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SUMMARY
The articles investigates the problem of designed education as a universal means for educational interaction. It focuses on the implementation of designed education suitability for various methodological
approaches. The object of the research is designed education as a means ofmodelling. The aim is to
define the concept of designed education. Methodological attitude: educational system - action system;
a shift in one element does influence other elements.
The article contains 2 parts. Functional expansion of designed education is covered in the first part,
the so called Description of Designed Education Construction/modelling Approaches; it also provides
evidence based on various researches whereas the logic of the modelling system itself is demonstrated in
the second part Simulation of designed education system. In addition, the six modelling stages are addressed in it concentrating on possibilities and potential barriers. Consequently, the system of designed
education is considered as a phenomenon to improve educational interaction of the educator and the
child for different methodological approaches in the educational philosophy or religious world-view.

SANTRAUKA
Straipsnyje nagrinëjama projekcinës pedagogikos kaip universalaus instrumento ugdomajai sàveikai problematika. Atkreipiamas dëmesys á projekcinës pedagogikos tinkamumà ávairioms metodologinëms prieigoms ágyvendinti. Tyrimo objektas  projekcinë pedagogika modeliavimo aspektu. Tikslas  nubrëþti
projekcinës pedagogikos eskizà. Metodologinë nuostata  pedagoginë sistema  veiklinë sistema  pokyèiai viename sistemos elemente turi átakos kitiems elementams. Straipsná sudaro dvi dalys. Pirmoje
analizuojama projekcinës pedagogikos galima funkcionavimo erdvë, pateikiant ávairias mokslininkø áþvalRAKTAÞODÞIAI: projekcinë pedagogika, ugdymo filosofija, metodologinës prieigos, modeliavimas.
KEY WORDS: designed education, educational philosophy, methodological approaches, simulation.
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gas. Antroje pateikiama pati sistemos modeliavimo logika, apraðomi ðeði modeliavimo etapai, atkreipiant dëmesá á galimybes ir galimus kliuvinius. Pateikiama projekcinës pedagogikos sistema, kuria galima pasinaudoti ugdytinio ir ugdytojo ugdomajai sàveikai tobulinti ávairioje ugdymo filosofijos ar religinës pasaulëþiûros metodologinëje prieigoje.

U

gdymas  gili ir paslaptinga versmë. Ugdymo mokslas nagrinëjamas ávairiais aspektais: ontologiniu, pedagoginiu, psichologiniu, aksiologiniu,
vadybiniu, kultûrologiniu ir kitais. Pradëta vardyti poþiûriø á ugdymà gausa
suponuoja mintá apie skirtingus þiûros
laukus á já, neiðvengiamai savità metodologinæ prieigà. Ir visiðkai nesvarbu, ar tai
bus ugdymo filosofijos, ar religinës pasaulëþiûros metodologinë prieiga  ramaus uþutekio nerasime. Kaip negali
bûti ir fata morgana (miraþas)  viskas
vyksta ugdymo tikrovëje (realybëje). Tai
ugdymo veikëjai (ugdytinis ir ugdytojai),
ugdymo tikslai, turinys, formos, technologijos, ugdomoji sàveika ir jos vyksmo
kontekstas. Ið kokios metodologinës prieigos pozicijø beþvelgtume, akcentuodami ugdytiná kaip subjektà ar netgi kaip
objektà (kà pamename ið tarybinës pedagogikos), tikslo siekiui reikðminga ugdymo sistemos elementø ir jø komponentø
sàryðingumas, darna ir jos subalansavimas dinaminëje sistemoje (ugdymo siste-

ma, pedagoginë sistema, traktuotina
kaip socialinë sistema, o pastaroji yra
veiklinë). Sistemos harmonizavimas
vyksme bûtø idealistinis siekinys. Tiesa,
yra rimtas pavojus  galima pradëti suktis ydingame rate, jei alfa ir omega nebus
metodologinë prieiga, jos esmëje konstruojami ugdymo sistemos elementai
bei jos ágyvendinimo vidinë ir iðorinë aplinka, ávertinant ugdymo situacijà  esamybës bûvio ir kismo bei projektuojamø
pokyèiø, jø institucionalizavimo poþiûriu.
Ugdymas nagrinëjamas ið ávairiø pozicijø, kaip ir konstruojamos ávairios ugdymo / mokymo sistemos, kuriø atspirties pozicija yra ugdymo filosofija ar religinë pasaulëþiûra.
Visgi ugdymo realybëje susiduriama
su ávairiomis metodologinëmis prieigomis, jø ágyvendinimo skirtingais instrumentais. Ðioje plotmëje kyla probleminis
klausimas, ar galima sukonstruoti instrumentà, kuris tiktø ávairioms ugdymo metodologinëms prieigoms realizuoti. Jei taip, tai koks jis turëtø bûti.

I. PROJEKCINËS PEDAGOGIKOS
MODELIAVIMO LAUKO LINKMIØ BRËÞTIS
Iðorinë aplinka traktuojama ávairiai 
skirtingi poþiûriai á jà,, metodologinë
prieiga, kuri yra linkmiø brëþties atskaitos pozicija. Tiesa, jø yra ganëtinai daug,
tad galima modeliuoti ugdymo iðorinës
aplinkos linkmes, taèiau jø slinktys ne
visada atsiranda  tam turi átakos veiksniø kompleksas.

A. Hargreaves, L. Earl, M. Schmidt
studijoje Alternatyvaus ávertinimo reformos
perspektyvos1 atkreipia dëmesá á E. House klasikiná ir kritiðkà ðvietimo naujoviø
vertinimo metodà. House ðvietimo naujoviø analizæ pateikia þvelgdamas ið trijø perspektyvø: technologinës, kultûrinës ir politinës. Ið kiekvienos perspektyLOGOS 56
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vos naujovës aspektai bei problemos vertinami skirtingai. Minëti autoriai nurodo
ir ketvirtà aspektà. Jie teigia, kad House
nurodomose perspektyvose vyrauja klasikinis klasës ávertinimo ir jos evoliucijos supratimas. Autoriø nuomone, nuo
to laiko, kai House iðdëstë savo tris ðvietimo naujoviø perspektyvas, socialinë ir
ðvietimo atmosfera labai pasikeitë. Daugelis industriniø ðaliø þmoniø laiko
save gyvenanèiais kitokioje, naujoje socialinëje eroje. A. Hargreaves, L. Earl,
M. Schmidt teigimu, postmodernizmo
sàlygomis vieðasis ðvietimas ir ðvietimo
permainø darbotvarkë kinta ir diskutuojant apie ávertinimo reformà ypaè dera
atsiþvegti á tris svarbius dalykus.
Pirmasis yra susijæs su sudëtingumo, ávairovës ir netikrumo poveikiu.
Dël gausybës elektroniniu bûdu sukurtø þiniø bei informacijos ir su tuo susijusios painiavos kyla klausimas, kokie
dalykai yra svarbiausi, kuriø reikia iðmokyti vaikus. Tuo pat metu kyla iððûkiø dël didëjanèios moksleiviø kultûrinës ávairovës.2
Antrasis sietinas su elektroniðkai sukuriamø ir modeliuojamø vaizdiniø poveikiu pagrindiniam ðvietimo darbui ir
ðvietimo pokyèiams. Paþymëtina, kad
plaèiau taikant ir plëtojant naujàsias
technologijas, kyla ávairiø minèiø, kokiø
ágûdþiø vaikai turëtø iðmokti, kaip reikëtø reorganizuoti mokymà bei mokymàsi ir pan. Be to, minëtø autoriø teigimu, dël rinkos principø prasiskverbimo á vieðàjá ðvietimà tëvai pradëjo vis
daþniau elgtis lyg individualûs vartotojai. Kupiname netikrumo pasaulyje, kuriame nelabai rûpinamasi, kaip uþtikrin-
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ti visø visuomenës vaikø gerovæ, jie mano galintys bent jau savo vaikams parûpinti visa, kas yra geriausia. Ðiame mokymo prekybos centre yra labai svarbu, kaip ðvietimo produktai bei procesai sukurti ir ápakuoti. Tai, kaip atrodo mokymasis, mokyklos, rezultatai ir
atsiskaitymo kortelës, turi didelæ reikðmæ daugelio mokyklø ávaizdþiui ir netgi iðlikimui, kadangi tëvai gali ir daþnai
yra raginami rinktis tarp daugelio mokyklø. Atrodo, kad ávaizdis yra viskas.3
Treèiasis dalykas  postmodernizmo
átaka vaikams. Autoriai teigia, kad daugelyje klasiø vaikai susvetimëjo, sudëtingesnës tapo ðeimos struktûros (daþnai nëra aiðku, kas yra tikroji vaikø
ðeima arba tëvai), mokyklos rûpinasi
vaikais, kurie gyvena postmodernistiná gyvenimà. A. Hargreaves, L. Earl,
M. Schmidt pastebi, jog intelektas nebëra vienaskaitinis þodis, kaþkas tvirta
ir prognozuojama. Klasëse, kuriose vyrauja kultûrinë ávairovë, tai, kaip vaikai
mokosi, màsto, jauèiasi ir kuo tiki, yra
sudëtingas dalykas ir to negalima laikyti
savaime suprantamu dalyku.4 Jie mano, kad neaiðku, kas svarbu ar realu
vaikø pasaulyje, kuriame karaliauja
kompaktiniai diskai, kompiuteriai, video þaidimai bei daugiakanalë televizija ir pan., o ir situacija nuolat keièiasi.
Autoriai pastebi: Mokytojai sako, kad
moksleiviai pasikeitë. Jie nebeatrodo paþinûs ir prognozuojami. Daugelis mokytojø ðiandien jauèiasi taip, lyg savo klasëse mokytø ateivius.5
A. Hargreaves, L. Earl, M. Schmidt
apibendrina: Postmodernistinë alternatyvaus ávertinimo perspektyva yra pa-
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grásta poþiûriu, kad ðiandieniniame sudëtingame ir kupiname netikrumo pasaulyje þmonës nëra iki galo paþinûs.
Todël joks ávertinimo procesas ar sistema negali bûti visiðkai iðsamûs. Ávertinimo problemai spræsti siûlomas autentiðkumas, taèiau ta egzistencinë patirtis
ir reikðmë, kurià priskiriame autentiðkumui yra ið pagrindø ginèijama6.
Ávertindama A. Hargreaves, L. Earl,
M. Schmidt nurodytà postmodernizmo
specifikà ir svarbà klasës vertinime, manau, kad Projekcinës pedagogikos eskizo brëþtyje dera akcentuoti Þiniø informacinæ visuomenæ dël vienos labai rimtos prieþasties  nuolat pabrëþiamas
vartotojø ugdymas. Gilinantis á ðio ugdymo esmæ ir prasmæ dera suprasti, kad
negalima jo nei ignoruoti, nei sureikðminti. Suprantama, tai priklauso nuo
ugdymo metodologinës prieigos, taèiau
nederëtø eliminuoti asmens kaip kultûros kûrëjo (antropocentrinë pozicija buvo iðsamiai aptarta ir nurodyta Lietuvos
ðvietimo koncepcijoje 1992 m., todël nedera to pamirðti ir Lietuvai bandant pereiti
nuo tradicinës ugdymo paradigmos á

laisvojo ugdymo paradigmà). Reiktø
ieðkoti metodologiniø jungèiø, o ne tik
tam tikrø turiniø (curriculum) ar kitokiø sàsajø nesisteminio ugdymo realybës kontekste.
Apibendrinant galima teigti, kad
House nurodytas tris perspektyvas 
technologinæ, kultûrinæ ir politinæ  turinio prasme galima papildyti Þiniø informacinës visuomenës perspektyva, inkorporuojanèia A. Hargreaves, L. Earl,
M. Schmidt pateiktus tris veiksnius bei
autorës pasiûlymà ávertinti vartotojø ugdymà, vis daþniau ágyjantá imperatyvø
pobûdá ir Lietuvoje (bendrojo lavinimo
mokyklose ávedama atskira disciplina ir
t.t.), be to, visuomenëje ásitvirtinanti þiniø vadyba taip pat suponuoja vartotojø ir kûrëjø ugdymo poreiká.
Projekcinës pedagogikos perspektyviniø linkmiø áþvalgoje atkreiptinas dëmesys ir á tai, jog Didþiojoje Britanijoje,
diskutuojant apie ðvietimà ateièiai,
M. Newby pateikia svarstymui tris mokyklos scenarijus, neakcentuodamas
prioritetinio ir neatmesdamas naujø scenarijø galimybës.7

PIRMASIS SCENARIJUS  ÐVIETIMAS VISUR
Jame paþymima: 1. Ðvietimas yra visur, todël neturëtø bûti apribojamas mokyklomis. Pirmuoju XXI a. deðimtmeèiu
mokyklos ágyja prastà reputacijà, kadangi nesugeba patenkinti kiekvieno vaiko
mokymosi poreikiø ir parengti juos gyvenimui þiniø ekonomikos sàlygomis.
Todël iðsilavinusios klasës (greta kai kuriø religiniø bendruomeniø) ëmë dairytis savo atþaloms kitø alternatyvø. Mo-

kykla tapo oficialiai nebeátvirtinta, daugeliu atveju iðtuðtëjo, o pastatai imti
naudoti kitiems tikslams.
2. Kuriama Tinklo visuomenë. Tai
reiðkia, kad individualizuotas mokymasis gali vykti tiek internetu, tiek per tëvø, kitø besimokanèiøjø ir ávairiausiø
profesionalø tinklus. Darbdaviai, kaip
vieni ið pagrindiniø dalyviø, taip pat ásitraukë á procesà. Tai, kas buvo áprasta
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vadinti mokykla ir mokytojais, tampa nereikalinga.
3. Tinklai suveda ávairias interesø
grupes bendrø specifiniø poreikiø tenkinimui. Keièiantis tiems poreikiams,
kinta ir tinklas. Þmonës nuolat keièiasi. Suaugæs þmogus gali bûti susijæs su
daugeliu tinklø  kartais kaip vieno ar
keliø jaunø þmoniø mokytojas, kartais
kaip besimokantysis. Dalykinës þinios
yra laisvai prieinamos internete, todël
akcentuojamas pats mokymasis. Vaikai
mokomi suvokti mokymosi poreikius ir
juos patenkinti. Visuomenëje vertinamas gebëjimas suvokti, kà tu þinai, ko
neþinai; suvokti, kad tu tai þinai arba
to neþinai; gebëjimas suvokti, kur galima suþinoti apie tai, ko tu neþinai, todël galima imtis veiksmø, siekiant tai

suþinoti. Natûralu, kad vaikai neturi
jokios mokymosi programos  tai bûtø
didþiulis suvarþymas vaiko individualiems poreikiams ir mokslumui; tuo
pat metu egzistuoja didþiulis aktyviai
administruojamø mokymosi programø
internetinis resursas, tenkinantis visø
poreikius.
Nauji ðvietimo diagnozuotojai atsiranda kaip ðvietimo profesionalø elitas. Jø
tiesioginis kontaktas su besimokanèiaisiais gana trumpas, taèiau netgi trumpos intervencijos gali uþtikrinti vaikø ir
jaunimo paþangà. Nebûdami susijæ su
vienu darbdaviu, portfolio ugdytojai atlieka pagrindiná vaidmená tinklinëje
ðvietimo rinkoje, siûlydami chirurgines
priemones, skaitmenines pagalbos linijas ir vizitacijas namuose.

ANTRASIS SCENARIJUS  DOVANOS
Keletas pastebëjimø koncentruotøsi
ðiose mintyse:
XXI a. pradþioje þiniø ekonomikos
plëtotë pirmiausia atveda prie didesnës
socialinës nelygybës. Mokytojai daugiau
dirba su mokiniais, turinèiais socialiniø
problemø, tenkina jø poreikiais. Kylant
bendrai gerovei, þmonës tampa vis labiau savanaudiðkesni. Politikai ima dar
labiau skatinti individualizmà, pasikliovimà tik savimi, todël þmoniø gyvenime atsiranda tam tikras regresas, pasireiðkiantis maþëjanèia pagarba esminëms pilietinëms, socialinëms ir kultûrinëms vertybëms.
Iðkyla pavojus socialinei sanglaudai
ir paèiam vidurinio iðsilavinimo egzistavimui. Tëvai, baimindamiesi to, kad
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mokykla jau nebemotyvuoja jø vaikø ir
tinkamai jø neparengia, puola nuo valstybinio prie privataus ar namø mokymo. Internetinës þinios tampa prieinamos visur ir visada, todël mokyklos labiau akcentuoja ne disciplinas ir egzaminavimà, bet bendruomenines vertybes ir su darbu susijusias kompetencijas.
Mokyklos bent jau lieka ramios vietos, kur þmonës ateina pabûti kartu, nes
turi bendrà tikslà. Kai mokyklos suvokia, jog tam tikra prasme jos gali apginti
bendradarbiavimo privalumus ir grupës
naudingumà, lyginant su individualizmu
bei individualiu verslumu, jos ima mëgautis visiðkai netikëta sëkme. Tëvai pajunta kaþko netekæ ir ima traktuoti mokyklà kaip vietà, kur tà netektá galima bû-
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tø kompensuoti. Taip padràsintos mokyklos iðeina á vieðumà ir atgauna savo
klientus, pasiûlydamos save kaip
efektyvià atramà prieð socialinæ fragmentacijà bei vertybiø krizæ.
XXI a. treèiajame deðimtmetyje jø
vaidmuo yra atremti visuomenëje dominuojantá individualizmà (arba savanaudiðkumà). Dabar mokyklos savo dëmesá sutelkia á jaunimo socialinës raidos
poreikius, siekdamos padëti jiems suformuoti ir kurti/plëtoti jø artimiausias
bendruomenes. Mokyklose aktyviai reiðkiasi ávairios bendruomeninës grupës.
Tëvai ðioje nuolat individualizuojamoje
visuomenëje mato pastangø vaisius ir
ima labiau kontroliuoti mokyklas, kurios gyvenvieèiø bendruomenëse tampa
socialiniu inkaru ir atramos taðku. Suaugusiøjø ir tæstinis mokymas dalijasi
atsakomybe ir yra integruojamas á kiekvienos mokyklos veiklà.

Visà mokymosi programà ir turiná
moksleiviai gali rasti internete, o paþymëjimus, charakterizuojanèius jø paþangà ir gebëjimus, iðduoda iðorinës institucijos, taip þenkliai sumaþindamos mokyklø naðtà, susijusià su vertinimu. Susitelkiama á nepaþintiná rezultatà: pirmiausia vertybës ir pilietiðkumas.
Mokyklinës patalpos yra eksploatuojamos visà savaitæ. Jomis naudojasi vietinës grupës, atsidëkodamos uþ tai finansiðkai, ir ðios áplaukos uþtikrina
aukðtos kokybës paslaugas bei infrastruktûrà. Þmonës vis dar jauèia malonumà, leisdami pinigus plataus vartojimo prekëms ásigyti, todël mokykloms
pakanka ið þmoniø gaunamos nedaug
naudotos árangos (kaip, beje, ir dovanø).
Mokyklos dabar naudojamos ne tik jaunimo ðvietimui, o kiekviena bendruomenë jauèiasi esanti savos mokyklos bendrasavininkë.

TREÈIASIS SCENARIJUS  ÐVIETIMO RINKA
Esminiai momentai:
Sprendimai dël ðvietimo sistemos
atiduodami á vartotojo rankas, kadangi
akivaizdu, jog ðvietimo paslaugos yra
nulemtos paèios rinkos.
 Dabartinëse mokyklose labiau negu
numato disciplinos (dalyko) reikalavimai akcentuojamas þinojimas, kaip
iðmokti. Dalyko mokytojo dienos yra
praëjusios  dalyko specialistai yra
lengvai pasiekiami on line.
 Atsiranda vis daugiau tinkliniø mokymosi programø gamintojø  tiek ið
komercinio sektoriaus, tiek ið vietiniø bendruomeniø bei paèiø mokyk-

lø, kurie dirba glaudþiai bendradarbiaudami.
 Á ðià rinkà ásitraukus korporacijoms,
daugelis jø ëmë pripaþinti tam tikras
mokymosi programas, todël ðiandien
tai yra áprastinë praktika.
Ðie trys svarstymui pateikti scenarijai, autorës nuomone, taip pat sietini su
alternatyvø samprata ir galimu Projekcinës pedagogikos funkcionavimo kontekstu. Juk kiekvienas M. Newby nurodytas scenarijus modeliuojamas skirtinguose þiûros laukuose, tiesa, apie ugdymo metodologinæ prieigà èia ið esmës
nekalbama.
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Turint omenyje, kad ugdymas nevyksta vakuume ir já lemia ávairûs
veiksniai, dera ávertinti ugdymo veiksniø ir jø valdymo galimybes bei atsiþvelgti á jo kontekstualumà.
Lietuvos ugdymo moksle nemaþai
dëmesio buvo ir tebëra skiriama ugdymo veiksniams.
Ávairûs autoriai  L. Jovaiða, J. Lauþikas, S. Ðalkauskis ir kiti atskleidþia ugdymo ir jam átakos turinèiø veiksniø esmæ.8
S. Ðalkauskio nuomone, ugdymo
veiksniais laikytina visa tai, kas sàmoningai ar nesàmoningai, tiesiogiai ar netiesiogiai, daro teigiamà ar neigiamà
veikmæ ugdytiniui. Autorius iðskyrë paðauktuosius ir atsitiktinius ugdymo
veiksnius. Pirmieji ið paèios dalykø eigos turi ugdomosios valdþios ir ugdomøjø pareigø9. Tai ðeima, visuomenë
arba valstybë, Baþnyèia, mokykla, pedagogai. Antriesiems priskirti tie, kurie
nëra ugdomajam veikimui paðaukti paèia dalykø eiga ir daþniausiai veikia
naujøjø kartø vystymà tik faktiðkai, be
sàmoningumo ir tikslingumo, neturëdami nei ugdomosios valdþios, nei pareigø10. Tai visuomeninë aplinka, visuomeninë kultûra, net gamta ir ávairios
ugdymo eigà lemianèios aplinkybës.
J. Lauþikas nurodë prigimtinius ugdymo veiksnius, paskirtinius ir atsitiktinius.11 Ið prigimtiniø veiksniø paþymëjo tiesioginius prigimtinius  tëvus; netiesioginius  kitus ðeimos narius, bendruomenæ, valstybæ; atsitiktinius  visà
vaiko aplinkà. Jis paþymëjo, kad paskirtiniai ugdymo veiksniai gali bûti þmonës, paskirti tëvø, globëjø, bendruomenës, valstybës. Jie, kaip ir prigimtiniai
veiksniai, yra daugiau planuojami, tuo
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tarpu atsitiktiniø veiksniø esama kasdienëje aplinkoje: tai ávykiai, reiðkiniai,
daiktai, þmonës. Jie teisiogiai arba netiesiogiai veikia asmená ir daro tam tikrà
áspûdá. Ðie veiksniai, J. Lauþiko teigimu,
tæsia prigimtiniø ir paskirtiniø ugdymo
veiksniø ugdomàjà reikmæ.
L. Jovaiða nurodo vidinius (endogeninius) ir iðorinius (egzogeninius) individo vystymosi veiksnius.12 Prie vidiniø
priskiriami biologiniai, t.y. genetiniai,
centrinë nervø sistema, biocheminiai, organø ir odos bûklë, sveikata; psichologiniai  iðmokimas, gabumai ir intelektas, vidiniai prieðtaravimai ir branda.
Prie iðoriniø veiksniø priskiriama ekologinë aplinka, geografinë-gamtinë-socialinë aplinka, kultûrinë aplinka. Ðie
veiksniai irgi yra ugdymo realybëje 
ugdytinis yra ugdymo veikëjas, jam dël
ðiø veiksniø átakos gali stiprëti ar silpnëti, iðnykti motyvacija tam tikrai veiklai.
Minëtø autoriø aptarti ugdymo
veiksniai yra nuodugniau iðnagrinëti
monografijoje Bendrojo lavinimo mokykla:
paaugliø edukacinio stimuliavimo aspektas13
ir pateikti edukaciniam stimuliavimui
kaip integraliam ugdymo veiksniui turintys átakos.
Suprantama, jog visi ðie veiksniai
(prigimtiniai, paðauktieji ið prigimties,
atsitiktiniai ar kitaip klasifikuojami priklausomai nuo atspirties pozicijø) ir
ðiandien aktualûs, turi átakos asmenybës
ugdymui(si). Tik reikia nuodugniai juos
iðnagrinëti turinio, kontekstualumo bei
kitais aspektais. Ugdymas kito, kinta ir
kis. Ne visada ávyksta pozityvûs, laukti, pamatuoti, ypaè vertybiniu poþiûriu,
ugdymo pokyèiai, tad ir ðie veiksniai,
deja, ágyja ne visada suvokiamà, juolab,
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suprantamà vertybiniu poþiûriu interpretaciná laukà, o tai ið principo áneða
painiavà ugdymo siekiniø ir rezultatø
sàsajose. Tad ir Projekcinës pedagogikos
sistemos konstravimas pasunkëja, nebent bûtø aiðkiai apsibrëþta metodologinë prieiga ir konstruktyvioj pedagoginëj sàveikoj suformuluoti ugdymo siekiniai, o dar geriau ugdymo tikslai, ir sukonstruotas skaidrus jø siekio instrumentas, atliepiantis siekinius, suformuluotus triadoje ugdymo metodologija  ugdytinis  ugdytojas, ir kontekstà. Paþymëtina, kad ugdymo tikslai yra gana individualûs, nes ugdymo siekiniams ágyvendinti dera ávertinti ugdytinio individualumà, tad uþduotis yra pakankamai
sudëtinga ir komplikuota, reikalaujanti
atitinkamø pedagogo kompetencijø.
Ðiame kontekste paþymëtina, kad
ugdymo realybës linkmës ir slinktys gali
bûti prognozuojamos, modeliuojamos ir
inicijuojamos, bet jø pozityviam vyksmui reikalingos sutelktos pastangos tiek
ðvietimà administruojanèiø institucijø,
tiek institucijø, sudaranèiø iðorines ir vi-

dines prielaidas ugdymo sàveikai. Kitaip tariant, svarbi nuolatinë ðvietimo
politikø, klientø, profesionaliø ágyvendintojø sàveika. Jos atsirasèiai bei bendradarbiavimo laukø brëþèiai bûtini susitarimai ugdymo metodologinëje erdvëje ir plotmëje, ugdymo konteksto supratimas, o ne akcentavimasis ið esmës
segregaciniuose fragmentuose ir ugdymo ágyvendinimo scenarijuose, kuriø atskaitos pozicijos gali bûti suprastos nevienareikðmiðkai. Ir tai suprantama, nes
linkmiø ir slinkèiø projekcijai svarbu ugdymo metodologija ir kontekstas.
Lietuvoje mokyklø veiklos kontekstiniai modeliai (ar scenarijai) nëra rengiami, tai gali bûti dar didesnës sumaiðties
ir suvelties ugdymo realybëje prieþastys  ugdymo siekiniø ir rezultatø modeliavimas turi turëti aiðkius atspirties
taðkus, instrumentai turi bûti persmelkti
ugdymo metodologija, kitaip jie lieka
nereikðmingi, be gyvasties. Ir pasunkëja jø prasmës ir esmës pagava ir pajauta. O linkmiø ir jose slinkèiø inicijavimas teprimena simuliacinius þaidimus.

II. PROJEKCINËS PEDAGOGIKOS SISTEMOS
MODELIAVIMO ESKIZO BRËÞTIS
Ugdymas  toks kasdienis reiðkinys,
kad neretai ir profesionalai ávairiø gyvenimiðkø vyksmø rutinoj nesusimàsto
apie jo latentiná paveikumà. Juk jis nevyksta vien tik mokykloje, ðeimoje ar referentinëje grupëje ir pan.,  tai sisteminis kompleksinis reiðkinys, kurio sinerginis efektas neretai sunkiai prognozuojamas. Tai reiðkinys, reikalaujantis ugdytojo ar tyrëjo gebëjimo sistemiðkai, procesiðkai bei situatyviai já vertinti ir áver-

tinti. Ypaè ugdymo realybëje reikðminga
triada ugdymo tikslai, formuluojami metodologinës prieigos pagrindu, ugdytinis
ir ugdytojas. Pastarasis neturëtø bûti nuvertintas, nes nuo jo profesionalumo ið
esmës priklauso ugdymo instrumento
pasirinkimas bei jo sëkmingas ágyvendinimas, siekiant ugdymo tikslo.
Ugdymo metodologinë prieiga konceptualiai neatsiejama ugdymo filosofijos ar religinës pasaulëþiûros erdvëje. Su
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ja susijæ ugdymo tikslai bei siekiami ugdymo rezultatai (tikslas ið esmës yra
projektuojamas rezultatas). Kad tai nevirstø edotauðkalais, dera sukonstruoti instrumentà, ágalinantá jø siekti. Tokiu
gali bûti Projekcinës pedagogikos ugdymo sistema. Tai tik pasiûla instrumento, kuris lengvai modifikuojamas ir (ar)
adaptuojamas ávairiai ugdymo metodologinei prieigai. Tai lankstus instrumentas, kurio pavadinime semantiðkai jau
yra tai uþkoduota (lot. projectus  mestas á prieká). Tai siekiniai tam tikroje metodologinëje ðviesoje ir kiekvieno sistemos elemento konstravimas ir ágyvendinimas bûtent metodologinës prieigos
koncepcijoje ir erdvëje.
Projekcinë pedagogika  tai sistema,
kurios atskaitos taðkas  metodologinë
prieiga, programuojanti individo ugdymo(si) siekius, ágyvendinamus sàveikaujanèiø elementø seka unikaliame ugdymo realybës kontekste. Ðis kontekstas
modeliuojamas ugdymo realybës sistemos societariniame, sisteminiame, instituciniame, interpersonaliniame bei intrapersonaliniame lygmenyse.
Suprantama, kad pirmasis Projekcinës pedagogikos sistemos etapas yra ugdymo situacijos tyrimas, kuris atliekamas tam tikru tyrimo instrumentu, sukonstruotu atitinkamoje metodologinëje
prieigoje. Tai ypaè svarbu, nes skirtingos metodologinës prieigos pavojingos
slëpiniø atversties ir siekiø formulavimo
kontekstinei interpretacijai. Be to, reikðmingas ir ugdymo situacijos kismo supratimas, nes keièiasi ir pats ugdytinis
bei jo ugdymo kontekstas.
Atskiro aptarimo vertos M. Prencky
pastabos, iðsakytos straipsnyje Skaitmeni-
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nio pasaulio èiabuviai ir skaitmeninio pasaulio imigrantai.14 Jis stebisi, kaip triukðmaujant ir ginèijantis dël JAV ðvietimo nuosmukio nekreipiamas dëmesys á svarbiausià jo prieþastá: mûsø mokiniai ið esmës pasikeitë. Ðiandieniniai mûsø mokiniai yra nebe tie þmonës, kuriuos numato mokyti mûsø
ðvietimo sistema. Jø gyvenimas neásivaizduojamas be kompiuteriniø þaidimø,
elektroninio paðto, interneto, mobiliøjø
telefonø, bendravimo greitosiomis þinutëmis ir pan. Aiðku, kad yra kitokia mokiniø aplinka ir gan intensyvi sàveika su
ja, tad dabartiniai mokiniai màsto ir apdoroja informacijà ið esmës kitaip negu jø
pirmtakai. Autoriaus teigimu, ðie skirtumai yra daug didesni ir esmingesni negu
dauguma ðvietimieèiø numano arba supranta. Ir toliau nurodo, kad skirtingos
patirtys lemia skirtingas smegenø struktûras (remiamasi dr. D. Berryo ið Beiloro medicinos koledþo teiginiu). Jis teigia,
kad labai galimas daiktas, jog dël to,
kaip jie uþaugo ir brendo, mûsø mokiniø
ir studentø smegenys pakito  ir skiriasi
nuo mûsø ir neþinia, ar tai yra gryna tiesa, ar ne, taèiau neabejodami galime sakyti, kad jø màstymo modeliai yra pakitæ.
Autorius màsto, kaip reikëtø pavadinti
ðiuos naujus ðiandienos mokinius arba
studentus. Pasak M. Prencky, kai kas
juos vadina N-karta (N ið angl. net 
tinklas) arba D-karta (D  ið angl. digital  skaitmeninis), taèiau, autoriaus
nuomone, labiausiai vykæs Skaitmeninio
pasaulio èiabuviø pavadinimas, nes ðiandieniniai mûsø mokiniai yra tie þmonës,
kuriems skaitmeninë kompiuteriø, videoþaidimø ir interneto kalba yra jø gimtoji kalba, o vyresnioji karta yra skaitmeninio pasaulio imigrantai  gimæ ne-
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skaitmeniniame pasaulyje, daugelis susiþavëjæ ir dirbæ naujomis technologijomis.
Autorius teigia, kad ðio atskyrimo
reikðmë yra tokia: nors Skaitmeninio pasaulio imigrantai  kaip visi imigrantai,
vieni geriau, kiti prasèiau  mokosi ir iðmoksta prisitaikyti prie aplinkos, taèiau
jie visuomet iðlaiko tam tikrà savo akcentà, tai reiðkia, tebëra susijæ su praeitimi. Skaitmeninio pasaulio imigranto
akcentu galima laikyti, pavyzdþiui, tai,
kad ieðkant informacijos internetas laikomas ne pagrindiniu, o antraeiliu ðaltiniu,
kad skaitomas programos vadovas,
uþuot manius, jog pati programa iðmokys ja naudotis. Dabartiniai vyresnës
kartos þmonës socializavosi kitaip negu jø vaikai ir dabar mokosi naujos kalbos. O vëliau gyvenime iðmokta kalba,
kaip teigia mokslininkai, yra susijusi su
kita mûsø smegenø dalimi. Kyla ugdymo problema, nes mokytojai (skaitmeninio pasaulio imigrantai) kalba pasenusia
(ikiskaitmeninio amþiaus) kalba, stengdamiesi mokyti þmones, kalbanèius visiðkai kitokia kalba. Tad jie ir atrodo
kaip kalbantys su stipriu akcentu svetimðaliai, o ir jø kalba èiabuviams daþnai sunkiai suprantama arba visai nesuprantama.
Vien jau ðie autoriaus pamàstymai
skatina rimtø ugdymo situacijos metodologiniø áþvalgø ir tyrimø, nes atspirties pozicija yra reikðminga antrajam
etapui  ugdymo siekiniø formulavimui
bei treèiajam etapui  pedagoginës sistemos konstravimui. Turint omenyje,
kad ugdymo siekiniai sàryðingi su metodologine prieiga ir jie turëtø bûti fomuluojami skaidriai, suprantamai, pa-

siekiamai ávertinami, ir pan., iðreiðkiant
ugdymo tikslais, kuriø formuluotë yra
triadoje ugdymo tikslai  ugdytinis 
ugdytojas, gali kilti tam tikrø keblumø.
Ypaè akcentuotinos galimos prieðprieðos
aksiologinëje (vertybinëje) plotmëje. Ugdymo filosofijos ar religinës pasaulëþiûros savasties brëþtyje visada bus vertybës, kurios turi tapti atskaitos taðkais
siekiniams ir jø pagrindu formuluojamiems tikslams. Taèiau þmonës yra skirtingi ir jø vertybës skirtingos. Tikslø formuluotëje reikia grieþtai laikytis metodologinës prieigos ir susitarti dël ugdymo tikslø. Tai bûtina ir todël, kad jø pagrindu projektuojami ugdymo rezultatai. Tai turi átakos ir pedagoginës sistemos elementø (tikslø, ugdytinio, ugdytojo, turinio, technologijø, konteksto)
modeliavimui  elementai turi bûti sàryðingi ir funkcionuoti dermëje, atliepdami ugdymo metodologijà.
Ketvirtasis etapas  pedagoginës sistemos vertinimas (korekcija). Pedagoginës sistemos ágyvendinimas vyksta konkreèioje ugdymo realybëje, kur ið esmës
ugdymo tikslai yra realizuojami pedagoginëje ugdytinio ir ugdytojo sàveikoje, o
turinys (curriculum), ugdymo technologijos ir pan. traktuotinos kaip priemonë.
Pedagogikoje susidûrimas su tam tikromis situacijomis, kliuviniais, pokyèiais ir
t.t. yra neiðvengiamas, tad ir korekcija
reikalinga, ávertinant konkreèias galimas
situacijas, asmenybës individualumà ir
pan. Tai bûtø proaktyvi pedagoginë vadyba  numatyti kliuvinius, juos identifikuoti, ieðkoti neutralizavimo, paðalinimo galimybiø. Ðitame etape atkreiptinas
dëmesys á ugdymo technologijø tinkaLOGOS 56
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mumà  tai ugdymo teorijos ir praktikos
jungtys. Tiesa, jos gali bûti traktuotinos
dvejopai informaciniø technologijø kontekste ir jø sàvokos lygmuo gali bûti konverguojamas á metodologiná lygmená.15
Pirmoji tendencija pastebima Vakarø Europos ðalyse ir JAV, antroji  Rytø ðalyse, UNESCO taip pat nurodo tokià tendencijà. Bet kuriuo atveju ugdymo technologija reikðminga, nes ugdymo procese ji tampa teorijos ir praktikos jungtimi.
Ávertinant, kad ugdytiniai gali bûti apibûdinti kaip skaitmeninio pasaulio èiabuviai, o ugdytojai kaip imigrantai, ugdytojø pasirinkta ugdymo technologija
gali neatitikti ugdytiniø lûkesèiø, màstymo modelio ir kita. Ði neatitiktis gali apsunkinti ugdymo teorijos ir praktikos sàryðingumà ir Projekcinës pedagogikos
sistemos funkcionavimà.
Penktajame etape  pedagoginës sistemos veiklos  jau konkreèiai susiduriama su ugdymo situacijomis, jø reflektavimas ir, reikalui esant, koregavimas yra
neiðvengiamas ugdymo tikslø ágyvendinimo siekiui (galima ir ugdymo tikslø
korekcija). Èia labai pravartu ugdytojui
remtis refleksyviojo mokymo siûlomais
instrumentais. Refleksyvusis mokymas
traktuotinas kaip veiksminga ir duomenimis paremta praktika16. Ðiame proce-

se reikðmingos visos refleksyviojo mokymosi pakopos. Jos yra tarsi pedagoginës
sistemos veiklos reflektavimo loginë
schema, ágalinanti vertinti ir ávertinti ugdymo procesà, atskirus jo vyksmus,
identifikuoti kliuvinius, ieðkoti pedagoginës sitemos funkcionavimo tobulinimo
galimybiø ir panaðiai.
Penktojo etapo loginë seka yra ðeðtasis etapas  ugdymo rezultatø vertinimas
ir ávertinimas. Jame akcentuojama ugdymo tikslø, proceso, rezultatø dermë,
ávertinant ugdytinio individualumà. Ðis
etapas  visø etapø sàveikinë baigtis,
tampanti naujø ugdymo situacijos tyrimø kilties prieþastimi ir atskaitos taðku.
Taigi, Projekcinës pedagogikos sistema susideda ið ðeðiø sàveikaujanèiø etapø. Jø konstravimas priklauso nuo ugdytojo(-ø) kompetencijø. Projekcinëje
pedagogikoje ugdytinis yra ugdymo
centre (pedocentristinë pozicija), taèiau
joje nuolat pabrëþiama pedagogo asmenybë bei jo asmenybinës ir profesinës
kompetencijos. Jis turi tapti ugdymo
proceso kûrëju, gebëdamas dirbti sàveikoje su ugdytiniu, jam padëdamas siekti
ugdymo(si) tikslø. Ðioje pedagogikoje
ugdytojas  visavertis ugdymo proceso
dalyvis, atliekantis jam deleguotas ir sàmoningai prisiimtas funkcijas.

IÐVADOS
1. Projekcinë pedagogika  sistema, kurios atskaitos taðkas  metodologinë
prieiga, programuojanti individo ugdymo(si) siekius, ágyvendinamus sàveikaujanèiø elementø seka unikaliame ugdymo realybës kontekste. Ðis
kontekstas modeliuojamas ugdymo
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realybës sistemos societariniame, sisteminiame, instituciniame, interpersonaliniame bei intrapersonaliniame
lygmenyse.
2. Projekcinës pedagogikos atskaitos
taðkas  metodologinë prieiga, kurios
pagrindu suformuluoti siekiniai ágy-
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vendinami sistemoje, sudarytoje ið
ðeðiø etapø, kuriø funkcionavimas
grindþiamas sistemos imanentiniais
dësningumais, suponuojamais ugdymo metodologijos; konkreèios pedagoginës sistemos konstravimo ypatumais; ugdymo kontekstu.
3. Ugdymo technologija  ugdymo teorijos ir praktikos jungtis. Neþiûrint
jos dvejopos sampratos, t.y. traktavimo ávairiø informaciniø technologijø
kontekste (Vakarø Europos ðalys,
JAV) ir konvergavimo á metodologiná lygmená kaip sisteminio metodo
(Rytø ðalys, UNESCO tendencija), 

ugdymo technologijos konstravimo
atspirties taðkas  triadoje ugdytinis 
ugdymo tikslai  ugdytojas, ugdymo
formas, priemones, turiná vertinant
kaip priemones ir atsiþvelgiant á ugdymo kontekstà.
4. Ugdymo technologijos ágyvendinimas ugdymo procese  fenomenalus
reiðkinys, turintis esminæ átakà asmenybës ugdymo linkmëms ir slinktims. Jos pasirinkimas bei ágyvendinimas ið esmës priklauso nuo pedagogo kompetencijos, kurio nuolatinæ
saviugdà lemia dinamiðko ugdymo
situacija.
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