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Įž anga 

Šiandien mes gyvename greitai besikeičiančiame, žmonių, šalių ir kultūrų tarpusavio ryšiais 

susaistytame pasaulyje, kuris pilnas iššūkių ir galimybių. Kiekvieną dieną susiduriame su be-

gale ekonominių, socialinių, aplinkosauginių reiškinių, sujungiančių mus su kitomis šalimis, 

jų kultūromis ir gyventojais ir leidžiančių kiekvienam žmogui pasijusti globalios visuomenės 

dalimi.  

Tam, kad žmonės galėtų priimti globalizacijos procesų teikiamas galimybes ir susidoroti su 

kylančiais iššūkiais, būtina užtikrinti galimybes įgyti žinių apie pasaulio realijas, kylančias pa-

saulio vystymosi problemas ir gebėti jas susisieti su savo pačių asmeniniu gyvenimu. Taip 

pat svarbu suteikti žmonėms galimybes įgyti gebėjimų ir sustiprinti savo vertybines nuosta-

tas, kurios padėtų kiekvienam tapti aktyviu ir atsakingu pasaulio piliečiu. 

Šiame dokumente apžvelgiama globaliojo švietimo samprata, jos įgyvendinimo prielaidos ir 

esama situacija Lietuvoje. Jame taip pat pateikiami siūlymai sėkmingai globaliojo švietimo 

veiklų plėtrai mūsų šalyje. 
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1  

Globalusis s vietimas 

asmens gyvenimo  

įgu dž iams ugdyti 

Pasaulinės problemos vis dažniau paliečia kiekvieno žmogaus gyvenimą, todėl visiems būti-

na suvokti, kad esame pasaulio, kuriame vis dar klesti skurdas, socialinė nelygybė, klimato 

kaitos bei globalinio atšilimo problemos, dalis. Šiandieninėje visuomenėje itin svarbu, kad 

įvairiomis formomis vykdomas švietimas skatintų geresnį žmonių supratimą apie šiuos iššū-

kius ir jų poveikį asmeniniam, bendruomenės, šalies ir pasaulio vystymuisi. Globalusis švieti-

mas (angl. Global Education) – tai švietimas, orientuotas į žmonių įgūdžių, žinių ir vertybių 

suprasti ir reaguoti į šiuos XXI-ojo amžiaus iššūkius formavimą ir plėtojimą. 

Egzistuoja keletas pagrindinių globaliojo švietimo koncepcijų ir modelių. Europos Taryba glo-

balųjį švietimą apibūdina kaip švietimą, padedantį žmonėms atverti akis, skatinantį jų mintis 

apie globalaus pasaulio realijas, ir skatinantį juos veikti, kad pasaulyje būtų daugiau teisingu-

mo, lygybės ir pagarbos žmogaus teisėms.1 Tuo tarpu Europos skėtinė organizacija CON-

CORD, vienijanti vystomojo bendradarbiavimo ir vystomojo švietimo srityje veikiančias nevy-

riausybines organizacijas, naudoja vystomojo švietimo (angl. Development Education) termi-

ną ir šį švietimą apibūdina kaip „aktyvų mokymo(si) procesą, pagrįstą solidarumo, lygybės, 

atskirties mažinimo ir bendradarbiavimo vertybėmis“.2 

Pastaruoju metu vis dažniau pradedama vartoti pasaulio piliečių ugdymo (angl. Global Citi-

zenship Education) sąvoka. Tiek UNESCO3, tiek Oxfam4 pasaulio piliečių ugdymo koncepciją 

apibrėžia kaip švietimą, apimantį žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurios reikalingos 

siekiant užtikrinti taikaus ir saugaus, teisingo, tolerantiško, lygaus visiems ir darnaus pasaulio 

vystymąsi, plėtojimą. 

Įvertinus aukščiau minėtų globaliojo švietimo koncepcijų tikslus, apibendrintai galima teigti, 

kad globalusis švietimas yra orientuotas į asmens aktyvios pilietinės veiklos skatinimą. Jis sie-

kia sustiprinti asmens kritinio mąstymo įgūdžius ir sugebėjimą mesti iššūkį nelygybei, neteisy-

bei ir stereotipams, taip pat sustiprinti asmens pagarbą įvairovei, žmogaus teisėms ir aplin-

kai, kurioje jie gyvena. Globalusis švietimas siekia padėti asmeniui geriau suprasti globalias 

1 Council of Europe, Maastricht Global Education Declaration, 2002, http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/GE-Guidelines/
GEguidelines-web.pdf 
2 CONCORD, Statement on Development Education and Awareness Raising, November 2004, http://www.deeep.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=55&Itemid=55 
3 UNESCO, Global Citizenship Education – Preparing Learners for the Challenges of the Twenty-first Century, 2014, http://
unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227729E.pdf 
4 Oxfam, Education for Global Citizenship. A Guide for schools, 2008, http://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%

20Citizenship/education_for_global_citizenship_a_guide_for_schools.ashx  

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/GE-Guidelines/GEguidelines-web.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/GE-Guidelines/GEguidelines-web.pdf
http://www.deeep.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=55
http://www.deeep.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=55
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227729E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227729E.pdf
http://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/education_for_global_citizenship_a_guide_for_schools.ashx
http://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/education_for_global_citizenship_a_guide_for_schools.ashx
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žmonių, šalių ir kultūrų tarpusavio sąsajas ir įgalinti imtis veiksmų, pagrįstų tokiomis vertybė-

mis kaip solidarumas, aktyvus dalyvavimas ir bendradarbiavimas. Jis pasisako už nacionalinę 

ir tarptautinę politiką, paremtą ekonominiais, socialiniais, kultūriniais ir aplinkosauginiais 

veiksniais. 

Globalusis švietimas yra daugialypė švietimo koncepcija, apimanti eilę tematinių švietimo 

sričių ir ugdymo disciplinų: švietimą apie žmogaus teises, darnaus vystymosi švietimą, švieti-

mą taikos užtikrinimui ir konfliktų prevencijai, tarpkultūrinį švietimą, pilietiškumo ugdymą. 

Globalusis švietimas siekia apjungti šias disciplinas į vieną visumą, taip siekiant išvengti karto-

jimosi tarp tų elementų, kuriais siekiama to paties globalųjį švietimą apibūdinančio tikslo – 

skatinti taikaus ir saugaus, teisingo, tolerantiško, lygaus visiems ir darnaus pasaulio vystymą-

si.5 

Globalusis švietimas yra daugiatemė veikla. Šios švietimo koncepcijos objektais yra tokios 

temos kaip žmogaus teisės, lyčių lygybė, darnus vystymasis, ekologija ir aplinkosauga, klima-

to kaita, socialinė ir sveikatos apsauga, švietimas, kariniai konfliktai ir taikos palaikymas ir kt. 

Išsamus globaliojo švietimo teminių sričių sąrašas pateikiamas paveiksle: 

Paveikslas 1. Globaliojo švietimo teminės sritys 

 

Globaliojo švietimo veiklomis siekiama plėtoti asmens kompetencijas (žinias, gebėjimus ir 

vertybines nuostatas), kurių nemaža dalis priskirtinos bendrosioms, arba perkeliamosioms, 

asmens kompetencijoms, kurios gali būti pritaikomos įvairiose gyvenimiškose situacijose. Jos 

5 UNESCO, Global Citizenship Education – Preparing Learners for the Challenges of the Twenty-first Century, 2014, http://

unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227729E.pdf  
  

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227729E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227729E.pdf
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šiandieniniame pasaulyje yra būtinos, norint sėkmingai prisitaikyti prie visuomenėje ir darbo 

rinkoje vykstančių pokyčių. 

Egzistuoja įvairūs globaliojo švietimo kompetencijų modeliai. UNESCO6, Europos Taryba7 ir 

Oxfam8 savo publikacijose pateikia savus kompetencijų modelius, ugdomus globaliojo švieti-

mo pagalba. Svarbu pastebėti, kad visi jie turi daug bendrų bruožų ir siekia ugdyti tas pačias 

esmines kompetencijas, reikalingas kiekvienam, siekiančiam būti aktyviu ir atsakingu pasau-

lio piliečiu.  

Apibendrintas globaliojo švietimo kompetencijų modelis pateikiamas lentelėje: 

Lentelė 1. Apibendrintas globaliojo švietimo kompetencijų modelis 

 

Globalusis švietimas remiasi mokymosi visą gyvenimą principais. Jis yra skirtas ne tik vaikams 

ir jaunimui, bet ir suaugusiems. Holistinis požiūris globaliajame švietime reikalauja ieškoti 

įvairių mokymo būdų – formalių ir neformalių, integruojamų į ugdymo programas ir taikomų 

papildomame ugdyme, tradicinių ir inovatyvių – kurie skatintų visapusišką asmens ugdymą, 

orientuotą į jo aktyvų pilietinį dalyvavimą pasaulio vystymosi procesuose. Tam galima pasi-

telkti didelę edukacinių metodų ir technikų įvairovę (pvz., metodų, paremtų dialogu, klausi-

nėjimu, bendradarbiavimu, aktyviu besimokančiųjų įsitraukimu, besimokančiųjų poreikiais), 

Žinios ir supratimas Įgūdžiai ir gebėjimai Vertybinės nuostatos 

- Globalizacijos procesų, šalių, 

žmonių ir kultūrų tarpusavio 

sąsajų supratimas 

- Universalių žmonijos vertybių, 

tokių kaip teisingumas, pagar-

ba, lygybė, orumas ir kt. supra-

timas 

- Žinios aukščiau įvardytose te-

minėse globaliojo švietimo sri-

tyse 

- Darbo su naujosiomis medijo-

mis ir technologijomis gebėji-

mai 

- Gebėjimas atpažinti neigiamus 

stereotipus ir išankstines nuos-

tatas 

- Gebėjimas bendradarbiauti ir 

spręsti konfliktus 

- Gebėjimas bendrauti su įvai-

rios kilmės, socialinio sluoksnio, 

kitokios kultūros žmonėmis 

- Gebėjimas keisti požiūrį, dau-

gialypio požiūrio turėjimas 

- Kritinio mąstymo gebėjimai 

- Kūrybinis mąstymas 

- Sisteminis mąstymas 

- Aktyvus dalyvavimas bendruo-

menės gyvenime 

- Ateities pasaulio vizijos turėji-

mas 

- Atvirumas idėjoms, naujovėms 

ir kitoms nuomonėms 

- Empatija ir humaniškumas  

- Pagarba aplinkai 

- Pagarba įvairovei 

- Pasitikėjimas savimi 

- Priklausymo pasaulinei bend-

ruomenei suvokimas 

- Savigarba ir pagarba kitiems 

- Socialinė atsakomybė 

- Solidarumas 

- Tikėjimas, kad žmonės gali kaž-

6 Ten pat 
7North-South Centre of the Council of Europe, Global Education Guidelines. A Handbook for Educators to Understand and Implement  
8 Global Education, 2012, http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/GE-Guidelines/GEguidelines-web.pdf 

  

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/GE-Guidelines/GEguidelines-web.pdf
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norint pasiekti globaliojo švietimo tikslus ir išugdyti šioje koncepcijoje apibrėžtas asmens 

kompetencijas.  

Kaip matyti iš globaliojo švietimo tikslų ir kompetencijų modelio, tai yra itin plati švietimo 

koncepcija, turinti dideles galimybes jos integravimui įvairiose visuomenės gyvenimo sferose: 

formaliajame ir neformaliajame ugdyme, socialiniame darbe ir darbe su jaunimu ir kt. Pavyz-

džiui, formaliajame ugdyme globalusis švietimas gali būti integruojamas į kitas mokomąsias 

disciplinas (pvz., istoriją, geografiją, kitas socialinių ir gamtos mokslų disciplinas) arba dėsto-

mas kaip atskiras dalykas. Tuo tarpu neformalusis ugdymas sudaro puikias galimybes į globa-

liojo švietimo įtraukti tuos asmenis, kurie nedalyvauja formaliojo ugdymo sistemoje, ir įgy-

vendinti šios švietimo koncepcijos principus per patirtinę ir praktinę veiklą, lanksčiai taikant 

įvairių mokymo metodų ir technikų įvairovę.  
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2  

 

 

Prielaidos globaliajam 

 s vietimui Lietuvoje 

Globalaus švietimo sąvoka kol kas nėra įteisinta jokiame valstybiniame dokumente. Apie tai 

šiandien nevyriausybinės organizacijos plačiai diskutuoja su akademine visuomene ir valsty-

bę šioje srityje atstovaujančiomis Užsienio reikalų bei Švietimo ir mokslo ministerijomis. Be 

to, Lietuva nėra parengusi vieningos globaliojo švietimo strategijos, tačiau globalaus vysty-

mosi dimensija yra įtraukta į eilę specifinių valstybės politikos dokumentų. Todėl šiame sky-

riuje apžvelgiamos pagrindiniuose Lietuvos darnią plėtrą, vystomąjį bendradarbiavimą ir 

švietimą apibrėžiančiuose teisės aktuose sukurtos prielaidos globaliojo švietimo integravi-

mui. 

 

2.1. Globalusis  vietimas Lietuvos vystomojo bendradarbiavi-

mo politikos kontekste 

 

Globalusis švietimas yra neatskiriama nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo politikos 

dalis. Šios švietimo koncepcijos plėtra ir integravimas tiek švietimo sistemoje, tiek ir kitose 

viešosios politikos sferose yra svarbus ir būtinas, siekiant didinti visuomenės informuotumą 

apie globalias vystymosi problemas, vystomojo bendradarbiavimo aktualijas ir suteikti gali-

mybę kiekvienam žmogui įgyti žinių ir gebėjimų, padedančių imtis pilietinės iniciatyvos ir taip 

prisidėti prie pasaulyje egzistuojančios nelygybės mažinimo, taikos palaikymo ir darnios glo-

balios visuomenės plėtros. 

Lietuva, formuodama ir įgyvendindama vystomojo bendradarbiavimo politiką, vadovaujasi 

eile Europos Sąjungos dokumentų, apibrėžiančių tiek ES kaip institucijos, tiek ir jos narių 

bendrąsias šios politikos gaires. Europos konsensuse dėl vystymosi teigiama, kad Europos 

Sąjunga skirs ypatingą dėmesį jos piliečiams skirtoms globaliojo švietimo ir informavimo veik-

loms.9 Be to, 2012 m. Europos Parlamentas savo rašytine deklaracija pademonstravo politinę 

valią stiprinti globaliojo švietimo veiklas ir paragino ES institucijas bei valstybes nares pareng-

ti ir plėtoti globaliojo švietimo strategijas.10  

9  uropean Parliament, Council, Commission, The European Consensus on Development, 2006 
10  European Parliament, Written Declaration on Development Education and Active Global Citizenship, 2012  
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2014 m. birželio 24-25 d. Briuselyje vykusios Europos konferencijos „Citizens for Global Edu-

cation, Education for Global Citizenship“11 dalyviai pateikė siūlymą dėl naujos krypties švieti-

me, kuri pakeistų Tūkstančio vystymosi tikslus ir surastų naujus būdus, kaip pasiekti, įkvėpti 

ir įtraukti besimokančiuosius sutelkti jėgas rasti nešališkus, taikius ir tvarius sprendimus tar-

pusavyje susipynusiems socialiniams, ekonominiams ir ekologiškiems lokaliems ir globaliems 

iššūkiams. Konferencijos dalyviai taip pat pasiūlė plėtoti globaliojo švietimo koncepciją, kuri 

integruotų visas iki šiol egzistavusias panašaus švietimo sampratas: darnaus vystymosi švieti-

mą, ekologinį ir aplinkosauginį švietimą, švietimą apie žmogaus teises, vystomąjį švietimą ir 

kt. 

Kaip teigiama 2013 m. patvirtintame LR vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pa-

galbos įstatyme, vienas iš Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslų yra „[...] in-

formuoti ir šviesti Lietuvos visuomenę apie JT, ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo 

politikos kryptis, jų tikslus ir iššūkius, pasiektus rezultatus, siekti didesnio visuomenės pritar-

imo ir paramos šiai veiklai.“.12 Įstatymas taip pat numato vaidmenį ir pilietinei visuomenei, 

įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo politiką - informuoti ir šviesti visuomenę 

vystomojo bendradarbiavimo klausimais, formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į šią politiką 

ir skatinti prisidėti prie jos plėtojimo ir stiprinimo.13 

LR vyriausybės patvirtintos Vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptys 2014-2016 

metams numato toliau skatinti savanorystę vystomojo bendradarbiavimo veiklose, informu-

oti ir šviesti visuomenę, ypač jaunimą, apie vystomojo bendradarbiavimo svarbą, jo tikslus ir 

privalumus.14 

Reikėtų pastebėti, kad šiuo metu vystomojo bendradarbiavimo politiką apibrėžiančių teisės 

aktų nuostatos, įtvirtinančios globaliojo švietimo, yra gana siauros. Šiose nuostatose 

daugiausia kalbama apie vystomojo bendradarbiavimo politiką ir vieną iš tikslų – didesnį 

visuomenės palaikymą ir pritarimą vystomojo bendradarbiavimo veiklai. Tokia veikla turi 

daugiau viešiesiems ryšiams nei švietimui būdingų elementų. Siekiant efektyvesnio globaliojo 

švietimo integravimo Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikoje, būtina jo sampratą 

vystomojo bendradarbiavimo norminiuose dokumentuose plėtoti, numatant ne tik informa-

vimo, bet ir asmens kompetencijų plėtojimo ir aktyvios pilietinės veiklos skatinimo gali-

mybes. 

Taip pat dera paminėti, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai įtvirtina tarpsektorinio ben-

dradarbiavimo, įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo, tame tarpe ir globaliojo švi-

etimo, politiką, galimybes. LR vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos 

įstatyme įtvirtintas Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos egzistavimas, šios 

komisijos nuostatuose15 apibrėžta galimybė formuoti laikinas ir nuolatines komisijas 

atskiriems vystomojo bendradarbiavimo klausimams spręsti sudaro puikias galimybes sėk-

11 The Brussels Proposal:Towards a new direction for Education. European Conference Citizens for Global Education, Education for 
Global Citizenship, Brussels, June 24-25, 2014 

 

12 LR vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymas, Nr. XII-311, 2013-05-26, Žin. 2013, Nr. 57-2850 
13 Ten pat 
14 Dėl Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo 2014–2016 metų politikos krypčių patvirtinimo, LR vyriausybės nutarimas, 

Nr. 41, 2014-01-15, TAR, 2014, nr. 2014-00286  
15 

Dėl nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo, LR vyriausybės nutarimas, Nr. 42, 



11 

mingam ir efektyviam globaliojo švietimo veiklų planavimui, koordinavimui ir įgyvendinimui, į 

šį procesą įtraukiant visas suinteresuotas puses: valstybės ir vietos savivaldos insitucijas, 

nevyriausybines organizacijas ir kt. Būtina šiuos mechanizmus tinkamai panaudoti, siekiant, 

kad globaliojo švietimo veikla būtų tinkamai koordinuota, ir šios veiklos imtųsi visos suinter-

esuotos šalys, su kurių veiklos sritimi globalusis švietimas siejasi. 

 

2.2. Globalusis švietimas Lietuvos darnios plėtros ir švietimo 

politikos kontekste 

 

Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ nuostatos numato siekti pažadinti visuomenės 

ir kiekvieno jos nario kūrybiškumą, susitelkti prie idėjų, kurios padėtų Lietuvai tapti moder-

nia, veržlia, atvira pasauliui valstybe.16 Strategija kuriama solidarios visuomenės pagrindu: 

visuomenėje stiprios skirtingų socialinių grupių (turtinių, etninių ir kt.) solidarumo, toleranci-

jos, atjautos ir socialinės atsakomybės bei atsakingo vartojimo nuostatos. Strategija iškelia 

uždavinį ugdyti visuomenės ekologinę savimonę, skatinti tausojantį vartojimą ir atsakingą 

požiūrį į ūkio plėtrą. Valstybės pažangos strategija švietimui kelia uždavinius stiprinti piliečių 

istorinę savimonę ir savigarbą skatinant įvairių rūšių kultūrinę ir meninę raišką, atnaujinant 

švietimo programas, sumaniai naudojant paveldo objektus ugdymo reikmėms. Svarbūs ir Lie-

tuvos švietimo ryšiai su pasaulio lietuviais, lituanistinis ugdymas, tarpkultūrinis 

raštingumas.17 

Iš šių valstybės darnios plėtros nuostatų akivaizdu, kad Lietuva siekia ugdyti aktyvius ir 

atsakingus piliečius, kurie kurtų ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio ateitį. Tai sudaro teigiamas 

prielaidas globaliojo švietimo plėtrai Lietuvoje, kuri prisidėtų ne tiek prie Lietuvos, tiek ir prie 

pasaulio darnios pažangos. 

Šiandieniniame pasaulyje didėjant žmonių tarpusavio ryšiams, iškyla nauji iššūkiai švietimui – 

organizuoti ugdymo procesą atsižvelgiant į šiuolaikinės visuomenės pokyčius, kad besimo-

kantieji suvoktų pasaulinę perspektyvą, įvertintų socialines, ekonomines ir aplinkosaugines 

problemas viso pasaulio kontekste ir prisidėtų prie teisingesnio, taikesnio ir tvaresnio pasau-

lio kūrimo. Teikdamas žinių apie globalius procesus ir pasaulio visuomenės plėtrą švietimas 

tampa globalus. 

LR švietimo įstatyme vienas iš Lietuvos švietimui iškeltų tikslų yra „[...] sudaryti sąlygas asme-

niui įgyti demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės ir politinės kultūros pagrindus, išplėtoti 

gebėjimus ir patirtį, būtiną asmeniui, kaip kompetentingam Lietuvos Respublikos piliečiui, 

Europos ir pasaulio bendrijos, daugiakultūrės visuomenės nariui.“ 18 Lietuvos švieitmo siste-

16 LR vyriausybė, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030”, http://lietuva2030.lt/images/stories/2030.pdf  
17 Ten pat 
18 LR švietimo įstatymas, Nr. XI-1281, 2011-03-17, Žin., 2011, Nr. 38-1804  

http://lietuva2030.lt/images/stories/2030.pdf
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mai taip pat iškelti tikslai išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias 

tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išla-

vinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus, stiprinti visuomenės ga-

lias užtikrinant krašto ūkio, aplinkos ir žmogiškųjų išteklių darnų vystymąsi, vidinį ir tarptauti-

nį ūkio konkurencingumą, nacionalinį saugumą ir demokratinės valstybės raidą, perteikti as-

meniui Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes.19  Šias įstatymo nuos-

tatas papildo Švietimo 2013-2022 metų strategija, kurios pagrindinis tikslas yra „paversti Lie-

tuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, ugdyti veržliam ir savarankiškam 

žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį“.20 Strategijoje 

pabrėžiama, kad globalizacijos amžiuje svarbu iš naujo persvarstyti savo tautinę tapatybę, 

suvokti, kas mus (įskaitant išvykstančiuosius iš Lietuvos ir atvykstančiuosius čia gyventi) vieni-

ja ir sieja su Lietuvos valstybe. Strategija kelia uždavinį siekti, kad besimokančiųjų įgyjamos 

kompetencijos sudarytų sąlygas jiems būti visaverčiais sparčiai besikeičiančios visuomenės 

piliečiais ir turtinti mokymosi, praktinio taikymo aplinką mokyklose, plėsti neformaliojo švie-

timo mokyklų spektrą ir visų mokyklų veiklos įvairovę, ypač kultūrinės saviraiškos, lyderystės, 

kūrybingumo, paramą savanorystės iniciatyvoms, rūpintis  tarpkultūriniu ugdymu. Startegija 

įpareigoja mokyklas diegti sisteminius pokyčius. 

Akivaizdu, kad aukščiau įvardytos teisės aktų nuostatos netiesiogiai įtvirtina poreikį skleisti 

globaliojo švietimo sampratą ir idėjas, kurios padėtų ugdyti pilietiškai aktyvias, valstybės ir 

pasaulio ateitį kuriančias asmenybes. Tam, kad globaliojo švietimo idėjų sklaida būtų sustip-

rinta, svarbu turėti vieningą globaliojo švietimo strategiją. Iki 2011 m. tokią strategiją atstojo 

LR vyriausybės patvirtinta Nacionalinė darnaus vystymosi švietimo 2007 – 2015 metų progra-

ma, kuria buvo siekiama „[...] gerinti įvairių valstybės institucijų ir įstaigų švietimo veiklą, kad 

gyventojai, organizacijos, įmonės, įstaigos, bendruomenės, visuomenė geriau suprastų, kas 

yra darnus vystymasis, kokia jo svarba; ugdyti visų visuomenės narių gebėjimus, vertybines 

nuostatas ir paskatas demokratiškai ir atsakingai veikti – prisidėti prie darnaus vystymosi sie-

kių įgyvendinimo; plėtoti institucinių struktūrų gebėjimą aktyviai dalyvauti darnaus vystymosi 

procesuose.“21 Ši programa buvo labiau orientuota į vietos iniciatyvas, siekiant užtikrinti dar-

nios plėtros principų įgyvendinimą ir neturėjo stiprios globalaus pasaulio vystymosi dimensi-

jos, tačiau tai buvo puiki pradžia globaliojo švietimo veikloms inicijuoti ir integruoti į įvairias 

švietimo bei kitas valstybės veiklos sferas. Deja, 2011 m. darnaus vystymosi švietimo progra-

ma panaikinta. Siekiant geresnės globaliojo švietimo ir visuomenės informavimo apie vysty-

mąsi veiklos planavimo, koordinavimo, įgyvendinimo ir tarpinstitucinio bei tarpsektorinio 

bendradarbiavimo, toks dokumentas yra svarbus. 

 

 

19 Ten pat 
20 Dėl valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo, LR seimo nutarimas, Nr. XII-745, Žin., 2013, Nr. 140-7095 
21 Dėl nacionalinės darnaus vystymosi švietimo 2007–2015 metų programos patvirtinimo, LR vyriausybės nutarimas, Nr. 1062, 2007-10

-02, Žin., 2007, Nr.106-4348  
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Globalusis 

 švietimas formaliajame 

ugdyme 
 

LR švietimo ministerija formuoja valstybės politiką formaliojo švietimo ir kvalifikacijų siste-

mos srityje, organizuoja, koordinuoja  ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, tvirtina formaliojo 

švietimo bendrąjį ugdymo, mokymo turinį, visų lygių (išskyrus aukštąjį išsilavinimą) valstybi-

nius išsilavinimo standartus, ugdymo programų akreditavimo kriterijus ir jo vykdymo tvarką. 

Galima teigti, kad ši institucija taip pat yra atsakinga ir už globaliojo švietimo integravimą į-

vairiuose formaliojo švietimo lygiuose. Taigi šiame skyriuje bus aptarta globaliojo švietimo 

situacija ir jo integravimo galimybės įvairiuose formaliojo švietimo sektoriuose.  

 

3.1. Globalusis  švietimas bendrojo ugdymo mokyklose 

 

Ugdomasis darbas bendrojo ugdymo mokyklose vykdomas vadovaujantis LR švietimo ir 

mokslo ministerijos patvirtintomis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis22, reglamentuojančiomis ugdymo turinį bendrojo lavinimo mokykloje. Bendrų-

jų programų paskirtis yra laiduoti ugdymo dermę, tęstinumą ir kokybę visose šalies mokyklo-

se. Bendrosios programos nusako ugdymo kryptį – tikslus ir uždavinius , taip pat tai, ko ir 

kaip turėtų būti mokomi moksleiviai – ugdymo turinį ir metodus, kad įgytų jiems būtiną žino-

jimą ir supratimą, išsiugdytų esminius gebėjimus ir vertybines nuostatas.  

Peržvelgus šiuo metu galiojančias Bendrąsias ugdymo programas galime pastebėti, kad atski-

ros globaliojo švietimo temos yra integruojamos į formaliojo ugdymo procesą jau pradiniame 

ugdyme ir toliau tęsiamos pagrindiniame ir viduriniame ugdymo etapuose.  

Pradinio ugdymo etikos ir dorinio ugdymo programos nagrinėja tokias temas, kaip socialinai 

santykiai, santykiai su pasauliu, kuriose turi išryškėti globali dimensija. Svarbu, kad mokytojai 

suprastų ir turėtų gebėjimų globalių temų integravimui, ypač patiems mažiausiems ugdyti-

niams.  

3 

22Švietimo portalas, Bendrosios ugdymo programos, http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/default.aspx  

http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/default.aspx
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Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa yra integrali bendrojo ugdymo dalis, 

padedanti siekti kultūrinio sąmoningumo ugdymo tikslų – formuoti asmens kompetenciją, 

kuri reiškiasi mokėjimu pripažinti, gerbti, saugoti kultūrinę įvairovę ir dalyvauti socialiai ver-

tingoje kultūrinės raiškos veikloje. Etnokultūrinis ugdymas taip pat padeda ugdytis darnaus 

vystymosi nuostatas – būti tolerantiškiems ir pripažinti kultūrų įvairovę, jausti solidarumą su 

savo bendruomene ir dalyvauti jos gyvenime, prisidėti prie jo tobulinimo. 

Vidurinio ugdymo etape globalus švietimas gali būti puikiai integruojamas į dorinio ugdymo, 

darnaus vystymosi integruojamąją programą, kurios siekis yra ugdyti mokinių gebėjimus ir 

nuostatas, kurios prisidėtų prie darnaus visuomenės vystymosi- asmeniškai ir bendruomenė-

je, vietos ir pasaulio mastu, nagrinėjant tokias temas, kaip taika ir konfliktai, žmogaus teisės, 

kultūrų įvairovė, socialiai atsakingas verslas, aplinkos apsauga, jos kokybė ir su ja susiję žmo-

gaus sveikatos aspektai, klimato kaita. 

Ypač sėkmingai pedagogai gali naudoti integruojamąsias bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programas, kurios apibrėžia naują mokiniams ir visuomenei svarbų ugdymo 

turinį. Jos yra skirtos visų dalykų ugdymo turiniui aktualinti. Mokomųjų dalykų ugdymo turi-

nys aktualinamas ir globalaus švietimo kryptimis: 

-orientuojamasi į socialinei integracijai būtinų kompetencijų, tokių kaip mokėjimo mokytis, 

komunikavimo, darnaus vystymosi, kultūrinio sąmoningumo, teikiančių galimybę prasmingai 

dalyvauti visuomenės gyvenime, tobulėti profesinėje veikloje ir veiksmingai prisidėti prie pa-

žangių visuomenės pokyčių, plėtotę; 

-padedama mokiniams puoselėti sveikatingumą ir sveiką gyvenseną;  

-mokiniai, ypač turintys neigiamą socialinę patirtį, įtraukiami į veiklą, kuria ugdomas atsparu-

mas neigiamiems gyvenimo reiškiniams; įgyvendinant integruojamąsias programas atsižvel-

giama į vietos problemas ir iniciatyvas bei jų sąsajas su šalies, Europos sąjungos, pasaulio rai-

dos tendencijomis. 

Bendrojo ugdymo programos periodiškai atnaujinamos, atsižvelgiant į kintančius mokinių 

poreikius, lūkesčius ir didėjančią ugdymosi galimybių įvairovę, valstybės ir savivaldybių socio-

kultūrinės ir ekonominės plėtros strategines kryptis, tarptautines švietimo tendencijas, 

mokslo ir technologijų inovacijas. Naujai parengtas Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašo projektas akcentuoja, kad visuomenės gyvenimą XXI amžiuje keičia sparčiai 

plėtojama informacinė infrastruktūra ir aukšto lygio technologijos, efektyviai taikomos ir ku-

riamos naujos žinios bei inovacijos. Bendrasis ugdymas privalo atsiliepti į modernių technolo-

gijų ir globalizacijos keliamus iššūkius ir sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis asmeninį, pilieti-

nį, tautinį, kultūrinį tapatumą ir įgyti 21 amžiuje svarbias kompetencijas.23 

Bendrąjį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai yra orientuoti į mokinių kompetencijų ugdy-

mą, aktyvų mokymąsi bendradarbiaujant, jų poreikių pažinimą ir ugdymo turinio pritaikymą, 

23 Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas (projektas), http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/teisesaktuprojektai  

http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/teisesaktuprojektai
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lygias ugdymosi galimybes ir kt. Tačiau dokumente pažymima, kad praktikoje bendrasis ug-

dymas neretai suprantamas kaip mokymas ir žinių perteikimas, ugdymo(si) proceso dalyvių 

sąveika ir bendradarbiavimas vyksta fragmentiškai, trūksta ugdymo turinio integralumo ir 

kontekstualumo, patirtinio mokymosi. Nepakankamai atsižvelgiama į individualius mokinių 

mokymosi poreikius, jų talentų įvairovę, mokymosi sunkumus. Projekte numatomos aktua-

lios bendrojo ugdymo kokybės tobulinimo kryptys, o šios iš numatytųjų yra ypač svarbios glo-

balaus švietimo ir pilietiškumo ugdymo kontekste: 

-pasiekti, kad bendrasis ugdymas būtų grindžiamas mokinio ir mokytojo dialogine sąveika, 

mokiniams kuriant savo žinojimą, o mokykla taptų visiems mokiniams draugiška mokymosi, 

bendradarbiavimo ir kūrybos vieta; 

-siekiant teorinio ir praktinio mokymosi giluminio ryšio, ugdymą(si) grįsti realių situacijų tyri-

nėjimu, problemų sprendimu, praktiniu žinių taikymu, informacijos interpretavimu, sąveika 

su socialine ir kultūrine aplinka; 

-pripažinti formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų visumą; 

-bendrojo ugdymo programų įgyvendinimą grįsti darnaus veikimo kartu, tarpusavio pasitikė-

jimo ir bendradarbiavimo kultūra žmogaus ir valstybės ateities labui. 24 

Naujasis dokumentas nurodo Bendrojo ugdymo programų rengimo ir vykdymo principus, 

kurie atliepia nūdienos pasaulio iššūkiams:  

-mokinių gilus mokymasis ir žinojimas įgyjant gyvenimui ir mokymuisi svarbias kompetenci-

jas. Teorinių ir procedūrinių žinių siejimas su praktiniu išmanymu ir taikymais sudaro prielai-

das mokiniams ugdytis vertybes ir požiūrius. Giliai mokantis įgyjamos kompetencijos lemia 

mokinių pasirinkimus, dialogiškumą, atsakingą, gamtą ir sociokultūrinę aplinką tausojantį el-

gesį, toleranciją, socialinį jautrumą; 

-įsipareigojimai ir aktyvumas. Mokiniai drąsinami atsakingai dalyvauti, išreikšti save, prisiimti 

lyderio vaidmenį grupės, klasės, mokyklos ir bendruomenės veiklose, pilietinėse iniciatyvose, 

integruojančiose gyvenimą mokykloje ir už jos ribų.25 

Bendrojo ugdymo programos sudaro sąlygas mokiniams sėkmingai ugdytis besikeičiančiame 

socialinio, kultūrinio ir ekonominio gyvenimo kontekste, įveikti globalios kultūrų įvairovės 

keliamus iššūkius, įgyti kompetencijas, įgalinančias mokytis, dirbti ir kurti, asmeniniu indėliu 

prisidedant prie savitos Lietuvos, Europos ir pasaulio bendruomenės bei pažangios ekonomi-

kos darnaus vystymosi. 

Dėl savo įvairovės ir svarbos ugdymo procese, globalusis švietimas turi būti integrali ugdymo 

proceso dalis, jis turi būti įdiegtas į bendrą mokyklos kultūrą, ne tik integruotas į mokomuo-

24 Ten pat 
25 Ten pat  
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sius dalykus. Globalus švietimas yra aktyvaus dalyvavimo procesas ir reikalauja laiko bei erd-

vės jaunimo rengiamoms iniciatyvoms. 

Remiantis Europos jaunimo forumo globalios vizijos samprata26 ir Europos Parlamento bei 
Tarybos rekomendacijomis27, formaliajame ugdyme globalus švietimas gali būti diegiamas 
tokiais būdais: 

-integruojant globalaus švietimo temas į atitinkamus mokomuosius dalykus, tam kad  padėti 

susivokti tarpkultūrinėje  perspektyvoje  per istorijos , kalbų, geografijos  ir kitų dalykų pamo-

kas; 

-per pilietinio ugdymo temas, kaip gyvybingai svarbią ugdymo programos dalį, kuri sudaro 

pamatą kitoms temoms vystyti ir projektams vykdyti; 

-visame ugdymo procese naudojant interaktyvius mokymo būdus ir priemones, kurie sudaro 

galimybes mokiniams veikti patiems. Mokyklos turėtų ypač skatinti tokius projektus, kai 

moksleiviai išeina į visuomenę ir tampa bendraamžių mokytojais, mentoriais, savo bendruo-

menės piliečių švietėjais. Tai stiprina jų kūrybinius ir verslumo įgūdžius ir prisideda prie bend-

rųjų kompetencijų plėtojimo; 

-per mokinių tarybų ir studentų organizacijų veiklą, kuri  yra svarbus veiksnys stiprinant glo-

balaus švietimo plėtotę formaliojo ugdymo procese, ypač per individualų jaunimo dalyvavi-

mą, kritinio mątymo skatinimą, kurie yra kertiniai veiksniai sąmoningumo didinimui ir reflek-

tyviam sprendimų priėmimui; 

-per kitų kultūrų patirtį:  būtų puiku, jei mokykla galėtų sudaryti galimybes kiekvienam jau-

nam žmogui pabuvoti kitoje šalyje ir natūraliai įsilieti į kitą kultūrą, ją pažinti ir suprasti. Jau-

nam žmogui tai būtų be galo vertinga patirtis jo tolimesniame  gyvenime, kurią jis galėtų per-

duoti ir kitiems; 

-bendraujant su besimokančiu kaip su pilnaverte asmenybe: formali ugdymo sistema labai 

dažnai pagrindinį dėmesį skiria akademinėms žinioms ir racionaliam akademiniam mąstymui. 

Socialinių, 

-kultūrinių ir pilietinių kompetencijų ugdymas padėtų jaunai asmenybei geriau pažinti save ir 

įgalintų tobulinti ar net keisti savąsias vertybes, požiūrius ir nuostatas, tuo būdu ir pačią vi-

suomenę;  

-per jautrumą mūsų pačių visuomenės įvairovei. Globalusis švietimas siekia, kad žmonėms 

rūpėtų įvairios kultūrinės realybės, tiek savos visuomenės, tiek viso pasaulio šalių, tai padėtų 

moksleiviams ne tik susipažinti su daugiakultūrine aplinka, bet ir pritaikyti mokyklų sistemas 

naujų galimybių ir iššūkių įvairovei. „Taip klasė taptų erdve kasdieniam tarpkultūriniam paži-

nimui ir tai  padėtų spręsti kitos tautos ar religijos jaunuolių sėkmingą integravimą, kuriems 

26  Policy Paper on Global Education: a global vision on education - an education for global citizenship, Catalonia-Spain, 2008 
27  Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning 

(2006/962/EC)  
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dažnai sunkiau sekasi mokykloje, kuri nėra pilnai pritaikyta jo mokymosi poreikiams ir neat-

liepia jo pamatinėms vertybėms“.28 Naujų mokymo programų kūrėjai turėtų atkreipti didesnį 

dėmesį į didėjančią visuomenės įvairovę ir užtikrinti nepriekaištingas sąlygas kitų kultūrų in-

tegracijai. 

Per pastaruosius keletą metų susiformavo pirmosios globaliojo švietimo praktikos, integruo-

jančios šią švietimo koncepciją formaliajame švietime. Pagrindinės veiklos buvo skirtos glo-

baliojo švietimo metodinių priemonių parengimui ir leidybai, globaliojo švietimo veiklų integ-

ravimui į ugdymo procesą, mokyklos kultūros formavimui ir kt. Paminėtina keletas iniciatyvų: 

-Jaunimo karjeros centras, įgyvendindamas Europos Komisijos finansuotus projektus 

„Accessing Development Education“ ir Teach MDGs“, parengė keletą metodinių priemonių 

globaliojo švietimo integravimui ugdymo procese. Iš anglų kalbos išverstos, adaptuotos ir 

išleistos tokios metodinės priemonės kaip „Būk globalus!“, „Bananų kelionės“, „Aštuoni 

žingsniai pakeisti pasaulį“. Taip pat išleista metodinės priemonės „Teach MDGs. Vystomojo 

švietimo pamokos“ ir „Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis“, skirtos 

pristatyti globaliojo švietimo metodiką ir pateikti Lietuvos mokytojų gerosios patirties 

pavyzdžius, integruojant globalųjį švietimą į ugdymo procesą. 

-Kauno J. ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos ir Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokymo 

centro mokytojos, dalyvaudamos projekte „Teach MDGs“, įgyvendino mokyklų partnerysčių 

projektus temomis „Švarus vanduo ir sanitarija“ bei „Diskriminacija ir išankstinės nuostatos“.  

-Kauno J. ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojai nuolat veda netradiciniais metodais 

paremtas globaliojo švietimo pamokas;29 

-Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su partneriais inicijuoja Darnaus vystymosi įgūdžių 

formavimo programą ,,Darni Mokykla", kurios tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą, 

suteikiant žinių ir gebėjimų reikalingų kurti darnias ugdymo įstaigų bendruomenes, geban-

čias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir 

ekonomikos vystymąsi. Į programą kviečiamos įsijungti visos Lietuvos mokyklos.30 

 

3.2. Mokytojo vaidmuo globalizacijos procese 

 

Globaliojo švietimo formaliojo ugdymo procese mokytojai vaidina svarbiausią vaidmenį: jie 

yra ir žinių nešėjai, ir besimokančios komandos nariai, ir aktyvūs įvairių projektų ir iniciatyvų 

dalyviai, ir pagalbininkai, kartais net teisėjai. Ypač svarbu, kad jie yra tarsi aktyvių piliečių, 

turinčių aiškias vertybines nuostatas ir požiūrius, modeliai savo mokiniams. 

28 European Commission Staff Working Paper „Schools for the 21st Century“, SEC (2007) 
29 Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinė mokykla, Vyksta ugdomojo švietimo pamokos, 2013, http://vileisis.kaunas.lm.lt/index.php/
projektai/340-ugdomasis-svietimas  
30 Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa „Darni mokykla“, 2014, http://www.lvjc.lt/

index.php?page=darni-mokykla-2014&hl=lt_LT  

http://vileisis.kaunas.lm.lt/index.php/projektai/340-ugdomasis-svietimas
http://vileisis.kaunas.lm.lt/index.php/projektai/340-ugdomasis-svietimas
http://www.lvjc.lt/index.php?page=darni-mokykla-2014&hl=lt_LT
http://www.lvjc.lt/index.php?page=darni-mokykla-2014&hl=lt_LT
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Sėkmingam globaliojo švietimo integravimui mokykloje mokytojams reikia gero išankstinio 

pasiruošimo, žingeidumo ir nuolatinio mokymosi, kuris per visą mokytojo karjerą gali būti 

tobulinamas įvairių paskaitų, specializuotų programų, seminarų, projektų keliu. Labai svarbi 

yra kitų šalių patirtis, kurios įgyti mokytojams padeda įvairūs tarptautiniai projektai, tarptau-

tinis mobilumas Mokymosi visą gyvenimą (nuo 2014 m. – Erasmus+) programos rėmuose. 

Globaliojo švietimo ir pilietinio ugdymo temas integruojantys mokytojai turi dirbti bendra-

darbiaudami mokyklų komandose. 

Reikia pripažinti, kad globalizacijos iššūkiai veikia ne tik moksleivius, bet ir mokytojus, todėl 

globalusis švietimas turi būti jungtinis visos mokyklos projektas, kuriame mokiniai ir mokyto-

jai mokosi kartu.  

Lietuvos nevyriausybinių organizacijų asociacija LITDEA globalųjį švietimą formaliojo ugdymo 

sistemoje mato kaip aktyvų mokymosi procesą, kuriame svarbus vaidmuo tenka pedagogui. 

Jo tikslas ugdymo procese būtų siekti: 

-įgalinti jaunimą suvokti jo asmeninio gyvenimo ryšius su viso pasaulio žmonių gyvenimais; 

-pagilinti supratimą apie ekonomines, socialines, politines ir gamtosaugines jėgas, kurios for-

muoja žmonijos gyvenimus; 

-ugdyti įgūdžius, nuostatas ir vertybes, kurios įgalintų žmones dirbti kartu link pozityvios pa-

saulio kaitos ir būti atsakingais už savo asmeninius gyvenimus; 

-panaudoti įgytus įgūdžius asmeninei ir mokyklos bendruomenės, tuo pačiu ir visos visuome-

nės kaitai;  

-prisidėti prie teisingesnio ir darnaus pasaulio vystymosi, kuriame jėgos ir resursai yra lygiau 

pa(si)dalinti. 

Mokytojų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas globaliojo švietimo ugdymui yra probleminė 

švietimo strategijos dalis. Kol nėra nacionalinės globaliojo švietimo strategijos, dėl kurios 

rengimo ir įgyvendinimo Europos parlamentas priėmė oficialią rezoliuciją dar 2012 m., nėra 

nei apibrėžtų gairių, nei koordinavimo mechanizmo globaliojo švietimo programų pedagogų 

rengimui ir jų kvalifikacijos tobulinimui. Mokytojų rengimas yra ypač svarbi valstybės funkci-

ja, padedanti paruošti pedagogus jų reikliai profesinei atsakomybei ugdant atsakingus, ge-

bančius kritiškai mąstyti ir priimti efektyvius sprendimus ateities kūrėjus. Mokytojų rengimo 

sistemos visame pasaulyje sparčiai kinta, siekdamos atliepti naujiems gyvenimo iššūkiams, 

tokiems kaip globalizacija, klimato kaita, darnus vystymasis ir kt. ir kurti geresnį pasaulį.  

Lietuvos edukologijos universitetas yra pagrindinė mokytojus ruošianti aukštojo mokslo insti-

tucija. Universitetas nesiūlo pilnos programos būsimiesiems pedagogams globalaus švietimo 

ugdymui, tačiau integruoja atskiras temas į kitų programų turinį, kaip pavyzdžiui į bakalauro 
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lygmens studijų programą „Socialinė pedagogika“31, kuri ugdo asmenį, pajėgų kūrybingai at-

sakyti į šiuolaikinio pasaulio iššūkius, gebantį įprasminti savo gyvenimą prieštaringose dabar-

ties tikrovėse. Programa siūlo tokius integruotus dalykus kaip vaiko teisių apsauga, pilietinė 

visuomenė ir dalyvavimas, socialinė komunikacija, lygios galimybės ugdyme, asmens sociali-

nė integracija, kurie yra puiki terpė globaliojo švietimo integravimui į mokytojų rengimo 

programas. Jokia kita Lietuvos aukštoji mokykla taip pat nesiūlo jokio lygmens globaliojo 

švietimo programos pedagogams. Mokytojai gali pasirinkti tik atskiras globaliojo švietimo 

temas integruojančių dalykų studijas Lietuvos universitetuose. Tad prieinamiausias kelias 

kvalifikacijos tobulinimui lieka neformaliojo ugdymo programos arba informalus švietimas.  

Lietuvoje mokytojų kvalifikacijos tobulinimas globaliojo švietimo srityje žegia pirmuosius 

žingsnius. Paminėtini keletas gerosios patirties pavyzdžių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

srityje: 

-Jaunimo karjeros centras, įgyvendindamas Europos Komisijos finansuotą projektą “Teach 

MDGs”, organizavo keletą mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių:32 

 Tarptautinę mokytojų vasaros mokyklą “MDG-School-Partnership”, kurios metu Euro-

pos ir Afrikos šalių mokytojai ne tik gilino žinias globaliojo švietimo temomis, bet ir pla-

navo bendrus mokyklų projektu globaliojo švietimo srityje; 

 Kvalifikacijos tobulinimo seminarus mokytojams, siekiant juos supažindinti su globalio-

jo švietimo samprata, metodika ir integravimo ugdymo procese galimybėmis; 

 Diskusijas su aukštųjų mokyklų atstovais, siekiant paskatinti globaliojo švietimo integra-

vimą mokytojų rengimo programose. 

-Jaunimo karjeros centras kaip akredituota mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucija savo 

teikiamose mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programose integravimo globaliojo švietimo 

metodikos ir turinio elementus siekiant, kad ši švietimo koncepcija kuo plačiau išplistų Lietu-

vos mokyklose; 

-Humana People to People Baltic, įgyvendindama projektą “Solidarumo mokykla”, kartu su 

Ugdymo plėtotės centru organizavo kvalifikacijos tobulinimo seminarus mokytojams kelių 

miestų ir rajonų švietimo centruose; 33 

-Lietuvos mokytojai dalyvauja tarptautinėse kvalifikacijos tobulinimo programose (pvz., Euro-

pos Tarybos koordinuojama Pestalozzi programa), siūlančiose mokymus ir globaliojo švieti-

mo temomis;34 

31 Lietuvos edukologijos universitetas, Studijų programos – Socialinė pedagogika, 2014, http://www.leu.lt/lt/studijos/
leu_studiju_programos/leu_bakalauro_studiju_programos/leu_baksp2014/programs/100123/1.html  
32Teach MDGs, 2010-2013, http://www.teachmdgs.net  

33Ugdymo plėtotės centras, Kviečiame dalyvauti seminaruose „Globalusis švietimas praktikoje“, 2014, http://www.upc.smm.lt/
naujienos/neformalus/globalus.php  

34 Jurgita Urbė, Atrask įvairovę ir globalųjį švietimą per mokyklų bendradarbiavimą, 2013, http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/

programos/tarptautines/pestalozzi/patirtis/atrask.php  

http://www.leu.lt/lt/studijos/leu_studiju_programos/leu_bakalauro_studiju_programos/leu_baksp2014/programs/100123/1.html
http://www.leu.lt/lt/studijos/leu_studiju_programos/leu_bakalauro_studiju_programos/leu_baksp2014/programs/100123/1.html
http://www.teachmdgs.net
http://www.upc.smm.lt/naujienos/neformalus/globalus.php
http://www.upc.smm.lt/naujienos/neformalus/globalus.php
http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/programos/tarptautines/pestalozzi/patirtis/atrask.php
http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/programos/tarptautines/pestalozzi/patirtis/atrask.php
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3.3. Globalusis švietimas aukštajame moksle 

Universitetai yra autonomiškos studijų ir mokslo institucijos ir laisvai renkasi, kokias studijų 

programas pasiūlyti visuomenei. Deklaruojama, kad aukštosios mokyklos jautriai reaguoja į 

pasaulio kaitą ir visuomenės poreikius.  

Atliepiant į globalaus pasaulio iššūkius, daugelyje universitetų yra atskirų dalykų, pristatančių 

globalią dimensiją iš politinės, socialinės, kultūrinės ir ekonominės perspektyvų, integruotų į 

įvairias studijų programas, o Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose veikia pilnos studijų 

programos globaliems pasaulio vystymosi reiškiniams nagrinėti. 

Vytauto Didžiojo universitetas vykdo bakalauro studijų programą „Tarptautinės politikos ir 

vystymo studijos“ (angl. International Politics and Development Studies), kurios tikslas – 

rengti aukštos kvalifikacijos politikos mokslų bakalauro studijų absolventus, profesionalius 

analitikus, gebančius kompetentingai (pa)aiškinti, analizuoti, lyginti ir vertinti besivystančio 

pasaulio valstybių ir regionų politinius, ekonominius ir socialinius procesus, (pa)aiškinti ir ver-

tinti tarptautinės paramos besivystančio pasaulio valstybėms tendencijas ir strategijas, sava-

rankiškai atlikti tyrimus, rengti ir vykdyti praktinius bei taikomuosius projektus.35 Studijų 

programa skirta Lietuvos ir užsienio studentams, besidomintiems tokiomis disciplinomis kaip: 

politikos mokslų teorija, viešoji politika, valstybių raida, besivystančių regionų ir valstybių 

studijos, tarptautiniai procesai, žmogaus teisės, ekonominės ir socialinės raidos studijos, re-

gionų studijos, orientalistika, tarptautinės donorystės ir vystymo strategijos, migracija, pro-

jektų rengimas ir įgyvendinimas ir kt. 

Vilniaus universitetas siūlo magistro lygmens studijų programą „Darnaus vystymosi komuni-

kacija“, kuri siekia „ugdyti į darnų vystymąsi orientuotos kaitos (individualiame ir organizaci-

niame lygmenyse) ir komunikacijos apie ją poreikio ir būtinybės supratimą, magistrams įgy-

jant žinių ir gebėjimų, būtinų priimti darnaus vystymosi plėtrai palankius sprendimus, ir ati-

tinkamai veikti komunikacinę veiklą vykdančias institucijas, gebėti atpažinti ir palaikyti į dar-

nų vystymąsi orientuotus ne tik komunikacijos, bet ir kitoms sritims aktualius sprendimus“36. 

Šios studijų programos absolventai išmanys darnųjį vystymąsi, jo kontekstą bei reikmę, šio 

proceso plėtros ypatumus, gebės kritiškai analizuoti ir vertinti aplinkosaugines ir socialines 

darnaus vystymosi tendencijas, ekonominį darnaus vystymosi politikos įgyvendinimą; gebės 

efektyviai ir konstruktyviai taikyti įgytas teorines žinias konkrečių darnaus vystymosi prob-

lemų analizei ir sprendimui; išmanys ir gebės nustatyti ir įvertinti darnaus vystymosi komuni-

kacijos ypatumus, suformuoti platesnį požiūrį į darnaus vystymosi komunikacinės politikos 

formavimą, masinės komunikacijos projektų planavimą; gebės konsultuoti ir kurti darnaus 

vystymosi komunikacijos strategijas ir jas diegti; gebės kritiškai analizuoti ir vertinti darnaus 

vystymosi komunikacinę veiklą bei jos taikymo ypatumus.37 

35 Vytauto Didžiojo universitetas, Tarptautinės politikos ir vystymo studijos (anglų kalba), 2014, http://www.vdu.lt/lt/study/program/
show/204/  
36 Vilniaus universitetas, Darnaus vystymosi komunikacija, 2014, http://www.vu.lt/kviecia/rinkis-studijas/ka-studijuoti/2-pakopos-
studiju-programos/item/319#studijų-programos-tikslas  
37 Ten pat  

http://www.vdu.lt/lt/study/program/show/204/
http://www.vdu.lt/lt/study/program/show/204/
http://www.vu.lt/kviecia/rinkis-studijas/ka-studijuoti/2-pakopos-studiju-programos/item/319#studijų-programos-tikslas
http://www.vu.lt/kviecia/rinkis-studijas/ka-studijuoti/2-pakopos-studiju-programos/item/319#studijų-programos-tikslas
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4  
Globalusis s vietimas  
neformaliajame ugdyme  
 

Neformalusis švietimas yra ta švietimo sritis, kuri sudaro galimybes kiekvienam asmeniui mo-

kytis visą gyvenimą ir tenkinti savižinos, pasaulio pažinimo poreikius, ugdyti bendrąsias kom-

petencijas, reikalingas tiek asmeniniam gyvenimui, tiek ir visuomeninei bei profesinei veiklai. 

Neformalųjį švietimą galime skirstyti į 3 pagrindines kategorijas, atsižvelgiant į jo tikslinę au-

ditoriją: 

1. Neformalus vaikų švietimas; 

2. Neformalus jaunimo švietimas, kitaip vadinamas darbu su jaunimu; 

3. Neformalus suaugusiųjų švietimas. 

Toliau aptariamos globaliojo švietimo integravimo aukščiau įvardytose neformaliojo švietimo 

kategorijose galimybės, esama situacija ir egzistuojančios problemos.  

 

4.1. Globalusis švietimas ir neformalus vaikų ugdymas 
 
Kaip apibrėžta neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje, vienas iš neformaliojo vaikų švieti-

mo tikslų yra „[...] ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, de-

mokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę“. 38 Šis švietimas taip 

pat siekia ugdyti vaikų gebėjimą kritiškai mąstyti, priimti sprendimus, orientuotis dinamiškoje 

visuomenėje.39 Akivaizdu, kad šie vaikų neformaliojo švietimo tikslai puikiai dera su globalio-

jo švietimo tikslais, nes jie yra orientuoti į tų pačių asmens vertybinių nuostatų ir gyvenimo 

įgūdžių, reikalingų kiekvienam atsakingam pasaulio piliečiui, plėtotę.  

Dera paminėti, kad globalusis švietimas vaikų neformaliajame ugdyme Lietuvoje jau yra žen-

gęs pirmuosius žingsnius. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kiekvienais metais organizuoja 

Globaliojo švietimo savaitę (angl. – Global Education Week), kurią Europos lygiu koordinuoja 

Europos Tarybos Šiaurės-Pietų centras, o globaliojo švietimo renginiai šios savaitės metu yra 

vykdomi beveik visose Europos šalyse. Šios savaitės renginiai apima daug įvairių iniciatyvų: 

organizuojami kūrybiniai konkursai, informacinės kampanijos, seminarai ir mokymai, paskai-

tos, diskusijos, filmų peržiūros, konferencijos ir kt. Įvairius edukacinius renginius Globaliojo 

švietimo savaitės metu renginius organizuoja ir įvairios formaliojo ir neformaliojo švietimo 

įstaigos.40 

38 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo nr.ISAK-2695 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirti-
nimo“ pakeitimo, LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas, Nr. V-554, 2012-03-29, Žin., 2012, Nr. 42-2102 
39 Ten pat 
40 Markevičienė J., Visuotinio švietimo savaitė. Pristatymas konferencijoje ,,10 metų Europos Sąjungoje: Lietuvos vystomojo bendra-
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Analizuojant vaikų neformaliajam ugdymui skirtas globaliojo švietimo metodines priemones, 

reikėtų pastebėti, kad Lietuvoje specializuotų priemonių šiai švietimo sričiai trūksta. Anali-

zuojant Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos 

(NNVBO) sukurtoje globaliojo švietimo metodinių leidinių duomenų bazėje patalpintas meto-

dines priemones, matyti, kad yra nemažai leidinių, skirtų vaikams ir darbui su jais. Tačiau 

svarbu pastebėti, kad dauguma šių leidinių yra bendro pobūdžio, naudotinų tiek formaliaja-

me, tiek ir neformaliajame ugdyme. Dauguma šių leidinių yra orientuoti į vaikų supratimo 

apie pasaulio struktūrą ir globalias problemas didinimą ir tokių gebėjimų kaip kritinis mąsty-

mas plėtotę. Trūksta metodinių priemonių, kurių turinys būtų orientuotas į Lietuvos vaikų 

neformaliojo švietimo specifiką ir neformaliojo švietimo sistemos poreikius bei pasiūlytų 

būdų, kuriais vaikai būtų ne tik supažindinami su pasaulio vystymosi problemomis, bet ir bū-

tų ugdomos jų kaip pasaulio piliečių kompetencijos, leidžiančios juos imtis aktyvios pilietinės 

veiklos (pvz., bendradarbiavimo, aktyvaus dalyvavimo, sprendimų priėmimo ir kt. gebėjimai) 

ir taip patiems prisidėti prie globalių problemų sprendimo. Naujausių tyrimų duomenimis41, 

tarp vaikų šiuo metu populiariausi yra sporto, šokio, muzikos ir dailės papildomi užsiėmimai, 

taigi svarbu atkreipti dėmesį į šių neformaliojo vaikų švietimo sričių poreikius ir globaliojo 

švietimo integravimo galimybes, didinti šiose srityse dirbančių specialistų motyvaciją ir kelti 

jų kvalifikaciją globaliojo švietimo srityje. Metodinės bazės ir kvalifikacijos tobulinimo paslau-

gų neformaliojo ugdymo pedagogams plėtra globaliojo švietimo srityje padėtų efektyviau 

siekti vaikų neformaliojo švietimo koncepcijoje apibrėžtų laukiamų rezultatų, kuriais tikimasi 

ne tik naudos asmeniui, bet ir visai visuomenei, kurioje laukiama išaugusio jos narių pilietiš-

kumo, aktyvesnio visuomeninio ir bendruomeninio dalyvavimo.  

 

4.2. Globalusis švietimas ir jaunimo neformalusis ugdymas 
 
Jaunimas yra laikoma viena iš aktyviausių socialinių grupių, galinti lemti pokyčius visuomenė-

je. Šiai žmonių grupei taip pat tenka svarbus vaidmuo darnaus pasaulio kūrimo procesuose, 

taigi jie neišvengiamai tampa globaliojo švietimo veiklų objektais.  

Kaip apibrėžta LR jaunimo politikos pagrindų įstatyme, jaunimo neformaliuoju ugdymu sie-

kiama „[...] ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo 

problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus sociali-

nes kompetencijas.“ 42 Tokio pobūdžio ugdymu rūpinasi jaunimo ir su jaunimu dirbančios or-

ganizacijos, jose veikiantys jaunimo lyderiai ir jaunimo darbuotojai. Dera paminėti, kad glo-

balusis švietimas yra vienas iš būdų, kuris galėtų padėti šioms organizacijoms ir asmenims 

siekti numatytų darbo su jaunimu tikslų, ir ypač tų, kurie skatina aktyvų jauno žmogaus daly-

vavimą visuomeniniame gyvenime. Jaunimui skirtas globalusis švietimas43 siekia didinti jauni-

mo sugebėjimą kritiškai vertinti vietos ir globalias problemas, plėtoti jų gebėjimus ir vertybi-

41 UAB „Lyderio grupė“, Pasirenkamo vaikų ugdymo prieinamumo tyrimas, 2013, atliktas Ugdymo plėtotės centro užsakymu 
42 Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Nr. IX-1871, 2003-12-04, Žin. 2003, Nr. 119-5406 (įstatymo pakeitimai patvirtinti 2005-11-22, 
įsigaliojo nuo 2006-01-01) 
43 Anglų kalboje naudojamas terminas „global youth work“  
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nes nuostatas, kurios padėtų jiems priimti sprendimus ir aktyviai veikti kaip atsakingiems pa-

saulio piliečiams. 44 

2013 m. Jaunimo karjeros centras (JKC) atliko tyrimą „Lietuvos jaunimo organizacijų požiūris į 

pasaulines problemas, jų sprendimą ir vystomąjį švietimą“, kuriuo siekė ištirti Lietuvos jauni-

mo ir su jaunimu dirbančių organizacijų požiūrį į globalias problemas, jaunimo organizacijų 

vaidmenį, siekiant jas spręsti, taip pat jaunimo ir su jaunimu dirbančių pasirengimą ir moty-

vaciją plėtoti globaliojo švietimo ir visuomenės informavimo apie vystymąsi veiklas jaunimo 

tarpe. Tyrimas atskleidė, kad daugiau kaip 3/5 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

Lietuvoje randa sąsajų tarp savo kasdienės veiklos ir pasaulinės reikšmės problemų, kas rodo 

jų potencialą aktyviai įsitraukti ir vykdyti įvairias globaliojo švietimo veiklas. Deja, kol kas 

šioms organizacijoms sunkiai sekasi integruoti globaliojo švietimo aspektus į savo veiklą. Tyri-

mas atskleidė, kad daugumos organizacijų vykdoma veikla yra susijusi su egzistuojančiomis 

globaliomis problemomis, tačiau  dauguma jų vykdomų veiklų yra paremtos tik vietos bend-

ruomenių realijomis (pvz., teisė į švietimą Lietuvoje). Jis taip pat parodė, kad nors didelė dalis 

jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų Lietuvoje yra motyvuotos integruoti globaliojo 

švietimo veiklas savo darbe, vis dar ženkli jų dalis neturi vizijos, kaip globalusis švietimas dera 

su jų kasdiene veikla ir organizacijos kultūra.45 

Tyrimas atskleidė, kad svarbu padėti jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms pa-

dėti suvokti globaliojo švietimo reikšmę, o taip pat jų ir kiekvieno asmens kaip atsakingo pa-

saulio piliečio vaidmenį šiandienos visuomenėje. Tyrimo dėka taip pat išryškėjo, kad svarbu 

pasiūlyti mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo galimybių jaunimo lyderiams ir jaunimo dar-

buotojams, kurios įgalintų juos susieti dabar vykdomą kompetencijų plėtojimo veiklą su pag-

rindiniais globaliojo švietimo aspektais, metodais ir turiniu.  

Dera paminėti, kad siekiant užpildyti šias globaliojo švietimo spragas darbe su jaunimu, yra 

žengta nemažai žingsnių ir įgyvendinta iniciatyvų, skatinančių globaliojo švietimo plėtrą jau-

nimo neformalaus ugdymo sektoriuje. Keletas tokių iniciatyvų pavyzdžių: 

- Jaunimo karjeros centras, įgyvendindamas Europos Komisijos remiamą projektą „Youth of 

the World! Mainstreaming Global Awareness in Youth Work“, vykdo jaunimo lyderių ir jauni-

mo darbuotojų gebėjimų plėtojimo globaliojo švietimo srityje veiklas, įgyvendina specializuo-

tus mokymus jaunimo organizacijoms globaliojo švietimo srityje. Projekto metu taip pat pa-

rengta metodinė priemonė geresniam globaliojo švietimo integravimui darbe su jaunimu.  

- Asociacija LITDEA ir Kolpingo kolegija yra vykdę globaliojo švietimo multiplikatorių rengimo 

programas, į kurias įtraukė ir jaunimo atstovus. 

- Jauni žmonės, jaunimo lyderiai ir jaunimo darbuotojai turi galimybę dalyvauti tarptautinėse 

kvalifikacijos tobulinimo, mokymų ir jaunimo mainų veiklose, organizuojamose Europos Tary-

44 Development Education Association, Global Youth Work – Training and Practise Manual, 2007, http://think-global.org.uk/resources/

item/894  
45 Jaunimo karjeros centras, Lietuvos jaunimo organizacijų požiūris į pasaulines problemas, jų sprendimą ir vystomąjį švietimą. Tyrimo 

ataskaita, 2013, Kaunas  

http://think-global.org.uk/resources/item/894
http://think-global.org.uk/resources/item/894
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bos Šiaurės-Pietų centro ir nevyriausybinių organizacijų, veikiančių įvairiose Europos šalyse.  

- Įvairios nevyriausybinės organizacijos vykdo Europos Sąjungos ir kitų institucijų remiamas 

jaunimo savanorystės programas, kurių metu jauni žmonės turi galimybę plėtoti savo gyveni-

mo įgūdžius ir vertybines nuostatas bei prisidėti prie darnaus pasaulio plėtros, savanoriauda-

mi besivystančiose šalyse.  

Apžvelgiant galimybes jaunimui ir su juo dirbantiems asmenims plėtoti savo globaliojo švieti-

mo kompetencijas, svarbu paminėti Europos Sąjungos ir Europos Tarybos teikiamas galimy-

bes dalyvauti įvairiuose su globaliuoju švietimu susijusiuose tarptautiniuose renginiuose. 

Pvz., Europos Tarybos Šiaurės-Pietų centras kiekvienais metais organizuoja tarptautinius mo-

kymus lektoriams, norintiems vykdyti globaliojo švietimo veiklas su jaunimu. Šis centras taip 

pat keletą kartų per metus rengia nuotolinius mokymo kursus globaliojo švietimo prakti-

kams. Šiuose mokymuose ir kursuose dalyvauti gali ir jaunimo lyderiai bei jaunimo darbuoto-

jai iš Lietuvos.  

Taip pat svarbu paminėti ir apie ES Erasmus+ programos teikiamas galimybes jauniems žmo-

nėms ir su jais dirbantiems asmenims. Ši programa suteikia galimybę jauniems asmenims įgy-

ti jų gyvenimui svarbių kompetencijų, suprasti socialiniu požiūriu svarbias temas ir temines 

sritis, mokantis vieniems iš kitų geriau suprasti naujas kultūras, papročius ir gyvenseną, plė-

toti tokias vertybes kaip solidarumas, demokratija, draugystė ir kt. Be to, programa suteikia 

jaunuoliams galimybes vykdyti savanorišką veiklą tiek Europos, tiek kaimyninėse valstybėse ir 

dalyvauti kasdieniame organizacijų, dirbančių įvairiose srityse (jaunimo asmeninio ir sociali-

nio ugdymo, dalyvavimo pilietiniame gyvenime, socialinės rūpybos, mažiau galimybių turin-

čių asmenų įtraukties, aplinkosaugos, neformaliojo ugdymo programų, vystomojo bendra-

darbiavimo ir kt.) darbe46. Akivaizdu, kad programos reikalavimai ir remiamos veiklos puikiai 

dera su pagrindiniais globaliojo švietimo principais, taigi tai yra puiki galimybė jaunimo ir su 

jaunimu dirbančioms organizacijoms plėtoti globaliojo švietimo veiklas, o taip pat prisijungti 

prie kitų Europos organizacijų įgyvendinamų globaliojo švietimo iniciatyvų.  

Apžvelgiant jaunimo darbuotojams ir jaunimo lyderiams skirtą metodinę bazę aktyvaus pa-

saulio piliečio kompetencijoms ugdyti, dera paminėti, kad yra nemažai lietuvių kalba išleistų 

leidinių, skirtų asmens tarpkultūrinės kompetencijos plėtojimui, švietimui apie žmogaus tei-

ses, toleranciją, diskriminaciją ir rasizmą, lyčių lygybės problemas, demokratijos ir solidaru-

mo vertybių sklaidai jaunimo tarpe. Reikėtų pastebėti, kad nemažai šių leidinių yra parengti 

Europos Tarybos ir išversti į lietuvių kalbą. Trūksta darbui su jaunimu skirtų priemonių, kurios 

globalias pasaulio problemas, labiau priartintų prie Lietuvos realijų, padėtų geriau suvokti 

lokalių ir globalių problemų sąsajas, priežastis ir pasekmes bei imtis akktyvios pilietinės veik-

los šioms problemoms spręsti.  

46 Europos Komisija, Erasmus+ programos vadovas, 2014,  
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4.3. Globalusis švietimas ir neformalus suaugusiųjų ugdymas 
 

Neformalusis suaugusiųjų švietimas – plati švietimo sfera, sudaranti galimybes bet kuriam 

vyresniam nei 18 metų asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti savišvietos poreikius, plėto-

ti savo kultūrinius interesus, ugdyti savo kūrybines galias ir gebėjimus, įgyti profesinei veiklai 

reikalingų žinių ir gebėjimų, tobulinti savo kvalifikaciją. Be to, jis taip pat padeda kiekvienam 

suaugusiam asmeniui tapti aktyviu demokratinės visuomenės piliečiu. 47 

Derėtų pastebėti, kad globaliojo švietimo kompetencijų modelis ir metodika puikiai dera su 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo tikslais. Svarbu pastebėti, kad globalusis švietimas, kaip ir 

suaugusiųjų ugdymas, remiasi pagrindiniais mokymosi visą gyvenimą principais. Jis apima 

įvairių bendrųjų kompetencijų ugdymą, kurios gali prisidėti prie asmens gyvenimo kokybės 

gerinimo ir jo kaip aktyvaus demokratinės visuomenės piliečio pozicijos formavimo. 

Lietuvoje galima rasti nemažai įvairaus pobūdžio globaliojo švietimo iniciatyvų, skirtų suau-

gusiems asmenims. Per pastaruosius penkerius metus šalyje buvo įgyvendinta nemažai glo-

baliojo švietimo projektų, orientuotų į suaugusiųjų savišvietą pasaulio vystymosi klausimais. 

Tarp tokių iniciatyvų paminėtinos parodos, pristatančios kitas kultūras ir taip skatinančios 

toleranciją kitoms rasėms, dokumentiniai filmai apie kitas šalis, kultūras ir jų gyvenimo reali-

jas, kino filmų festivaliai žmogaus teisių tematika. Be to, pastaraisiais metais nevyriausybinės 

organizacijos, tokios kaip asociacija LITDEA ir Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendra-

darbiavimo organizacijų platforma, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kt., vykdė serijas moky-

mų aktyviems kaimiškų bendruomenių nariams, seniūnaičiams, NVO atstovams, vietos savi-

valdos institucijų specialistams ir politikams, siekiant plėtoti jų žinias ir gebėjimus inicijuoti, 

planuoti ir įgyvendinti globaliojo švietimo iniciatyvas savo bendruomenėse48, Lietuvos suau-

gusiųų švietimo asociacija parengė globaliojo švietimo metodinę priemonę, skirtą andrago-

gams.49 

Derėtų atkreipti dėmesį, kad dauguma iki šiol įgyvendintų globaliojo švietimo veiklų suaugu-

siųjų neformaliojo ugdymo srityje buvo inicijuotos nevyriausybinių organizacijų. Suaugusiųjų 

mokymo institucijų vaidmuo, įgyvendinant globaliojo švietimo veiklas, iki šiol yra itin nežy-

mus. Be to, dauguma veiklų yra orientuotos į žinių ir supratimo didinimą darnaus pasaulio 

vystymosi temomis, o veiklos, kurios yra orientuotos į aktyvios pilietinės veiklos skatinimą, 

yra daugiausia skirtos įvairių institucijų ir organizacijų narių kvalifikacijos tobulinimui ir jų ge-

bėjimų vykdyti globaliojo švietimo ir vystomojo bendradarbiavimo veiklas stiprinimui. Trūks-

ta edukacinių veiklų, kurios būtų skirtos asmens pilietinės pozicijos pasaulio vystymosi klausi-

mais formavimui ir aktyvios veiklos skatinimui. Be to, Lietuvoje nėra išleista specializuotų 

metodinių leidinių globaliojo švietimo integravimui suaugusiųjų mokyme, trūksta kvalifikaci-

jos tobulinimo programų globaliojo švietimo klausimais andragogams, neišnaudojamos ES 

švietimo ir mokymosi programos suaugusiems, kurios galėtų būti puiki galimybė patirties 

perėmimui ir globaliojo švietimo plėtros skatinimui suaugusiųjų švietimo sektoriuje.  

47 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, Nr. VIII-822, 1998-06-30, Žin., 1998, Nr. 66-1909 (aktuali iki 2014-12-31)  
48 Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas, Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektai, 2014, http://
www.orangeprojects.lt/site/?page=11  
49 Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma, Informacinis dosjė „Vystomasis švietimas 

(Development Education), 2010  

http://www.orangeprojects.lt/site/?page=11
http://www.orangeprojects.lt/site/?page=11
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Globaliojo s vietimo ple tra 
Lietuvoje. Pasiu lymai ir 
rekomendacijos 
 

Šiuolaikinis globalizacijos amžius iš esmės kaičia mūsų visuomenes, siūlo naujas galimybes ir 

kelia naujus iššūkius piliečiams. Tam kad  spręsti iškilusias problemas ir efektyviai pasinau-

doti naujomis galimybėmis, visuomenėms reikia ne tik daugiau žinių, bet ir naujų švietimo ir 

ugdymo formų.   

Globalusis švietimas yra itin aktuali švietimo sritis šiandieninių pasaulio realijų kontekste. Po-

litiniai įvykiai, ekonominės ir socialinės aktualijos, gamtos reiškinių sukeltos pasekmės byloja, 

kad būtina didinti visuomenės narių supratimą apie šiandienos pasaulio vystymosi realijas, 

ugdyti gebėjimus ir diegti vertybes, kurios skatintų kiekvieną visuomenės narį prisidėti prie 

darnios pasaulio plėtros. Globalusis švietimas yra puikus įrankis pokyčiams visuomenėje ska-

tinti, taigi jo plėtra Lietuvoje yra itin svarbi. 

Globalusis švietimas jau yra žengęs tvirtus žingsnius Lietuvoje, yra susiformavusios pirmos šio 

švietimo praktikos ir patirtys įvairiuose sektoriuose, įvairios organizacijos vykdo globaliojo 

švietimo plėtrai skirtus projektus. Nepaisant to, pasigendama sisteminio požiūrio, strateginio 

planavimo ir veiksmų koordinavimo tarp įvairių šios srities veikėjų. Siekiant sustiprinti globa-

liojo švietimo vaidmenį Lietuvos viešojoje politikoje, derėtų atlikti keletą pagrindinių veiks-

mų: 

 Išplėsti globaliojo švietimo sampratą vystomojo bendradarbiavimo ir globaliojo švieti-

mo veiklas reglamentuojančiuose teisės aktuose; 

 Stiprinti globaliojo švietimo vaidmenį Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demok-

ratijai programos rėmuose; 

 Parengti globaliojo švietimo strategiją, kuri apibrėžtų bendrus valstybės tikslus, įgyven-

dinant globaliojo švietimo veiklas, ir užtikrintų veiksmų tarp įvairių suinteresuotų šalių 

koordinavimą ir atsakomybės pasidalijimą; 

5 
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 Sudaryti tarpsektorinę darbo grupę globaliojo švietimo klausimams spręsti, siekiant 

formuoti vieningą globaliojo švietimo sampratą, užtikrinti visų suinteresuotų institucijų 

bei organizacijų keitimąsi informacija, patirtimi ir įgalinti veiksmus, planuojant ir įgy-

vendinant globaliojo švietimo veiklas. 

Globaliojo švietimo plėtrai Lietuvoje yra svarbus ne tik sisteminis požiūris į šios švietimo sri-

ties integravimą įvairiose valstybės gyvenimo sferose. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad 

įvairios institucijos ir organizacijos (formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigos, jaunimo 

centrai, nevyriausybinės organizacijos ir kt.) turėtų galimybes ir pakankamai kompetencijos 

plėtoti globaliojo švietimo veiklas. Kad tai būtų pasiekta, svarbu įgyvendinti keletą veiksmų: 

 Informuoti įvairias suinteresuotas institucijas ir organizacijas apie globaliojo švietimo 

svarbą ir naudą, jo sąsajas su organizacijų vykdoma kasdiene veikla; 

 Stiprinti būsimųjų pedagogų gebėjimus globalaus švietimo srityje, nes globalaus švieti-

mo programų pasiūlos stoka aukštojo mokslo institucijose yra akivaizdi kliūtis efekty-

viai švietimo kaitai, kurią deklaruoja valstybiniai dokumentai; 

 Globalusis švietimas iš esmės praturtina jau esamą švietimo turinį, teikdamas žinių apie 

globalius procesus ir pasaulio visuomenės plėtrą, tad būtina užtikrinti specializuotų ge-

bėjimų stiprinimo ir kvalifikacijos tobulinimo globaliojo švietimo srityje paslaugų pa-

siūlą tiek formaliojo, tiek neformaliojo švietimo įstaigų darbuotojams, taip pat kitiems 

globaliajame švietime aktyviai veikiantiems asmenims – jaunimo darbuotojams, nevy-

riausybinių organizacijų atstovams ir kt.; 

 Plėtoti įvairiems sektoriams skirtą globaliojo švietimo metodinę bazę, kuri padėtų sėk-

mingai diegti globaliojo švietimo veiklas ir įgyvendinti šio švietimo iniciatyvas, skirtas 

įvairioms visuomenės grupėms; 

 Informuoti įvairias suinteresuotas institucijas, organizacijas ir asmenis apie globaliojo 

švietimo sąsajas su įvairių ES ir nacionalinių programų tikslais ir prioritetais ir taip ska-

tinti jų dalyvavimą mobilumo, tarptautinio bendradarbiavimo ir patirties keitimosi veik-

lose globaliojo švietimo srityje; 

 Didesnį dėmesį skirti jaunų žmonių ir jaunimo organizacijų pilietinei veiklai, skatinti 

juos būti lyderiais, kuriant taikią, teisingą ir darnią ateitį, o tam reikia naujo požiūrio į 

ugdymą, kur visos trys švietimo sritys – formalioji, neformalioji ir informalioji – būtų 

lygiavertės ir savo stipriosiomis pusėmis papildytų viena kitą; 

 Sukurti įrankius, kurie vertintų kaitą, atitiktų globaliai sutartiems vertinimo paramet-

rams, sudarytų galimybes matuoti visuomenės žinių, įgūdžių, vertybių ir požiūrių kaitą, 

įgytą formaliu, neformaliu ir informaliu būdu. 


