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„Kvailybės žygiai“ 

Barbaros W. Tuchman 1984 m. knyga, 
pristatanti keturis istorinius įvykius nuo Trojos iki 
Vietnamo karo ir įvardijusi juos kaip „kvailybės 
žygius“.

Kritikų įvertinta nevienareikšmiai ir prieštaringai, 
visgi sukūrė gerą nepateisinamos politikos 
įvardijimą.

Perleista 2014 metais ji išlieka labai populiari, 
skaitoma ir komentuojama iki šių metų.



• Taip apibūdinama vyriausybių politika, prieštaraujanti jų pačių interesams; 

• Tai politika, prieštaraujanti racionalioms nuostatoms ir proto principams;

• Tai politika, pareikalavusi nepamatuotų, nepagrįstai didelių sąnaudų, praradimų ir 
galiausiai - turėjusi nulinį arba netgi priešingą rezultatą.

• Kitaip tariant, tai klausimas – kodėl „šauname sau į kojas“?

„Kvailybės žygiui“ būtinos sąlygos:

• Veiksmai prieštarauja juos vykdančios grupės interesams (pasekmės rinkimuose);

• Veiksmai vykdomi tam tikrą laiką (tai ne pavieniai „pilnaties viražai“);

• Veiksmai atliekami grupės, o ne „vieno maniako“; 

• Turi būti prieštaravusių asmenų, pareiškusių apie klaidą ir galimas pasekmes.

Lietuvos švietimo problemos įvardijamos 

kaip kompleksinės... Bet kaip tai įvyko? 

„Kvailybės žygiai“



Pasitikėjimas švietimu

2000 metais mokykla laikyta pakankamai kokybiška (Būdienė, Zabulionis, Želvys, Moksleivių tėvų požiūris į dabartines 

švietimo problemas, 2001). 

Vilmorus tyrimai:  Švietimu pasitiki:  2018 metais – 37 proc. ; 2019 metais – 38,6 proc.

2013 metų smm ataskaita

2018 – 37%;  2019 – 38,6%

Kada mes 

susipykome su 

žiniomis?



Galimybė įgyti dalyko 

žinias yra labai svarbi 

teisingumui ! 
(EBPO kompasas 2030) 

Mokyklų reforma: profiliavimas 

„Norime, kad mažėtų mokymosi 

krūvis...“, „Pridėjus mokymosi dienų 

tolygiau pasiskirstytų mokymosi 

krūvis...“, (Petrauskienė J., 2017, 2018); 

2018 - prailginti mokslo metai. 

Nepaisant to, jie eina MOKYTIS 

Profilinis mokymas turėjo apsaugoti nuo per didelio mokymosi krūvio. 

Ar apsaugojo? 

Ar mes šiandien turime 

bendrojo ugdymo 

mokyklą?



Ar buvo perspėjimų? 
• „Siauro išsilavinimo jaunimas turės ribotas studijų galimybes“:

„ši reforma Lietuvai kainuos labai brangiai ir pasibaigs visišku žlugimu“; „Iš piršto laužta reforma padarys 
nepataisomą žalą į jos smagračius pakliuvusiems vaikams ir visai švietimo sistemai“ (Janavičius A., Šiaulių kraštas, 2003-

03-18).

• Tuščios vf vietos gamtamokslinio ir technologinio profilio studijose (LAMABPO 2019): 

Reforma „trenks kitu galu aukštojo mokslo studijoms“ (Povilonis R., Dialogas, 2001;

Prof. A.J. Janavičius prilygino bankų žlugimui (2001)



Mokyklų reforma: tinklo optimizavimas

Rezultatai po 13 metų: 

Mokyklų tinklo pertvarkos paskirtis – sukurti sąlygas, 

leidžiančias kiekvienam mokiniui įgyvendinti savo teisę į 

kokybišką švietimą, <...> išsilavinimo įgijimą pagal valstybės 

nustatytus standartus“ (Dėl mokyklų pertvarkos metodinių rekomendacijų, ISAK-1544, 2004).



15-mečių pasiekimai (PISA)
https://www.egzaminai.lt/failai/6561_PISA_2015_pristatymas_2016_12_06_12val.pdf

Skaitymo gebėjimų kaita (EBPO vidurkis – 493) Gamtamoksliniai gebėjimų kaita (EBPO vidurkis 493)

Matematinio raštingumo gebėjimų kaita (EBPO vidurkis – 490)

https://www.egzaminai.lt/failai/6561_PISA_2015_pristatymas_2016_12_06_12val.pdf


Pedagogų situacija

Statistikos departamento duomenys apie Lietuvos mokytojų skaičių:



Mokytojo autonomiškumas pavojuje!

- Laisvės, savarankiškumo praradimas

- Biurokratizmo barjerai

- Etatinio apmokėjimo grimasos

- Išteklių ugdymui stoka

Žmogiškųjų resursų (švietimiečių) švaistymas

Kada mokytojas nustos 

bijoti suklysti?

L.Duoblienė: „Šiandien įrėminome mokytojo 

mąstymą ir apribojome „kvėpavimą“.



Mokytojo profesijos prestižas 
iki 2025 metų!

2017-2018 metais pristatytos pagrindinės kryptys:

• Mokytojo rengimo pertvarka;

• Apmokėjimas ir mokyklų finansavimas;

• Palankios sąlygos mokytojų laisvai ir kūrybingai veiklai;

• Nauji ugdymo metodai ir priemonės.

Universitetų 

pertvarka

Tarp tragiško ir 

komiško – tik vienas 

žingsnis.

Bernardas Šo

LEU VIKO

Ar pasiseks šis 

projektas?

Ar ši idėja Lietuvai 

per daug įnoringa?

Ar mes įgalūs ją 

įgyvendinti?



Mokyklų reforma: etatinis apmokėjimas 

Profiliavimo ir tinklo optimizavimo pasekmė – mokytojų  krūvių ir etatų problemos;

Nuo 2019-ųjų rugsėjo įvedus etatinį mokytojų darbo apmokėjimo modelį, pilną darbo 
krūvį turi mažiau nei ketvirtadalis šalies pedagogų (Monkevičius A., Emokykla, 2019). 

MEDUS !

ŠEIMA ?



Ar buvo perspėjimų? 
Etatinis – „karo stovis“ ir du metai negatyvaus diskurso



Kaip atrodome kitiems? 

Mokytojų atlyginimai maži, 

o profesija – sensta !

• 2018 m. atlyginimai buvo maždaug 40% mažesni 
už EBPO vidurkį.

• Lietuvos pedagoginė darbo jėga sensta. 2017 m. 
50% pradinių ir aukštesniųjų klasių mokytojų buvo 
50 metų ar vyresni.

• Lietuva yra tarp mažiausiai turinčių jaunų mokytojų 
(iki 30 metų), tik 4% visų mokytojų.



Mokytojų amžius (TALIS, 2018)



Pokyčiai pedagoginėse studijose 



Pedagogų įsidarbinimo pokyčiai 

Pedagogų rengimo centrų vertinimo rodikliai (2018, V-1035): 

3.5. Per pirmus metus po studijų baigimo ne mažiau kaip 70 procentų absolventų įsidarbina 
švietimo srityje arba dirba pedagoginį darbą savarankiškai.
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Marc Tucker (JAV NCEE prezidentas) 
Educating for a Digital Future: Notes on Curriculum (2018) - http://ncee.org/wp-

content/uploads/2017/12/Notes_Curriculum_MarcTucker.pdf

• Aateities pasaulyje galia susitelks apie mažą puikiai išsilavinusių žmonių skaičių. Ir jie 
diktuos gyvenimą visiems mažiau išsilavinusiems. 

• Šiems pasaulis bus neapibrėžtas ir negailestingas, nes robotai ir programos atiminės jų 
darbo vietas. Ir jie bus pasmerkti skurdui.

• Pasaulis skirstysis į darbdavius, darbo vadybininkus ir masę dirbančiųjų, kuri neretai 
laikomi „pertekline mase“. 

Kokį žmogų ateityje matome:  

Išprususį?

Gerą?

Išprususį ir gerą?

http://ncee.org/wp-content/uploads/2017/12/Notes_Curriculum_MarcTucker.pdf


Marc Tucker (JAV NCEE prezidentas) 
Educating for a Digital Future: Notes on Curriculum (2018) - http://ncee.org/wp-

content/uploads/2017/12/Notes_Curriculum_MarcTucker.pdf

• Taigi, švietimas turi aiškiai apsibrėžti ir nuspręsti - kas į kurią grupę paklius. 

• Ši ateities perspektyva reikalauja ne tik keleto „nuostabaus proto“ žmonių, kurie 
vystys ateitį. 

• Ji reikalauja didelio skaičiaus aktyvių ir atsakingų piliečių, t.y. išprususių rinkėjų, 
gebančių atpažinti, analizuoti ir įvertinti, kur strategija, kur demagogija.

http://ncee.org/wp-content/uploads/2017/12/Notes_Curriculum_MarcTucker.pdf


Mokyklų reforma: Ugdymo turinio pertvarka

• „Vadovaujantis aprašu, asmeninė branda reiškia 
kompetencijų visumą, leidžiančią apsispręsti dėl 
savo profesinės karjeros, asmeniniu indėliu prisidėti 
prie Lietuvos, Europos ir pasaulio pažangios 
ekonomikos darnaus vystymosi“ (p.12).  

• Kas taip apibrėžė brandą? 

• Asmenybės raida yra apie: fizinį; psichinį; 
kognityvinį; socialinį; dvasinį vystymąsi... 

• Ugdymosi rezultatai – kompetencijos 
(komunikavimo, pažinimo, socialinė, pilietinė, 
kūrybiškumo, kultūrinė).  

Kaip matuosime? Ką darysime su nebrandžiais? 

O jei tai kitas 

Steve‘as Jobsas? 



Australijos programos gairių pavyzdys

8 mokymosi sritys;

7 bendrieji gebėjimai;

3 transversalios kompetencijos:



EBPO mokymosi kompasas 2030

Pagrindinis pamatas (Core foundation):

• Raštingumas, skaičiavimas (Literacy, 
numeracy)

• Informacija ir skaitmeninis raštingumas 
(Data and digital literacy)

• Socialinis ir emocinis pagrindas (Social and 
emotional foundation)

• Fizinė ir psichinė sveikata (Physical and 
mental health)

Dalykinės žinios ir toliau išlieka esminis supratimo pagrindas ir kaip 

struktūra, per kurią mokiniai gali plėtoti kitų rūšių žinias.

Kaip yra su 

dalykinėmis žiniomis 

ištekliuose?



Kas bus ugdymo turinio rengėjai? 

Estija – 3, Suomija – 5, Kanada – 7 vietoje...

Prancūzija - 26, Latvija – 31, Rusija – 32, Lietuva -36

Turinio rengėjai:

• mokslininkai, tyrinėjantys ugdymo 

procesą, dalykų didaktai,

• neuromokslininkai, 

• psichologai,

• dalykinių asociacijų atstovai,

• mokytojai praktikai,

• specialiosios pedagogikos 

atstovai.



Kaip apgaudinėjami ikimokyklinukai, pradinukai...

Tai didžioji antis. 

Laukinis paukštis. 

Tai naminis gyvulys, 

prijaukintas prieš 

5 tūkst. metų!

Lokys! Meška tik 

šnekamojoje 

kalboje, pasakų 

personažas 

Tai 

kiaulpienė!

Visuose 

paveikslėliuose

žolės!

Tai ne kirmėlė! 

Tai drugio vikšras!

Abu gyvūnai - gyvatės! 

Vienas iš jų angis, o 

kitas – žaltys.



Angliavandeniais minta 

suaugusios skruzdėlės, o 

baltymais (gyvulinės kilmės 

maistu) – lervos ir vaisingos 

skruzdėlės. Baltyminį maistą 

sudaro: vabzdžiai, augalų 

sėklos, grybai, vorai, sraigės, 

šimtakojai. Augalinis maistas 

(angliavandeniai) tai: augalų 

sėklos, vaisiai, minkšti ūgliai, 

nektaras.

Ar skruzdėlės minta saldainiais, 

pomidorais ir sumuštiniais? 

Ar skruzdėlynas -

buitinių atliekų 

konteineris?



Pavyzdys, kaip išpreparuoti dalyko žinias?

I mokinė:

Katino mityba nesubalansuota. Jis storas ir 

nutukęs. Jam sunku vaikščioti. 

II mokinė:

Jis tingus. Daugumą laiko jis guli. Jam sunku 

vaikščioti dėl jo nutukimo ir jo svorio.

I mokinė:

Sveikas šūkis: Sveikas maistas - sveikas 

organizmas.

II mokinė:

Mes daržovės, mes jėga. Mus valgyk visada!

I mokinė:

Jei mėgstate salotas, tai pamėgsite ir 

daržoves.

Kas čia?

Apsilankykite:

www.ugdome.lt



G. Thunberg: „Klausykite ne manęs, 
klausykite mokslininkų!“

Vadovautis protu ir mokslu reikalauja jau vaikai! 

Nebegalima spręsti problemų „vieno eksperto“ 
principu tik suvaidinant diskusiją! 

Švietimas – tai mokinių, mokytojų, tėvų lūkesčiai.

Švietimas – tai mūsų vaikų ateitis. Kokia ji bus?  

Galutinis žodis turi būti pagrįstas mokslu: tų balsų 
tyrimu ir analize bei mokslo ir proto argumentais.  
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