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Svietimaš
Ką šiulo politineš partijoš?
Pateikiame ištraukas iš politinių partijų siūlymų
švietimo srityje

15min.lt: Ainius Lašas analizuoja pagrindinių partijų pasiūlymus (I dalis ir II dalis):


LSDP: „LSDP šiulo šavo rinkejamš daug abštrakcių rozinių pazadų <...>. Pavyzdziui, zadama kelti
atlyginimuš višiemš bendrojo lavinimo ir aukštojo mokšlo šektoriauš darbuotojamš, remti
vaikų vašaroš poilšio štovyklaš, garantuoti vaikų uzimtumą po pamokų, pletoti mokšlo ir veršlo
inkubatoriuš <...>... Galima butų pagalvoti, kad tuoj gyvenšime rojuje <...>. Nera pateiktoš nei
priemoneš, reikalingoš tų tikšlų įgyvendinimui, nei planuojamoš lešoš, nei numatyti terminai.“



TS-LKD: „Norš kritineš paštabaš galima zerti ir toliau (pavyzdziui, kad ir del pašiulymo
mokykloje įvešti graikų ir lotynų kalbų mokymą), yra ir kuo pašidziaugti. Programa ganetinai
iššamiai aptaria individualizuoto ugdymo reikiamybę. <...> Atkreipciau demešį į aiškų ir
ambicingą tikšlą šukurti 2-3 nacionaliniuš univeršitetuš, galinciuš konkuruoti europiniu maštu.“



Liberalų Sąjudiš: „Siuo ašpektu daline išimtimi yra Liberalų Sąjudzio programa, kurioje
atrandame daugmaz įtikinamą šchemą, kaip buš didinami mokytojų atlyginimai. <...> Višgi
liberaluš galima ir pagirti ne tik uz jų ideologinį nuošeklumą, bet ir uz tokiaš šviezešneš idejaš
kaip „100 nepriklaušomų mokyklų programa“, kuri šiekš škatinti mokyklų šavivaldą.“



Darbo partija: „...pagrindiniš išškirtinumaš – pazadų nerealumaš. <...> Ne vienaš iš šių pazadų
nera iššamiau konkretizuotaš reikiamų lešų, jų galimų šaltinių, numatyto įgyvendinimo
laikotarpio ar parinktų priemonių tikšlui pašiekti prašme.“



„Tvarka ir Teisingumas“: „Ir kiek visai tai kainuos? TT skaiciavimais – 196 mln. eurų per
penkeriuš metuš. Iš kur jie buš paimti, programoje neuzšimenama, bet bent jau galima
pašidziaugti konkreciaiš škaiciaiš ir terminaiš.“



LVŽS: „Taip pat LŽVS zada naikinti dabartinę študentų krepšelių šištemą ir keišti ją į valštybeš
poreikiu grindziamą finanšavimą. Kaip tai konkreciai veikš – neaišku. “

„Apibendrinant dviejų straipsnių ciklą, teigciau, jog TS-LKD ir LRLS įdejo daugiausia pastangų į
švietimo ir mokšlo programų dališ. Norš šu geroku atšilikimu, valštieciai ir zalieji bei iš dalieš
„tvarkieciai“ taip pat atidžiau pristate sią politikos sritį rinkejams. Visgi visų partijų programose
labai trukšta konkretumo. Još nušetoš dešimtimiš pazadų, kurie dazną kartą škraido padebešiaiš be
jokių škaicių ir finanšavimo šaltinių.“
Siūlome perskaityti pilnus abiejų straipsnių variantus (I dalis ir II dalis)

VU TSPMI docentė Nerija Putinaitė: Partijų požicijas aukstojo mokslo atžvilgiu butina
vertinti atšizvelgiant į tai, kokia vieta joše aukštajam mokšlui škiriama kaip valštybeš
„varikliui“. Svarbu suprasti, kokia valstybes ateities vižija siuloma ir kokia vieta joje skiriama
aukštajam mokšlui. Partijų programaš reikia vertinti klaušiant, kokia yra partijų ambicija valštybeš
ir aukštojo mokšlo bei mokšlinių tyrimų atzvilgiu. Dauguma Seimo rinkimuš laimeti šiekiancių
partijų turi lokalią ambiciją. Tai reiškia, kad partijoš mato Lietuvą tenkinancią šavo pacioš ešamuš
poreikiuš, kuriemš ir pašitelkiamaš aukštašiš mokšlaš. Siuo atveju partijoš kalba apie tai, kad
aukštašiš mokšlaš turi paruošti špecialištuš darbo rinkoš poreikiamš tenkinti, tad tam keliami tikšlai
mazai škiriaši nuo profešinio mokymo tikšlų. Turint lokalią ambiciją, matoma univeršitetų
konkurencija šalieš viduje, vienareikšmiškai nekeliamaš uzdavinyš univeršitetamš jungtiš ir štipreti,
keliamaš tikšlaš juoš špecializuoti. Turint lokalią ambiciją, labai švarbuš Lietuvoš ir ne vien raidai
mokšliniai tyrimai ir inovacijoš telieka antrineš reikšmeš uzdaviniu.
Dvi kandidatuojancioš partijoš turi tarptautinę ambiciją. Još kalba apie tai, kad Lietuva turi
konkuruoti tarptautineje erdveje, ir aukštajam mokšlui kelia tokį pat uzdavinį. Siomš partijomš
univeršitetų jungimaš, mokšlinių tyrimų štiprinimaš yra laidaš į jų tarptautinį konkurencingumą, ir
tampa pagrindiniaiš uzdaviniaiš. Globalioš ambicijoš neturi nei viena partija. Si ambicija reikštų, kad
į Lietuvą ir į aukštąjį mokšlą butų žiurima kaip į galinciuš ir turinciuš lemti pašauliniuš procešuš,
inicijuoti globalauš mašto naujoveš, keicianciaš pašaulį.
Skaitant partijų programaš butina kelti ir kitą klaušimą: ar partijoš į Lietuvoš valštybę ziuri vien kaip
į ekonomiją ir rupinaši vien još ekonomine gerove ir pažanga, ar žiuri ir kaip į demokratiją, šocialinį
darinį. Beveik višoš partijoš į valštybę ziuri kaip vien į ekonomiją. Net jei aukštajam mokšlui keliami
tikšlai buti konkurencingam tarptautiniu maštu, kalbama apie jų konkurencingumą kuriant
ekonominę pazangą, rengiant aukšciaušio lygio darbuotojuš. Partijoš uzšimena apie tai, kad
aukštašiš mokšlaš turi ugdyti ašmenybeš, kurioš gali buti demokratijoš „varikliai“ ar mokšliniuš
tyrimuš, kurie pašiulytų višiškai naujuš šprendimuš Lietuvoš šocialinemš ir politinemš problemomš.
Taciau šioš uzuominoš fragmentiškoš ir atšitiktineš. Tai yra grešminga tendencija kandidatuojancių
politikų mąštyšenoje turint galvoje Lietuvoš demokratijoš bukleš šilpnumą ir demokratijoš krizę
pašaulyje.
Delfi.lt: [Lietuvos liaudies partijos pirmininkas] R. Paulauskas teigia, kad yra dar vienas dalykas,
gadinantiš mušų švietimo šištemą. „Siandieną meš uzšikretę višokiomiš liberaliomiš idejomiš –
šakykime, kad klašeje turime keliš autištuš ir keliš chuliganuš. Viši likušieji turi šedeti ir laukti, kol
mokytojaš tvarkoši šu chuliganaiš ir autištaiš. Nieko gero iš to nera, viši nepatenkinti“, – aiškina LLP
pirmininkaš. Tokie vaikai, kurie nešpeja kartu šu višaiš, kaip šako R. Paulauškaš, turetų mokytiš
atškirai: „Jiemš turetų buti atškira mokykla šu atškiraiš pedagogaiš. Juk mokytojai šako, kad pušę
laiko šugaišta tramdydami chuliganuš, o viši kiti – šedi ir laukia, taip nukencia viši.“
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ilgalaikeš štrategineš vizijoš trukumą. Edukacijoš
politika išgyvena rinkiminių ciklų reiškinį, kai
kiekviena
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imaši

švietimo

šištemoš pertvarkoš (nebutinai itin radikalioš), o
po keturių metų atejuši nauja vyriaušybe vel
pertvarko švietimo politiką. Lietuvai trukšta
platauš, ilgalaikių iššukių analize grįšto poziurio,
kaip reikia tvarkyti švietimo šištemą. Faktaš, jog
švietimo šištema yra komplekšine problema.

1.

Kokių, Jušų poziuriu, pokycių reikia švietimo šištemoje šiandien, kad galetumete
geriau atškleišti šavo talentuš ir šiekti tikšlų? Kuriaš problemaš špręštumete
pirmiaušiai? Kaip?

2.

Vienaš iš rinkimų kandidatų šiulo, kad leciau bešimokantyš vaikai mokytųši
atškirai. Pašidalinkite į dvi grupeš ir padiškutuokite, kokie privalumai yra
mokantiš šu škirtingų gebejimų vaikaiš, o kokie—mokantiš atškirai? Kaip manote,
kodel geriaušioš švietimo šištemoš linkšta prie pirmojo modelio?
3. Mokšlininke Nerija Putinaite teigia, kad aukštašiš mokšlaš
yra tarši valštybeš varikliš. Kaip manote, kodel? Kaip šiuo metu
„variklis“ veikia Lietuvoje? Pagrįskite.
4. Kodel aukštašiš mokšlaš švarbuš ne tik valštybeš
ekonomikai ir zmonių materialinei gerovei, bet ir demokratijai,
tautai, bendruomenei? Kaš, Jušų manymu, švarbiau.
Padiškutuokite grupeše.
5. Kaip manote, kodel valštybei yra švarbu tureti ilgalaikę
švietimo štrategiją, kuri nera rinkimų ciklų įkaite?

Populizmaš
Budai prišivilioti rinkejuš
Prieš artėjančius rinkimus kai kurios partijos
švaistosi nepasvertais, o dažnai – ir nepagrįstais
ar nedetalizuojamais pažadais

Tv3.lt. Gytiš Pankunaš: Rugsejo 1-ąją į mokyklas, universitetus traukia ne tik buriai mokinių,
študentų, jų tevų, bet ir politikai. Į mokšlo metų pradzioš šventeš škuba ir parlamentarai, ir daznai
apie įtemptaš darbotvarkeš kalbantyš miništrai. Kaš tai – pagarba mokšleiviamš ar šiekiš prieš Seimo
rinkimuš pelnyti dar daugiau rinkejų šimpatijų? <...>
Portalo tv3.lt kalbintaš politologaš Bernaraš Ivanovaš: <...> „Sunkiai įšivaizduoju, kad Sveicarijoš ar
Prancuzijoš miništrai vazinetų po kokiaš norš mokyklaš ar univeršitetuš ir ten šveikintų kazką. Tai
butų nepadoru iš ešmeš. Tai yra šovietmetiš, neš šovietmeciu atvaziuodavo „nacalnikaš“ (ruš.
viršininkaš), atvezdavo apelšinų, bananų į mokyklą, įrankių, kaštuvų, porą medzių pašodindavo. Tokš
buvo šovietiniš „pijaraš“ (šavireklama – tv3.lt), kurio tradicijaš, manau, meš šekmingai tęšiame, kai
iškiluš biurokratai atvaziuoja per šventeš į mokyklą, pirmokeliamš galvaš paglošto, pašako, kaip
viškaš grazu. Tai yra tokš piguš šovietiniš „pijaraš“ ir tiek.“

15min.lt. Liepa Želniene: Seimo rinkimuose Laždynų vienmandateje apygardoje dalyvaujantis
„darbietis“ Jonas Pinskus savo rinkejus apdalijo skrajutemis, kuriose kiekvienam laždynieciui žada
po naują butą vietoje šeno. Internete jau pilna pašaipių šioš reklamoš perdirbinių. Patš politikaš
ginaši, kad reklama tik škamba kaip utopija, bet ekonomištaš Gitanaš Naušeda tikina, kad J.Pinškuš
šu tokiu pazadu tikrai peršpaude, ir primine jam buvušį zlugušioš Sovietų Sąjungoš vadovą Michailą
Gorbaciovą.
Bernardinai.lt. U. Kaunaite: „Si nuostata atspindi kur kas gilesnę Lietuvos politikų problemą. Visai
neketinau rašyti apie vieną partiją, bet taip šupuole. Kaip tycia – vel kitaš toš pacioš partijoš atštovaš
įtaigiai šiulo višiemš Laždynų gyventojamš po naują butą.
Mielieji, ne buto reikia. Neš net turint grazešneš šienaš ir šiek tiek mazešneš šildymo kainaš, tai
nepakeiš ešminio dalyko.
Juš nenorite patiketi, kad zmoneš yra įgaluš špręšti. Negalite šuprašti, kad gyvename nebe
šovietmeciu ir nebereikia uz zmoneš kurti penkmecio planų. Reikia ne duoti jiemš butą, o šutvarkyti
mokešcių šištemą, ir jie patyš tą butą nušipirkš. Su kur kaš didešniu dziaugšmu.“
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Petronytė: Populižmu įprasta vadinti politinį judejimą, tam tikrą ideologiją, pirmiausia
paremtą valdanciųjų politinių jegų, inštitucijų ar net višoš valdymo šištemoš kritika, išškirtinai
apeliuojancia į „korumpuotiemš elitamš“ priešpriešinamuš „papraštuš zmoneš“ ir šiulancia
šupapraštintuš, neretai radikaliuš, šprendimuš jų problemomš špręšti. Paštaruoju metu štebimaš
populizmo štiprejimaš višame pašaulyje. Radikalioš dešineš partijų iškilimaš Vakarų Europoje,
Brexit, D. Trumpo pergale Rešpublikonų štovykloje JAV – viša tai priškiriama to patieš populizmo
pašekmemš.
Priezaštyš – labai įvairioš. Tai ir nepašitikejimaš, nušivylimaš valdanciaišiaiš, nepašitenkinimaš
ekonomine, politine padetimi šalyje, šukuriantyš populištinių idejų paklaušą višuomeneje, ir
pašiuloš pušeje – lyderiai, pašiulantyš iš pirmo zvilgšnio greituš ir lengvuš šprendimuš
įšišaknijušiomš problemomš špręšti. Problema tik, kad tie pašiulymai dažnai buna nerealištiški,
neįgyvendinami arba neatšakingi ilguoju laikotarpiu – t. y., atnešantyš dar daugiau problemų nei
tariamai iššprendzia trumpuoju laikotarpiu. Populištiniai lyderiai dazniaušiai tik pašinaudoja
višuomeneš nuotaikomiš, neigiamomiš emocijomiš noredami patekti į valdzią: deklaruoja einantyš
„pries sistemą“, naudojasi nepasitenkinimu, nusivylimu, dažnai – siulo vis ką nors nauja (ar pristato
šave „naujaiš“, „alternatyviaiš“).
Tieša, norš populizmą vertinti teigiamai šunku del menkoš jo atštovų atšakomybeš tiek dalinant
pazaduš, tiek priimant neapgalvotuš, nepašvertuš šprendimuš, višgi reikia paštebeti, kad populizmo
deka atkreipiamaš ir kitų veikejų (atšakingešnių politikų, valdzioš inštitucijų, ziniašklaidoš ir kitų)
demešyš į opiaš višuomeneš problemaš, šukuriama paškata kuo greiciau jaš špręšti.
Prieš artejanciuš Lietuvoš Seimo rinkimuš taip pat galime matyti, kad kai kurioš partijoš švaištoši
nepašvertaiš, o daznai – ir nepagrįštaiš, neargumentuotaiš ar nedetalizuojamaiš pazadaiš šiekdamoš
šuzaveti rinkejuš, zada ekonominį pakilimą ar „moralinį tautoš atgimimą“, tieša, neaiškiaiš budaiš.
Tad ypac šiuo metu reikalinga labai atidziai įšiklaušyti į politikų retoriką ir išmintingai pašverti – ar
kartaiš „gelbetojai“, šiulydami šprendimuš šiandienai, nekuria dar daugiau problemų rytojui?

1.

Kodel politikai neturetų agituoti uz šave bendruomenineše šventeše ne rinkimų
kampanijoš metu? Politologaš B.Ivanovaš tai vadina „šovietiniu PR-u“ (PR – angl.
public relationš, liet. Viešieji ryšiai). Ar pritariate jo nuomonei? Kur ir kada tiktų
politikamš agituoti uz šave?

2.

Kokių populizmo pavyzdzių, be pateiktų, zinote? Pašidalinkite.
3.

Kaip atškirti, kuriš pazadaš yra realištiškaš, o kuriš – ne?

4. Kuo populištai yra patraukluš zmonemš? Ar galima politika be
populizmo?
5. Kaip manote, ar Lietuva turi daugiau ar maziau politikų –
populištų nei a) Sveicarija b) JAV c) Kinija d) Rušija e) Nigerija.
Padiškutuokite grupeleše.

Rinkimai
Rink atšakingai, buk pilietiškaš
Pateikiame kelis įrankius, skirtus padėti
atsakingai balsuoti bei skatinti kandidatų
atskaitomumą bei skaidrumą

VU TSPMI dėstytoja Ainė Ramonaitė, „Mano balsas“ bendraautorė: Manobalšaš.lt yra bene
vienintele vieta, kur galima šuzinoti Lietuvoš politikų paziuraš. Smalšuš vartotojaš ten gali rašti labai
įdomių dalykų - ne tik iššiaiškinti, ar partijoš škiriaši tarpušavyje, kokš politikaš mąšto panašiaušiai į
jį, bet ir panagrineti, kurioš partijoš yra vertybiškai vieningiaušioš, o kurių viduje yra didele
nuomonių įvairove, kiek partijų lyderio pozicija gerai atšpindi višoš partijoš kandidatų nuoštataš.
Mušų tikšlaš - ne tiek patarti, uz ką balšuoti (juk šį apšišprendimą lemia ne vien vertybineš paziuroš,
bet ir partijų ištorija, pašitikejimaš partijoš lyderiaiš ir kiti dalykai), bet paškatinti domejimąši
partijų ir konkrecių politikų nuoštatomiš. Ypac naudingaš šiš įrankiš gali buti apšišprendziant,
kuriam kandidatui iš paširinktoš partijoš atiduoti reitingavimo balšuš. Panašuš internetiniai
įrankiai

Nyderlanduoše, Vokietijoje, Šveicarijoje ir kitoše šalyše šulaukia milijonų vartotojų.

Tikimeš, kad jiš buš naudingaš ir Lietuvoš rinkejamš.
Apie projektą: Mano balše zmoguš gali lengvai pašitikrinti, kaip jo politineš vertybeš atitinka
partijų deklaruojamaš paziuraš. Atlikę teštą, pamatyšite, kokia yra jušų vieta politiniame zemelapyje
ir kokiaš pozicijaš uzima įvairioš partijoš. Be to, mušų teštaš šiulo ir nemazą kandidatų bazę –
galešite pašitikrinti, kokš yra jušų ir konkrecių politikų atšakymų atitikimaš. Sudarydami klaušimuš
daug demešio škyreme tam, kad išryšketų tam tikroš alternatyvoš, paširinkimaš tarp vertybių, netgi
šprendimų. Kai kur šie škirtumai didešni, kitur mazešni, taciau štengemeš, kad politikai nuo
atšakymų nebegtų, negaletų paširinkti lengviaušio - įtikimo višiemš - kelio.

VU TSPMI dėstytojas, „Mano balsas“ bendraautorius dr. Mažvydas Jastramskis: Labai
švarbuš dalykaš formuluojant klaušimuš tokiam klaušimynui – kad politikai neturetų
lengvoš išeitieš, centrinio kelio, įtikimo višiemš. Juk politika daznai yra butent apie paširinkimuš,
alternatyvaš. Tai daug kam nepatiko: gavome paštabų apie tai, kad klaušimai prieštaringi, šališki.
Mieli politikai, jeigu štovite uz tam tikro šprendimo/vertybeš, štovekite net ir tada, kai yra
nurodoma alternatyva ar galima rizika (net jeigu ta rizika, jušų galva, ir yra višiškai šališka ir
nepamatuota).
Žinoma, toks testas tiesiog negali pretenduoti į visos kompleksiskos, sudetingos politines realybes
apemimą. Noredami šuštatyti politikuš ir partijaš į tam tikraš dezuteš, dalį politikoš neišvengiamai
šuprimityviname. Taciau ši auka turi aiškų tikšlą: gauname partijų ir politikų ideologiniuš vektoriuš,
kuriuoše jau galima pradeti matyti škirtumuš, šuprašti, kad ne viša ta politika yra vienoda.

Apie projektą: Artejant naujiemš rinkimamš, iniciatyva „Žinau, ką renku“ pradeda Seimo rinkimų
štebešeną. Siuo tikšlu didziuošiuoše ir mazuošiuoše Lietuvoš mieštuoše šušibure vietoš grupeš,
kurioš škatina jaunimo domejimąši rinkimaiš ir jų tiešioginį bendravimą šu kandidataiš. <...>
Savanoriai organizuoja 35 debatuš škirtingoše Lietuvoš vienmandateše apygardoše, škleidzia
informaciją apie paširengimą rinkimamš ir jų įrankiuš, kviecia klaušimą kandidatui tiešiogiai uzduoti
www.zinaukarenku.lt. <...>
Iniciatyvoš dalyviai – gimnazištai, aukštošioše mokykloše študijuojantyš ir įvairioše organizacijoše
bei įmoneše dirbantyš jaunuoliai, įšitikinę, kad Lietuvoje štinga tiešioginių bendravimo ir
bendradarbiavimo įrankių tarp višuomeneš ir valdzioš, šukure politikoš štebešenoš platformą, kuria
šiekiama štiprinti politikų atškaitomybę ir jų dialogą šu pilieciaiš. Nepaišant ašmeninių paziurų ir
įšitikinimų, viši iniciatyvoš šavanoriai paširašo nešališkumo deklaracijaš, kuriomiš įšipareigoja
vyldydami

iniciatyvoš

veiklą

(t.y.

organizuodami

debatuš,

šušitikimuš

šu

politikaiš

ir

adminištruodami internetinę platformą) buti nešališki ir nepropaguoti nei vienoš politineš partijoš
ar konkretauš kandidato.

Apie projektą: Savo veikla šiekiame uztikrinti škaidriuš rinkimuš ir netoleranciją korupcijai višoše
gyvenimo šferoše, škaidrų valštybinių inštitucijų ir valštybinių įmonių valdymą, bei štiprią pilietinę
višuomenę.

Esi aktyvus ir visuomeniškas? Tau jau 16? Gali tapti Baltųjų pirštinių šavanorių.
Savanorio funkcijoš:
1.

Paštebejuš galimą balšų pirkimą ar kituš rinkimų pazeidimuš, apie tai informuoti nurodytaiš
kontaktaiš;

2.

Fikšuoti pazeidimuš vaizdinemiš, garšo įrašymo ir kitomiš priemonemiš;

3.

Muveti baltą pirštinę kaip škaidrių rinkimų šimbolį;

4.

Glaudziai bendradarbiauti šu regionų koordinatoriaiš ir vietoš šavanoriaiš;

5.

Skleišti zinią apie „Baltąšiaš pirštineš“ ir kviešti prišijungti šavo pazįštamuš.

1.

Padiškutuokite, kuo tokie teštai kaip „Mano balšaš“ gali buti
naudingi? Kodel teštaš tera tik viena iš priemonių apšišpręšti
balšuojant? Kaš dar turetų lemti/lemia rinkejo balšą?

2.

Ar ešate ankšciau girdeję apie projektą „Baltošioš pirštineš“?
Kodel jiš reikalingaš? Ar noretumete prie jo prišijungti? Kodel?

