia: ðis metodas skatina domëjimàsi mokymo medþiaga, ávairina ir lengvina mokymàsi, didina mokymo ugdomàjà átakà.
Tolesnis etapas  tyrimo programos sudarymas. Jà rengiant, visø pirma numatomi tyrimo etapai  kas ir kada bus daroma: kada ir kaip bus
renkama medþiaga, koks ir kada bus vykdomas eksperimentas, kada jis bus
kartojamas ir pan. Suprantama, vykdant tyrimà, ypaè kai jis tæsiasi ilgesná
laikà, ði programa kiek tai keièiasi, tikslinama.
Tyrimo metu, taikant ávarius metodus, realizuojant numatytus uþdavinius, renkami duomenys, vykdomas eksperimentas. Pradþioje galimas bandomasis tyrimas, dar vadinamas konstatuojamuoju eksperimentu. Tai pa72

deda geriau numatyti ir tikslingiau organizuoti visà tyrimà, lengviau iðskirti svarbiausius tyrimo komponentus, já koreguoti.
Paskutinis etapas  duomenø apdorojimas ir iðvadø formulavimas.
Surinktà medþiagà bûtina susisteminti ir sutvarkyti, panaudojant atitinkamus duomenø apdorojimo metodus, siekiant, kad ji patikimai patvirtintø ar
paneigtø vienà ar kità hipotezæ, padëtø suformuluoti iðvadas, pasiûlymus,
metodines rekomendacijas. Pastarosios tiesiog bûtinos  jos kaip tik ir turi
padëti mokytojams tobulinti kuriais tai aspektais ugdymo procesà.
©©©
Baigiant trumpà pedagogikos mokslinio tyrimo ir jo metodø aptarimà
reikia pasakyti, kad elementarus jø apibûdinimas pateikiamas daugelyje
pedagogikos vadovëliø ir mokymo priemoniø (3, p. 76-92; 6, p. 12-24; 12,
p. 142-154; 14, p. 32-40).
Uþduotys: Panagrinëkite, kodël pedagoginiai moksliniai tyrimai yra gana sudëtingi.
Nurodykite, kurie ir kodël yra efektyviausi duomenø rinkimo
metodai.
Pareikðkite savo nuomonæ apie pedagoginio eksperimento svarbà, jo galimybes, tobulinant ugdymà.
Pasakykite savo poþiûrá á teigiamos pedagoginës patirties tyrimà ir apibendrinimà.
Nurodykite skirtumus tarp teigiamos patirties tyrimo ir pedagoginio eksperimento.
Paaiðkinkite, kuo reikðmingi pedagoginiams tyrimams statistiniai metodai.
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