LILIJA DUOBLIENË
Gauta 2007 01 04

LILIJA DUOBLIENË
Vilniaus universitetas
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The Change of the Philosophy Curriculum:
From the Interwar Period till the Present
SUMMARY
The article deals with the problem of philosophy teaching in Lithuanian secondary schools. An analysis
of the philosophy curriculum from two different periods is carried out. Firstly, two curricula from the
interwar period (between the two world wars) are investigated, when many great Lithuanian philosophers were working in different areas of pedagogy. One of them was developed by P. Dovydaitis, when
he worked as headmaster of the Saulës gymnasium. He published his curriculum in the journal
Lithuanian School, which was edited by him. Greater attention is paid to an analysis of an other
curriculum developed by another famous Lithuanian philosopher, A. Maceina. He criticised the curriculum approved by the Ministry of Education in 1936, and suggested a new content for the teaching
of philosophy, emphasising the philosophy of nature and the philosophy of culture.
The declaration of independence by Lithuania in 1990 encouraged educators to raise new ideas for
the improvement of the philosophy curriculum. The first official curriculum was created in 1994 by R.
Serpytyte and J. Baranova. In 1999 it was published as the Individual Curriculum of Philosophy, suggesting the study of the main questions of philosophy. In 2002 the National Secondary School Core
Curriculum for was developed and published. It has a phenomenologically oriented content, directed
to studies of anthropology. A comparative analysis of all the curricula is carried out, looking at the
trends in the Lithuanian tradition of philosophy teaching.

P

raeità deðimtmetá Lietuvos ðvietëjai
daug ginèijosi apie filosofijos mokymo vidurinëje mokykloje reikðmæ. Ginèai buvo vainikuoti filosofijos mokymo

vidurinëje mokykloje ávedimu. Ðis deðimtmetis paþenklintas globalesnëmis
mokymo diskusijomis svarstant esminius asmenybës ugdymo orientyrus. Fi-
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losofijos mokymas tuomet neatrodë toks
reikðmingas, taèiau akivaizdu, kad be jo
asmenybës branda nebus uþtikrinta: jis
yra tas dalykas, kuris suteikia visam iðsilavinimui gilumà, sistemiðkumà ir iðbaigtumà. Koks gi yra filosofijos mokymas ðiandien? Kà jis paveldëjo ið Lietuvos praeities ir kur link krypsta?
Lietuvos tarpukario mokykla turëjo
puikius mokytojus: didelë jø dalis buvo
filosofai, dirbæ gimnazijose ar universitete ir bûtinai dalyvavæ pedagoginëse
diskusijose. Jie buvo straipsniø ir mokyklos programø autoriai bei kritikai. Paminëtini tokie autoriai, kaip Pranas Dovydaitis, Antanas Maceina, Stasys Ðalkauskis, Vladimiras Ðilkarskis, Antanas Smetona, kurie nuveikë didelá darbà, kurdami lietuviðkà filosofijos mokymo tradicijà, diskutuodami apie opiausias Lietuvos
moralës ir kultûros problemas. Sekan

tarpukario periodika, ypaè Dovydaièio
redaguojama Lietuvos mokykla, galime
bandyti rekonstruoti buvusià filosofijos
mokymo ir diskusijø situacijà bei palyginti jà su esama. Pagrindas tai atlikti 
ir tarpukaryje, ir dabar bendrojo lavinimo mokyklose ágyvendinama bendroji
filosofijos mokymo programa, pagal kurià moksleiviai studijuoja dalykà.
Straipsnio tikslas  apþvelgti tarpukario Lietuvos filosofijos programas ir jas
susieti su filosofijos programomis ðiandien, iðryðkinti tæsiamos tradicijos esminius principus, ávertinti pertrûkius, aptikti ir iðryðkinti naujoves. Straipsnyje
analizuojama Dovydaièio gimnazinio mokymo suvoktis, jo vadovaujamos Saulës
gimnazijos laikinoji filosofijos programa,
bendroji filosofijos programa, A. Maceinos filosofijos programos projektas ir ðiandieninës filosofijos mokymo programos.

TARPUKARIO GIMNAZIJØ MOKYMO LYGIS: DOVYDAIÈIO POÞIÛRIS
Remiantis ávairiais ðaltiniais, mokymas tarpukario Lietuvos gimnazijose, ir
ypaè filosofijos mokymas, yra labai vertinamas. Ne veltui Dovydaitis teigë, kad
mokymà Lietuvos gimnazijose galëtume
priskirti aukðtesniam mokymui, bent jau
lyginant já su Vokietijos mokyklomis.
Kokiais argumentais remiasi filosofas?
Jis sako:
Mokyklos esanèios tarpe þemiausiøjø 
pradiniø ir aukðèiausiøjø  universitetø
ávairiose valstijose vadinamos ávairiai.
Taip, Rusijoje visos tokios mokyklos vadinamos srednija, Austrijoje  Mittelschulen, lietuviðkai tariant, vidurinëmis. Tuo
tarpu Vokietijoje tarp pradiniø mokyklø

ir universitetø esti Mittelschulen ir dar
höhere Schulen  vidurinës ir aukðtesnës mokyklos.1

Ir toliau samprotauja:
kaip dabar Lietuviams vadinti savosios
gimnazijos  vidurinëmis ar aukðtesnëmis mokyklomis? Kas  kas gali atsakyti: kaip pavadinsi  nepagadinsi.  Kai kuomet gal ir taip, bet ðiuo atveju pavadinimas gali bûti ir pagadinimas. Ðtai dël
ko. Vadindami mûsiðkes gimnazijas vidurinëmis mokyklomis mes klaidiname
vokieèiø valdþià, vokieèiø spaudà ir per
jà visà vokieèiø visuomenæ, pasiþemindami save tos visuomenës akyse, nes rodomës jai esà tauta ligðiol neturinèia dar
gimnazijø, o vos tik Mittelschules, kuLOGOS 50
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rios, kaip minëta, vokieèiø supratimu
yra ástaigos menkesnës ne tik uþ gimnazijà, bet ir uþ progimnazijà bei realinæ
mokyklà. Argi èia pavadinimas ne pagadinimas?2

Ávertinant to meto politinæ situacijà ir
Dovydaièio provakarietiðkas paþiûras,
galima suvokti, kodël filosofas taip aiðkiai orientuojasi á Vokietijos mokymo sistemà. Bet galima spëti, kad buvo ir daugiau argumentø kalbëti apie Lietuvos
mokyklø lygá. Dovydaitis, bûdamas mokyklos direktoriumi ir mokytoju, þinojo
realià padëtá ir turëjo kompetencijos
spræsti, kad Lietuvos mokyklos, ypaè kai
kuriose srityse, tikrai nusipelnë gero
ávertinimo. Tiesa, jo siûlymas gimnazijas
pavadinti aukðtosiomis këlë nesusipratimà, nes kaip tuomet vadinti universitetus? Savo siûlymà jis papildë teigdamas,
kad ásteigtus ar atkurtus universitetus
galës pavadinti aukðèiausiomis mokyklomis, kas skambëjo kiek keistai.
Abejoti, ar Dovydaitis buvo susipaþinæs su gimnazijø programomis, netenka. Dovydaièio nusimanymas apie gimnazijø padëtá buvo ne tik teorinis, organizuojant Lietuvos mokyklos leidybà, renkant straipsnius, recenzijas, bet ir praktinis, nes filosofas dirbo gimnazijos direktoriumi.3 Jis propagavo naujø mokslo þiniø (apie gamtà, religijas, kultûrà,
dorà) sklaidà mokyklose, taigi, kartu ir
mokymo turinio papildymà. Jis nebijojo naujoviø, kurios griovë nusistovëjusias sampratas, tam tikra prasme vertë
kiekvienà permàstyti savo susiformuotà pasaulëþiûrà. Pagal Dovydaitá,
spræsdama pasaulëþiûrinius klausimus,
filosofija privalo paisyti mokslo duomenø ir jø teikiamo pasaulëvaizdþio, ta-
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èiau Dovydaièio ið tiesø nebaugino jokios moksle kylanèios teorijos, nors ir
kokios jos bûtø kontroversinës.4 Bûdamas katalikas, krikðèioniðkø vertybiø,
Ateitininkø judëjimo puoselëtojas, jis
pasisakë uþ evoliucijos teorijos átraukimà á mokymo programas, uþ ávairiø religijø mokymà ir atsargø santyká su tikybos mokymu, nes formuojant vaiko
ásitikinimus privalu paisyti tëvø nuomonës. Filosofas ir pedagogas propagavo
lotynø kalbos mokymàsi, kuri turëtø padëti ne tik tobulinti literatûriná iðmanymà, bet ir geresná savo istorijos paþinimà. Filosofui labai rûpëjo humanitarinis
moksleiviø auklëjimas, plati kultûrinë ir
gili istorinë savimonë. Todël jis itin kritiðkai pasisakë prieð mokyklø realinimà
ir pritarë L. Dubo, kuris peikë ultrautilitarizmà ir pragmatizmà Amerikoje, nes
jos mokymas realiðkai orientuotas ir nepaiso senøjø kalbø, reikalingø gamtos,
teisës, filologijos ir, þinoma, filosofijos
studijoms, mokymuisi.5
Dovydaitis buvo gerai susipaþinæs su
Aristotelio ir ðv. Augustino darbais, juos
pristatë lietuviðkoje enciklopedijoje, ið
vëlesniø autoriø enciklopedijoje pristatë Erazmà Roterdamietá, H. Bergsonà ir
kitus. Filosofo paþiûros buvo akivaizdþiai neotomistinës. Tarpukario filosofija taip pat buvo labiausiai orientuota á
neotomizmà, kiek kritiðkai buvo þvelgiama á egzistencializmà, psichoanalitinæ teorijà ar pragmatizmà, bent jau pedagoginëje spaudoje vyravo kritiðkos
nuostatos. Taèiau ilgainiui ir tos, pradþioje kiek pavojingomis laikomos, filosofijos, tapo akceptuotos ir netgi brandino tø filosofijø apologetus. Jau 1930,
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1932 metø Lietuvos mokykloje gana palankiai þvelgiama á pragmatizmà ir
kvieèiama vykti á tarptautiná pragmatizmo kongresà Nicoje, kur praneðimus tu-

rëjo skaityti J. Dewey ir M. Montessori.6
Tuo tarpu dar gana jauni to meto filosofai A. Maceina, J. Girnius brendo kaip
egzistencializmo ðalininkai.

TARPUKARIO GIMNAZIJØ FILOSOFIJOS PROGRAMOS
1919 metais ákûrus Ðvietimo ministerijà filosofijos propedeutika skelbiama
programiniu dalyku. Taèiau dar iki to
laiko filosofija gimnazijose jau buvo dëstoma. 1918 metø Lietuvos mokykloje buvo pateikta laikinoji Saulës gimnazijos filosofijos programa. Ðios gimnazijos direktoriumi buvo Dovydaitis.7 Anot jo
kolegø prisiminimø, pagrindiniai Dovydaièio dëstomi dalykai buvo lietuviø
kalba ir literatûra (aukðtesnëse klasëse),
visuotinë istorija ir filosofijos propedeutika8 . Bûdamas direktoriumi ir filosofijos mokytoju, Dovydaitis, þinoma, dalyvavo rengiant gimnazijos filosofijos
programà. Pagal jà VII klasëje dëstoma:
 Filosofijos ir jos propedeutikos pamatinës sàvokos, paskirstymas, uþdaviniai, istorijos þvilgsnis
 Trumpos empirinës psichologijos
þinios
 Racionalioji psichologija
 Noetika: skepticizmas, dogmatizmas, kriticizmas, naivusis ir kritinis
realizmas
 Ontologija
VIII klasëje dëstoma:
 Trumpos logikos ir metodologijos
þinios
 Filosofijos istorija
Remiantis 19231924 metø Ðvietimo
ministerijos aukðtesniøjø bendrojo lavi-

nimo mokyklø ástatymø projektu, filosofijos propedeutika buvo iðimta ið realinio skyriaus. Mokyklos protestavo prieð
ðá potvarká. Geriausias tokio protesto
pavyzdys yra J. Gobio publikacijos, liudijanèios filosofijos reikalingumà visø tipø mokykloms.9 Beveik visà deðimtmetá periodikoje diskusijø apie filosofijos
mokymà nebuvo. Tik 1935 atsirado nauja informacija. Tai buvo viceministro
K. Masiliûno praneðimas apie filosofijos
propedeutikos programos papildymus
filosofijos terminijos mokymu, o taip pat
siûlymai ávesti kai kurias specifines temas atskirai mergaitëms ir berniukams.10 Reikia patikslinti, kad gimnazijø dokumentø analizë rodo kiek kitokià
padëtá: filosofijos propedeutikos kursà
daþniausiai sudarë logika ir psichologija, o kitø turinio daliø dëstoma nebuvo.11 1936 metais Tautos mokykloje paskelbiama nauja filosofijos propedeutikos programa kurioje nurodoma, kad VI
klasëje yra dëstoma12:
 Ávedamosios filosofijos þinios
 Psichologija
 Logika
VII klasëje yra dëstoma:






Gnoseologija
Ontologija
Teodicëja
Etika
Pedagogika
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Akivaizdu, kad nauja programa, lyginant jà su Saulës gimnazijos programa,
gerokai praplësta. Atsirado teodicëja,
etika ir pedagogika.
Ðià programà ëmësi aðtriai kritikuoti A. Maceina. Ávertindamas filosofijos
propedeutikos programos projektà, jis
teigë:
ðitas projektas kaip tik per maþai kreipia dëmesio á minëtàjá svarbiausià filosofijos propedeutikos uþdaviná  atbaigti ir pagilinti mokinio bendràjá iðsilavinimà. Dabartinë filosofijos propedeutikos
programa yra sudaryta taip, kad ji duotø bendrais bruoþais, santraukos pavidalu, visà filosofijos sistemà. Tai yra ne kas
kita, kaip iðplëstoji filosofijos ávado enciklopedinë dalis.13

A. Maceina iðskyrë du esminius ðios
programos didaktinius trûkumus: santraukiná jos pobûdá ir buvimà tokiø dalykø, kurie patys savaime yra problematiðki, t.y. gnoseologija. Sisteminiu poþiûriu kaip trûkumas iðskiriama tai, kad á
programà yra neátrauktos gamtos filosofijos ir kosmologijos temos ir tai, kad turinyje atsirado pedagogika, kuri nepriklauso filosofijos laukui. Taigi akivaizdu, kad A. Maceinos poþiûriu, programa turëtø bûti labiau panaði á senàjà
programà, t.y. tà, kurià siûlë Lietuvos
mokykla 1918 m. Tiksliau  tai buvo Dovydaièio vadovaujamos Saulës gimnazijos laikinoji filosofijos programa. Anot
A. Maceinos, gimnazijos disciplinos turi specifiná uþdaviná  iðlavinti mokinio

162

LOGOS 50

2007 SAUSIS  KOVAS

dvasià, suteikiant jai minimumà þiniø.
Todël ir filosofijos propedeutikoje turi
bûti ne sisteminis visø disciplinø apþvelgimas, bet parinkimas tokiø problemø, kurios natûraliai ásijungtø á lavinimo vyksmà.14
Lavinimui pagilinti A. Maceina daugiau dëmesio siûlë skirti psichologijai
(màstymui apskritai), logikai (taisyklingam màstymui) ir metodologijai (supaþindinti su moksliniu tyrimu). Filosofas
manë, kad moksleiviai ateina á universitetus visiðkai nepasirengæ moksliniam
darbui, kuris yra labai svarbus universitetinëse studijose ir kurio iðmokyti sugaiðtama daug laiko.
Lavinimui atbaigti A. Maceina siûlë pasaulëþiûrinius dalykus, t.y. gamtos
filosofijà (realiniam profiliui) ir kultûros
filosofijà (humanitariniam profiliui).
Taip pat A. Maceina pritarë tikybos mokymui, kuris atbaigtø religiná profilá.
Ávertinant ðià naujai pateiktà programà, galime teigti, kad ji buvo, viena vertus, tikrai aukðto lygio ir jà galëtume
priskirti aukðtesniajam mokslui. Tai liudija tokia A. Maceinos formuluotë, kaip
logika ir psichologija turëtø bûti iðeinamos ið pagrindø. Kita vertus, buvo siekiama protingai, neperkraunant mokiniø, iðpildyti gimnazijinæ asmens ugdymo ir parengimo tolesnëms studijoms
misijà. Ji atitiko Dovydaièio asmens ugdymo sampratà, pabrëþianèià kultûrinimà ir mokslinimà, bei ið dalies atliepë
jo filosofijà.

MOKSLINË MINTIS

FILOSOFIJOS PROGRAMOS INOVACIJOS
ATKÛRUS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBÆ
Atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ,
filosofai pradëjo kurti ir siûlyti ávairias
vidurinës mokyklos filosofijos programas. Mokytojai savo iniciatyva ir administracijos pritarimu rengë individualias
programas, daþniausiai jas integruodavo á etikos pamokas arba organizavo fakultatyvines pamokas. Ilgainiui VPU filosofës Jûratë Baranova ir Rita Ðerpytytë, pradëjusios filosofijos mokytojø perkvalifikavimo kursus, parengë programà, vadinamà Filosofija mokykloje. Ji buvo Ðvietimo ir mokslo ministerijos ekspertø ávertinta, patvirtinta ir publikuota Mokyklos þurnale 1994 metais.15 1999
metais ði programa buvo iðleista kaip
Individualioji filosofijos programa, skirta pasirenkamajam dalykui.16
Ðios programos dalys:
 Filosofijos studijø ávadas (autorë
R. Ðerpytytë)
 Bûtis (autorë R. Ðerpytytë)
 Paþinimas (autorë R. Ðerpytytë)
 Istorijos filosofija (autorë J. Baranova)
 Religijos filosofija (autorë R. Ðerpytytë)
 Filosofinë etika (autorë J. Barnova)
 Estetika (autorë J. Baranova)
 Moralë ir politika (autorë J. Baranova)
Autorës programoje raðë: jei problemø mokytojui pasirodys per daug, jis
gali jø savo nuoþiûra maþinti, keisti jø
tvarkà, ið jø pasirinkti ðeðias ir kiekvienà trimestrà (jei mokomasi dvejus metus) pradëti nuo naujos17. Vadinasi temos gali bûti parenkamos pagal moky-

tojø ir klasës jau susiformavusius interesus. Ðios programos, kuri buvo siûloma XIXII klasei, tikslas  ugdyti savarankiðkai màstantá mokiná, dràsø bei gebantá reikðti savo ir ásiklausyti á kito
mintis. Filosofijos pamokos  tai poklabiø ir diskusijø vieta, kur nëra nei teisiøjø, nei klystanèiøjø, kur visi kartu aptaria kylanèias problemas.18
Akivaizdu, kad toks tikslas labiau
atitinka tai, kà A. Maceina vadino pagilinimu, tai yra màstymo lavinimu.
Èia apie pasaulëþiûros formavimà nekalbama, kur kas daugiau laisviø paliekama mokytojui, kuris vadinamas
programos bendraautoriumi ir mokiniams,
kuriems suteikiamos sàlygos diskutuoti
su draugais, atsakymø á klausimus ieðkoti patiems.
2002 metais, atnaujinant bendràsias
bendrojo lavinimo programas vyresnëms
(XIXII) klasëms, filosofijos programa
buvo pateikta kaip bendroji. Jos paskirtis  ugdyti moksleiviø kritiná màstymà
ir plësti humanitariná iðsilavinimà.19
Filosofijos tematika suskirstyta á dvi
pagrindines klausimø grupes: filosofinæ
antropologijà ir pamatinius filosofijos
klausimus. Programos turinys gerokai
iðsiplëtë:
 Filosofinë antropologija:
Kas yra þmogus; Þmogaus kûnas ir
siela; Þmogus, individas, asmenybë,
asmuo; Þmogus ir gyvûnas; Þmogus
ir maðina; Racionalusis þmogus;
Tikintis þmogus; Kenèiantis þmo-
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gus; Dirbantis þmogus; Þaidþiantis
þmogus; Kovojantis þmogus; Mirties
problema.
 Pamatiniai filosofijos klausimai:
Filosofijos kilmë ir ðaltiniai; Bûties
klausimas; Paþinimo klausimas; Gërio klausimas; Groþio klausimas; Tikëjimo klausimas; Istorijos prasmës
klausimas; Teisingumo klausimas;
Kalbos filosofija; Mokslo filosofija.
Ðioje programoje, skirtingai nei visose kitose, pagrindiniai filosofijos klausimai nustumiami á antràjá planà, daugiausiai dëmesio sutelkiant á antropologijos
klausimà  kas yra þmogus? Ðtai ðis ketvirtasis I. Kanto iðskirtas klausimas tampa pagrindiniu. Bûtent filosofinë antropologija, anot programos autoriø, galëtø uþpildyti dabar vyresniøjø klasiø bendrajame iðsilavinime atsiradusià spragà.
Ji sudarytø prielaidas þmogaus prigimties, esmës, savivokos, vietos pasaulyje,
santykio su pasauliu supratimui20. Èia
turëtø atsirasti sàsajos ir su tiksliaisiais
mokslais (temoje þmogus  maðina), gamtos (temoje þmogus ir gyvûnas), humanitarinias (temose egzistencinë antropologija, gërio klausimas, tikëjimo klausimas, groþio klausimas), socialiniais (temose teisingumas, istorijos prasmës klausimas ir kt.).
Programos ávade nurodoma, kad ji skirta filosofijos ir literatûros klasikø tekstus
interpretuoti ir diskutuoti.
Ávertindami ðià programà, galime
teigti, kad ji orientuoja moksleivá ne tik á
màstymo ugdymà, kas yra apibrëþta
programos paskirtyje ir tiksle, bet ir á pasaulëvokos gilinimà bei pasaulëþiûros
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kûrimàsi. Taigi, ðià programà tiktø vadinti, A. Maceinos terminais tariant, gilinamàja ir atbaigiamàja. Suprantama,
kad savo turiniu ji skiriasi nuo Saulës
gimnazijos filosofijos programos, taèiau
sumanymu suteikti kuo platesná temø
spektrà svarstymams, diskusijoms, interpretacijoms ji artimesnë Dovydaièio
gimnazijoje realizuotai programai nei
A. Maceinos pasiûlytai programai. Mat
pastaroji kvietë suspenduoti neaiðkius,
pvz. gnoseologijos, klausimus ir vietoje
jø pasiûlyti pasaulëþiûros formavimosi
kryptá, programà atbaigiant gamtos,
kultûros arba religijos studijomis. Èia galima áþvelgti tam tikrà paradoksà, nes savo egzistencialistinias ásitikinimais
A. Maceina turëtø bûti artimesnis paskutinës 2002 metø programos rengëjams,
nei neotomistiðkai nusiteikæs Dovydaitis.
2002 metø filosofijos programa labiau atliepia fenomenologijà. Tokià iðvadà daro
Z. Norkus, paraðæs iðsamià recenzijà apie
Filosofijos vadovëlá XIXII klasei, parengtà J. Baranovos ir T. Sodeikos pagal
esamà programà.21 Recenzijoje iðsakoma
mintis, kad turinio poþiûriu vadovëlis
kiek primena postmodernistinæ dëlionæ,
o, kita vertus, atpaþástama fenomenologinis poþiûris. Postmodernizmo átaka
juntama todël, kad vadovëlis iðnaudoja
ávairias didaktikos priemones: tekstø interpretacija, vaizdinë medþiaga, poezija,
proza. Rengdamas filosofijos programà,
A. Maceina buvo gana jaunas, tik apsigynæs moksliná darbà, pedagogas, taigi jo,
kaip egzistencialisto, paþiûros dar nebuvo rodomos ir atpaþástamos. Todël, kaip
bebûtø paradoksalu, paskutinioji programa yra veikiau artima pirmajai, neoto-
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misto Dovydaièio vadovaujamoje gimnazijoje kurtai programai.
Kitas ádomus faktas, kurá galime
áþvelgti visø minëtøjø programø analizëje yra tas, kad visos jos yra orientuotos, kaip Dovydaitis teigë, á kiek aukðtesná lygá nei vidurinis mokymasis. Ir
tarpukario programos, siekianèios logikos, psichologijos, mokslinio darbo pagrindø, ontologijos ir gnoseologijos iðmanymo, ir dabarties programos, siûlanèios sudëtingas kalbos ir mokslo filosofijos, þmogaus egzistencijos apmàstymo, religijos filosofijos ir kitas temas,
gali bûti traktuojamos kaip aukðtojo
mokslo lygio programos. Atitinkamai,
tik kiek plaèiau, aukðtajame moksle yra
dëstomi Filosofijos ávado ar pagrindø
kursai, Etikos, Estetikos ar Politinës filosofijos kursai. Toks, tradiciðkai susiklostæs aukðtas mûsø mokyklø programø
lygis yra privalumas, kurá vertëtø tinkamai iðnaudoti. Reikëtø svarstyti apie tai,

kad filosofijos propedeutikos programa
turëtø bûti privaloma visiems moksleiviams, tuomet sàlygos jiems pasirengti
tolesnëms studijoms ir gyvenimui bûtø
sulygintos, o universitete studentai studijuotø filosofijà jau nuodugniau, bûtø
brandesni ir geriau pasirengæ kitø dalykø studijoms. Ávadiniø kursø perkëlimas
á gimnazijas, licëjus yra praktikuojamas
ne vienoje vakarø ðalyje, todël ávadiniø
kursø vidurinëje mokykloje ágyvendinimas reikðtø jau esamos gerosios patirties taikymà Lietuvoje.
Vadinasi, filosofijos programø tradicija, uþtikrinusi aukðtà jø lygá, yra didelis
mokyklø turtas, galintis padëti iðsaugoti tinkamà Lietuvos ðvietimo lygá, kuris
pastaruoju metu itin smunka, o ypaè aukðtojo mokslo institucijose. Jei á aukðtàsias
mokyklas ateitø studentai, jau mokæsi filosofijos mokykloje, jø studijos galëtø
greièiau uþtikrinti geresnæ studijø kokybæ ir gràþinti aukðtojo mokslo prestiþà.

IÐVADOS
Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje filosofijos studijos  dësningas ir jau
turintis tam tikras tradicijas reiðkinys.
Filosofijos buvo mokoma Lietuvos tarpukario gimnazijose ir jos mokoma dabarties gimnazijose ir vidurinëse mokyklose.
Dovydaièio redaguojamoje Lietuvos
mokykloje skelbta Filosofijos laikinoji programa siûlë gana platø temø spektrà,
nors realiai mokyklose daugiausiai buvo dëstoma logika ir psichologija. Dovydaièio vadovaujamoje gimnazijoje dëstomos filosofijos turinys buvo gana logið-

kai pagrástas, lyginant já su vëlesniu,
randamu 1936 metø programoje, kuri
buvo papildyta pedagogikos ir kitomis
temomis. Dovydaièiui labai rûpëjo mokiniø màstymo ugdymas, gebëjimas diskutuoti ir ávertinti ávairià, netgi kontroversiðkà medþiagà bei didaktiniu poþiûriu ne itin moksleivijai tinkamas mokslines teorijas.
A. Maceinos siûlyta filosofijos programa buvo orientuota á moksleiviø lavinimo pagilinimà ir atbaigimà. Ji iðsamiai pagrásta, kvieèianti dëstyti tik
tuos dalykus, kurie yra svarbûs jaunuoLOGOS 50
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liui ir atsisakyti apþvalginio, pavirðutiniðko dëstymo. Labiausiai koncentruojamasi á moksleiviø màstymo, logikos ir
mokslinio tyrinëjimo mokymà, o pasaulëþiûrai formuoti siûlomi du profiliai:
gamtos filosofijos ir kultûros filosofijos,
á kurià áeitø ir tikyba bei etika.
Atkûrus nepriklausomybæ Lietuvoje,
vël atgaivintas filosofijos mokymas. Individualioji filosofijos mokymo programa
(autorës R. Ðerpytytë ir J. Baranova), sukurta 1994 metais, apëmë visus filosofijos pamatinius klausimus, o tikslu nurodë kritiðkumo ugdymà. 2002 metø bendroji filosofijos programa atskleidë naujà ugdymo koncepcijà, orientuotà á antropologijos, t.y. þmogaus, klausimus ir jø
gvildenimà fenomenologiniu aspektu.
Visos filosofijos mokymo programos
nuo P. Dovydaièio laikø iki dabarties, jø
kaita ir atnaujinimas gali bûti traktuojama kaip jau susiformavusi Lietuvos filosofijos mokymo tradicija. Joje, ðalia
moksleiviø màstymo ugdymo, kritiðku-

mo mokymo, siûloma fenomenologinë
santykio su pasauliu suvoktis ir interpretacija. Toks fenomenologinis ir interpretacinis pobûdis yra artimas vakarø
valstybiø filosofijos mokymui, ypaè Vokietijoje ir Prancûzijoje.
Ir Dovydaièio apibûdinama gimnazijinë programa, ir dabarties filosofijos
programos yra aukðto lygio, reikalaujanèios atitinkamo mokytojø lygio ir mokiniø nusiteikimo bei darbo. Ðiandien, lygiai kaip ir tarpukaryje, tiktø Dovydaièio suformuluota iðvada, kad gimnazijinës programos galëtø bûti vadinamos
aukðtesniojo (aukðtojo) mokslo programomis. Tai turëtø bûti traktuojama ne
kaip priekaiðtas neteisingai organizuojamai Lietuvos mokyklø ugdymo turinio
politikai, o kaip privalumas, kuris byloja, kad filosofijos programa, bûdama
ávadiniu ir bûtinai privalomu kursu vidurinëje mokykloje, gali pagelbëti keliant Lietuvos smunkantá universitetiniø
studijø lygá.
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