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Lyginamoji pedagogika - pedagogikos mokslo sritis, lyginamuoju as

pektu analizuojanti įvairių šalii.Į, geopolitinitĮ rajom1 pedagoginės teorijos
bei praklikos padėtį, pagrindines plėtros tendencijas bei dėsningumus, i�
ryškinanti įvairių krašltĮ pedagoginės patirties, švietimo sistemų pozityvius

ir negatyvius aspektus, numatanti vienų krašttĮ patirties „perkėlimo", adap
tavimo į kitas šalis galimybių ribas, prognozuojanti vienokių ar kitokių pe
dagoginių reiškinių, problemų atsiradimą vienoje ar kitoje šalyje. Taigi lygi�
namoji pedagogika lyginamosios analizės bei sintezės metodais tiria įvairių
kraštų švietimo sistemas bei j11 reformas, jas veikiančius faktorius, švietimo
šlsfemlĮ valdymą, suaugusiųj11 švietimą ir t. t.
Lyginamoji pedagogika yra savarankiška pedagogikos sritis, turinti
savo tyrimo objektą, tikslą, specifinius uždavinius bei mokslinio tyrimo
metodus. Kita vertus, dėl metodologinių problemų yra daug skirtingų nuo
monių, nesutarim\Į dėl jos objekto_ Vieni lyginamosios pedagogikos ob
jektu laiko visa, kas priklauso švietimo sferai ir pedagoginei minčiai; kiti,
kaip, pavyzdžiui, Madrido universiteto prof. Chose Luis Garsija Garri
do -·tik švietimo sistemas. Pastarasis, be kita ko, savo d arbuose patikslina
lyginamosios pedagogikos ryšius su filosofija, psichologija, antropologija,

sociologija, švietimo politika ir kt Be to, Garsija Garrido irgi ne visada
la�osi savo išsakyto požiūrio objekto atžvilgiu - knygoje "Dabartinės švie
timo sistemos" (1984), kur ioje nagrinėjamos šešių šalių švietimo sistemos

(JAV, TSRS, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Ispanijos), pa
teikiama kiekvienos šalies švietimo sistemos raida, daug dėmesio skiriant
istorizmo principui.
Daug diskutuojama ir lyginamojo metodo, terminologijos, tikslų bei
itždavinių klausimais, pagaliau (lėl lyginamosios pedagogikos mokslišku

mo ir jos taikomojo pobūdžio, kas ji "grynasis" ar taikomasis mokslas.
Šiems klausimams daug dėmesio skiria Frankfurto Gėtės universiteto
profesorius Jurgenas Š riveris (Jurgen Karl Schriever). Jis pažymi, jog
-

dažnai priešpastatoma ar sutapatinama lyginamoji pedagogika ir tarp
tautinė, kurią plačiai nagrinėjo J. Kandelis, lyginamieji tyrimai ir tarp
tautinis švietimas.
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pedagoginius tyrimus, praplečia visuomenės informatyvumą

padedi! ivykdyti konkrcči<1s reformas vienoje ar kitoje šalyje.

bei

Nors ir diskutuojama pedag ogini o mokslinio tyrimo mctodtĮ klausi

mu, Jominuoj<1 tokie: ar_rašomasis lyginimas - įvairių šalių mokymo siste.
mų , pedagoginių rciškiniŲ.išorfnių pūžymių aprašymas, pavyzdžiui, moky.

mo �istcrm1 tipai, jų struktūra, mokymo planai ir programos, švietimo sis.

temo valdymas, jtJ finansavimas ir t. t. Toks aprašymas daugiausia atlieka

informacinę fu nk ciją. Su aprašomuoju metodu susijęs statistinis, kuris tei

kia ne tik statistinę informaciją, bet ir kiekybinių duomenų analizę, jų
interpretavimą bei vertinimą. Pedagoginius reiškinius tiriant lyginamuoju
aspektu taikomas ir istorinis metodas. Sociologinis metodas glaudžiai su-.
sijęs su kitais, jis teikia švietimo sistemų, mokymo turinio bei metodų,
pedagoginitĮ teorijų socialinio pobūdžio vertinimus. Be šių, plačiai taiko
mi analitiniai-loginiai metodai, kaip antai: analizė, sintezė, abstrahavi
mas, apibendrinimas, indukcija, dedukcija, gretinimas, lyginimas ir kt. Vi
si jie tarpusavyje labai susiję. Juk rimta lyginamoji analizė neįmanoma be
kiekybinių rodiklių, pirmiausia statistinių: mokyklų, mokinių, mokytojų
skaičius, pradinio, privalomo vidurinio mokymo trukmė, švietimo išlaidos
ir l. t. Kita vertus, lyginamoji pedagogika susiduria su daugeliu problemų:
pavyzdžiui, pradinių mokyklų mokinių skaičius, - įvairiuose kraštuoe skir
tinga pradinio mok-ymo trukmė (Vokietijoje - 4, Prancūzijoje - 5, Anglijo
je - 6 metai) a.rba mok-ymo turinys - gali būti tie pat'fs dalykai, bet skirtin
gas jų turiny� bei pobūdis; skirtingai suprantama ne tik mok-yklinė termi
nologija, bet ir vieno ar kito dalyko reikšmingumas profesinei veiklai ir
t. t. Todėl, norint lyginti atskirų šalių švietimo sistemas, būtina unifikuoti
terminologiją, lyginimo parametrus.
Nepaisant tam tikrų sunkumų, lyginamoji pedagogika daug dėmesio
skiria taikomojo pobūqžio tyrimams, pavyzdžiui, nustatyti mokinių žinių ly
gį iš tam tikrų dalykų, pirmiausia matematikos, ir tam tikrais mokymo eta0
pais; išanalizuoti mokytojų parengimo, švietimo demokratizavimo, pradi
nio mQkymo, ypač jo turinio, problemas ir pan.
Lyginamuosius tyrimus vykdo tokios institucijos kaip Tarptautinis švie
timo biuras (BIE), lyginamosios pedagogikos asociacijos, bendrijos, cent
ras - UNESCKO ir kt.
Mokytojų parengimo problemas nagrinėja bei rezultatus apibendrina
tokie žymūs komparatyvistai. kaip Angel Oliveros Alonso, Chose ą1at Chi
meno, Karlos E. Olivcra ir kt. Karlos E. Olivera savo vadovėlyje mėgina
pateikti griežtai konceptualų lyginamosios pedagogikos apibrėžimą, išskir
damas keturis me tod o log i ni u s etapus: t r adici n i aprašom<tii ( info rmac ijos kau122
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rų kontekste. Stone teigia, jog vienos ar kitos švietimo sistemos spccifik:1
galima suprasti tik pažinus daugybi; faktoriq, vcikianfo1 šią sish:m<\. Auto

rius ypač akcentuoja kulti1rinių [a ktoriq paž ini mo svarh<!- Ik kita kll, šiuo
metu daugelis ko mparatyvis tų pabrėžia pro blc m in k> principo taikymn būti
numą lyginamuosiuose tyrimuose Komparatyvist11i taip pal pažymi, jog ly-
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paratyvistai turi išlaikyti pusiausvyrą tarp teorijos ir p eda goginės p rak t ik os
Lyginamosios pedagogikos pradininku laikomas prancūzq mokslinin
lrns M. A.Ž.iuljenas Pal)'Žietis (Jullicn,

1775-18-!8); jis pirmas,

kiek žino

ma, panaudojo terminą „comparative cd\1cation", nusiatė k ai kuriuos lygi
namosios pedagogikos tikslus, uždavinil1s bei tyrimo metodus. Tačiau �islc

miniai lyginamosios pedagogikos tyrimai susiję su M a i klo Ernesto Sadkrio

(Sedler,

1861-1943)

vardu. Bene ryškiausias XX a. pirmosios pusės lygina

mosios pedagogikos šviesulys, jos puoselėtojas, teorijos pa grind ė jas ir buvo
Sadleris, gimęs Anglijoje radikalių politinių pažiūrų šeimoje, mokęsis Oks
fordo universitete, ilgą laiką dirbęs suaugusiųjų švietimo sferoje. 1893 m jo
iniciatyva Oksfordo universitete vyko konferencija bendro vidurinio lavini·

mo klausimais. Joje dalyvavo atstovai iš vidurinių mokykllĮ bei universitetų.
Efektyvesniam švietimo problemų sprendimui buvo sudaryta Karališkoji ko
misija, kurios nariu išrinktas Sadleris. Sadlerio, kaip komparatyvisto, darbo
pradžia siejama būtent su šia komisija. Komisija parengė klausimų seriją
bendro vidurinio lavinimo problematika ir išsiuntinėjo į Europos valstybes,
į JAV, Didžiosios Britanijos imperijos teritorijas. Dirbdama s šioje komisijo
je Sadleris užmezga daug asmeninių kontaktų su užsienio pedagogais, pra
deda vykdyti platesnius lyginamuosius tyrimus ir greitai tampa komparaty
vistikos garsenybe.

1895 m.

Londone prie Švietimo departamento įkurtas

specialių tyrimų ir ataskaitų skyrius, kuriam iki

1903 m vadovavo pats Sad

leris. Buvo išleista vienuolika tomų informacinių ataskaitų apie švietimo
padėtį įvairiose Europos valstybėse, JAV. Sadleris visą gyvenim<1 domėjosi
JAV, Prancūzijos, Vokietijos švietimo sistemomis, jų raida, jas veikiančiais
faktoriais, jų panašumais bei skirtumais, nuolat jas lygino su savo krašto

-

Anglijos - švietimu. Atrodo, tarp šių kraštų autorius matė d au giau skiriu123

Tai liudija ir jo darbas „Vokiečių ir amerikiečių ideal ų
Sadleris nuolat akcentavo lyginamosios pedagogikos praktinę
re ikš mę. Jis teigė, jog tik tyrinėjant, analizuojant kitų šalių švietimo siste
mas pradedama geriau suvokti ir savo šalies švietimo problemas bei jų spren
dimo būdus. Vokietijoje Sadlerio dėmesį atkreipė Keršenšteinerio „darbo
mokyklos" teorija bei praktinis jos realizavimas Miuncheno liaudies mo
kyklose. Įvairių kraštų „darbo mokyklų" lyginamąją charakteristiką pateikė
1907 m. savo darbe „Darbo mokyklos Anglijoje ir kituose kraštuose".
Dar viena tema, kuri nuolat kartojasi jo darbuose� tai moralinio auk
lėjimo problema. 1908 m jis išleido dviejų tomų veikalą, skirtą moralinįo
auklėjimo problemoms. Jame buvo gausybė lyginamojo pobūdžio tyrimų
duomenų, pavyzdžiui, pirmame tome - 33 pranešimai apie Didžiąją Brita
niją; antrame tome - analitinio pobūdžio lyginamieji tyrimai apie Prancūzi
ją, Belgiją, Daniją, Norvegiją, Vokietiją, JAV, Kanadą, Australiją, Naująją
Zelandiją, Japoniją. Į faktinę medziagą sumaniai įpinti įvairūs tų kraštų
moralinio auklėjimo aspektai, požiūriai į dorovines, religines vertybes, pa
teikiami įvairių kraštų auklėjimo metodai ir kt. Sadleris, lygindamas įvai
rias švietimo sistemas, kiekvienoje ieškojo unikalaus, nepakartojamo. Tei
gė, jog kiekvienos šalies švietimo padėtis priklauso nuo daugelio faktorių politinių, ekonominių, socialinių, kultūrinių, istorinių ir kt.
Kitas žymus lyginamosios pedagogikos atstovas - Isakas Leonas Kan
delis (Kandel, 1881-1961), taip pat anglas, Sadlerio mokinys ir darbų tęsė
jas, ilgus metus buvęs vienu žymiausiu komparatyvistu, paliko žymius šios
srities darbus. Savo analitinio pobūdžio lyginamuosiuose tyrimuose akcen
tavo, jog švietimo sistemos neegzistuoja vakuume, o tampriai susijusios su
kitomis visuomeninio-politinio gyvenimo sferomis, todėl gali būti supra
stos tik istorinio, kultūrinio, politinio, socialinio bei ekonominio gyvenimo
analizės kontekste. Šiuo požiūriu jo idėjos labai artimos Sadlerio mintims.
Jis visą gyvenimą laikėsi Sadlerio idėjos, jog lyginamasis principas reikalau
ja įvertinti tai, kas paprasta akimi nematoma - dvasines, kultūrines galias,
kurios slypi kiekvieno krašto švietimo sistemos gelmėse ir jorm daro įtaką,
Daug dėmesio lyginamuosiuose tyrimuose skiria istorizmo principui, kitaip
tariant, į lyginamąją pedagogiką žiūri kaip į švietimo istorijos tąsą dabarty
je. Kandelis buvo vienas iš tų komparatyvistų, kurie, tyrinėdami nacionali
nę švietimo sistemą, stengėsi suvokti bendrus.visuomenės vystymosi dėsnin
gumus. Taigi, tyrinėjant bet kurio krašto švietimo sistemą, būtina studijuoti
jo PC!litinę ir religinę ideologiją, jo vertybines orientacijas, dvasin�s verty
bes, papročius, tradicijas, kultūrą, istoriją ir t. t. Toks požiūris įtvirtino au
toriaus idėją apie kiekvienos mokyklinės sistemos unikalumą. Taigi Kande
lis Sif\!O lyĮ!.inanmosiu"se tyrimuose akcentavo būtent k okybi nius o ne kiemtĮ ne gu panašumų.
kontrastai".
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kybinius skirtumus. P<1stcbėjc;s vienos l.;urios sistemos priv'<11L1mt1s, au1orius
gri ež tai pasisakė: prieš jos pamė gdžioji mą , k op i j avi m ą .
Kandclis nebuvo tik teoretikas. Jis d aug ki..'liavo, �lebt:;jo, d1n1g rašė
ap ie įvairių š alių šv ie ti mo proble mą s. Švieti me jh mątė žrnonijo� gdbėjimo
galim ybe s, priemones, tikėjo švietimci i:i.alia 1933 m. išleistas svąrbus j o ve i
kalas „Lyginamoji pedagogika" , kuris 1955 m. perdirbtas, p api lq yt as ir pa
sirodė nauju pavad i nimu „ Na uja švietimo era: lyginąrnoji analizė". Re ik tt1
pasakyt i, jog Kandel is bu vo labai išsilavinc;s žmogus, mokėjo net l O užsienio
kalbų. Jau minėta, jog Kamle lis savo Jyginarno!lios pcŲagogikos mokytoj u
laikė Sad:erį. Jį patį labai vertino komperatyvistas Viljamas Brik man as
(Br ickm ann) , žymi1 poveikį Kand e l io teorijai turėjo amerikiečių moks l inin
kas, pe d agogikos is torijo s atstovas Polis Monro (Monrou, 1869-1947), su
kuriuo vykdė kelis projektus, bend rad arb iavo „Švietimo enciklopedijoje",
„Pedagoginiame metraštyje", ir kuris YPač ak ce n tavo pe d agogikos isto ri j o s
studij avimo s varbą atl i ek ant lygi na muosius tyrimu s. Kanc.lclį ši idėja lydėjo
visą gyvenimą ir p l ačiai atsispinc.li jo darbuose.
Kandelis daug dėmesio sk-.yrė mok)'tojų parengimo problemoms , stebėjo,
kaip jos &prendžiamos įvairiuo se kraštuose. Tuo klausimu pats atliko tyrimus ir
išleido darbą „Pradinių mok.yklų mokytoj ų parengimas Vokietijoje". Lygino
Prancūzijos, Anglijos, Vok ietijos, Italijos, JAV, TSRS švietirno sistemas, tų tyri

mų pagrindu taip pat išleido darbą, kuriame analizavo tiek benoras tende nci
jas, tiek nacion<!linės apllnlrns poveikio švietimo sistemoms faktorius.
Savo lyginamuosiuose tyrimuose Kandelis svarbią vietą skiria mok.--yto
jui, jo asmenybei, krit i kuo ja reformatorius, kurie n e į vertina mok--ytoj o, o

mato tik vaiką.
Kanddis d id e li indėli į neš ė ne tik į lyginamąją pedagogiką, bet ir į
t arptaut inę , kuriai būdin&a trarnnaciunalinė dvasia, besirdškianti švietimo
galiomis, nes visos tauto!! per savo švietimo sistemas vi en aip ar kitai p veikia
pasaulio progresą. Tačiau švietimo sistemų nevalia kopi j uoti , aklai perkelti
iš vienos šalies į k it ą neatsižvelgus į tų kraštų kultūriniuli, istorinius, sociali
nius ir kitus faktorius, jų panašumus bei skirtumus.
Taigi pirmiej i lyginamosios peclago19kos žingsniai pachuyti Europoj<: ir
JAV XIX a. viduryje. Tai reikšdavosi daugiausia atskirų praneširniĮ forma, pa
vyzdžiui, reikšmingas V. Kuzinė pranešimas, skirtas prūsų švietimo s istemai ,
kuri buvo lyginama su Prancūzijos švietimo sistema, ieškoma sąsajų su šios ša
lies pradine mokykla. Dar vienas žymesnis pranešimas (1843 m), kuriame lygi
namu oju aspektu p ateik.iama Prancūzijos, Škotijos, Airijos, Anglijos, Vokieti
jos, Olandijos švietimo sistemų apžvalga. Tuo metu, kaip jau minėta, P.rancūzi-
jos pedagogas M. A Žiulj en as Paryžietis turimus lyginarnuo.siLL� tyrimus mi�gi
no sisteminti, klasifikuoti pagal tam tik.rus aspektus: mokyklos, mnkytojai, mo ·
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kiniai. mokomieji dalykai ir t. t. Ž.iuljcnas, aišku. lyginamąją ir tarptautinę pe.
dagogiką suprato k a ip vientisą, kitai p tariant, jų neišsl}'fė j atskira.o; sritis.
Antras lyginamosios pedagogikos raidos etapas - XIX a. antroji pusėj
kai pasirodė pirmieji lyginamojo pobūdžio darbai. Pavyzdžiui, G. Keršenš.
te in erio ir Dž. Diuji pedagoginis bendravimas teikia daug medžiagos lygitli"
mui be to, jau ti esiogia i vyksta dviejų šalių „aktyviųjų mokyklų" lygirum8$;
A Ferjero „naujųjų mokyklų patirties studijavimas lyginamojo metodo pag
rindu, H. Rowido kūrybinės mokyklos kūrimas; pirmieji lyginamojo pobū•
džio pranešimai konferencijose, moksliniai straipsniai V. Kuzinė, G. Bet.
nardo, A. Flcksncrio, M. Sadlerio, C. A. Kruzė ir kt.
Trečiasis etapas - tai XX a. pradžia. Pirmasis ketvirtis - kuriasi pinnieji
regioniniai ir tarptautiniai moksliniai centrai tiek Vakarų Europoje, tiek JAV;
pasirodo pirmieji mokslinio teorinio pobūdžio darbai, grindžiami lyginamai
siais tyrimai„: JAV - Isako Kandelio, Polio Monro,Viljamo Rasselo, Džordžo
Kauntso; Vokietijoje F Hilker, F. Šneider; Šveicarijoje - Pedro Rossello ir kt
Šveicarų pedagogas Adolfas Ferjeras (Ferriers, 1879-1960), aktyvu8
„naujųjų" mokykit! šalininkas ir rėmėjas, norėdamas apibendrinti, susiste�
minti ir paskleisti jų patirtį, 1899 m įkūrė Tarptautinį „naujųjų" mokyklų
susivienijimą, kuris jo paties iniciatyva 1912 m Ženevoje perorganizuotas į
Tarptautini „naujtĮjų" mokyklų biurą, kuriam taip pat vadovavo Ferjeras ir
Klaparedas. „Naujosios" mokyklos šalininkai, Ferjcro vadovaujami, 1921 Jtt
susirinko į 1-ąji Tarptautini kongresą Ženevoje ir įkūrė Tarptautinę „naujo
jo auklėjimo" lygą, kuri koordinavo mokyklų veiklą, nuolat lygino įvairių
šalitĮ „naująsias" mol'Yklas, stebėjo, ar jos atitinka "naujosios" mokyklos
pagrindinius reikalavimus. Pats gi Ferjeras organizavo "naujojo auklėjimo"
mokyklas, jose eksperimentavo, apie 15 metų tyrė "naujųjų" mokyklų veik
lą įvairiose šalyse. Savo lyginamuosius tyrimus apibendrino veikalu "Akty
vioji mokykla Europoje". 1925 m įkurtas Tarptautinis švietimo biuras (BIE);
Tarptautinis institutas prie pedagoginio koledžo Kolumbijos universitete
(1923). Pasirodo pirmieji periodiniai leidiniai („Education yearbook" -JAV);
tarptautinis pedagoginis žurnalas, leidžiamas Vokietijoje iki 1934 m vok ie
čitĮ, prancūzų, anglų kalbomis. Europoje ir Amerikoje plačiai praktikuoja-1
mos tarptautinės mokslinės konferencijos, seminarai, kelionės ir kt.
Kitas lyginamosios pedagogikos etapas susijęs jau su pirmaisiais siste
miniais analitinio pobūdžio lyginamaisiais mo�liniais tyrimais - tai žymiausių
to meto komparatyvistų M. Sadlerio ir J. Kandelio - darbai. Kandelis bu
vo net vadinamas lyginamosios pedagogikos Saliamonu.
Lyginamosios pedagogikos raida pokario metais - tai naujas }os plėt
ros etapa'i. Besiplečiantys kultūriniai, moksliniai ryšiai tarp šaliq darė dide
lį poveikį ir švietimui. Kuriamos naujo s tarptautinės institucijos, susivieniji,
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rnai, pavyzdžiui, 1945 m. Paryžiuje įkuriama Jungtinių taull1 organizacija
švie t imo , mohio, kultūros klausimais - UNESCO. č:ia renkama informaci
ja duomenys, kurių pagrindu vykdomi lyginamieji t yrima i; leidžiami infor
inaciniai biuleteniai apie švietimo padėtį jvairi u o st kraštuose, organizuoja
mos tarptautinės konferencijos. 1951 m įkuriamas Pedagogikos i ns t it u tas
prie UNESCO (Hamburge), kuri s leidžia žurnalą „l nternational Review of
13ducation", organizuoja lyginamosios pedagogikos tyrimus, o tuo pačiu ir
k1.mferencij:as, seminarus, simpoziumus. 1956 m. įkuriama lyginamosios pe
dagogih>s bendrija JAV, kidžfamas žurnalas „Comparative Education Re
view"; 1961 m. Europos fyginamosios pedagogikos bendrija Londone. Tarp
tautinius lyginam uos i u s tyrimus organizu oja koordinuoja lyginamosios pe
dagogikos asociacija Paryžiuje; taip pat Europos lyginamosios pedagogikos
bendrijos sekcijos Vokietijoje, Anglijoje ir kt.; lyginamosios pedagogikos
bendrijos Ispanijoje, Belgijoje, Kanadoje
. , Australijoje, Japonijoje; lygina
.mosios pedagogikos institutai Austrijoje, Japonijoje, Vokietijoje, JAV ir kt.
Lyginamosios pedagogikos publikacijas galima suskirstyti į dvi grupes: dar
bai, skirti teoriniams kiausimams, ir leidiniai, analizuojantys švietimo sistemos
arba atskiras mokymo, auklėjimo ir kt problemas. Tai F. Šneider „Įvadas į
lyginamąją pedagogiką" (1947 m); l. Kandel „Lyginamieji tyrimai: nauja era
švietime" (1955); N. Chens „Lyginamoji pedagogika" (1955); F. Hilker �Lygi
namoji pedagogika. Įvada� į jos istoriją, teoriją ir praktiką (1962) ir kt.
Posūkio metais lyginamosios pedagogikos raidoje laikomi 60-70-ieji, kada
ji užima tvirtas pozicijas pedagoginių mokslų sistemoje, tapusi visai savaran
kiška disciplina. Kuriasi lyginamosios pedagogikos institutai, katedros prie
universitetų, ji dėstoma kaip atskira disciplina. 1970 m Otavoje įvyksta 1-asis
pasaulinis lyginamosios pedagogikos kongresas; jame įkuriama Pasaulinė ly
ginamosios pedagogikos bendrijų taryba. Plačiau reiškiasi tokie žymūs kom
parafyvistai, kaip M. Kazamias, Dž. Z. F. Bereday, W Brickmann (JAV); Fran
cas Hilker (Vokietija); Pedro Rossello, P. Furtier (Šveicarija); Chose Luis Gar
sija Garrido (Ispanija); Karlas E. Olivera, A D. Marquez (Argentina); E. King
(Anglija); Anchel Oliveros Alonso (Lotynų Amerika) ir kt. Reiktų atkreipti
dėmesį į konvergencijos teoriją, kurios pagrindėju laikomas D. Glovca: įvai
rių kraštų švietimo sistemos turi daug panašumų, galimos jų suartėjimo ten
dencijos, nepaisant politinių, ideologinių, ekonominių, ekonominių it kito
kių tų šalių skirtumų. Dž. Z. F. Bereday, F. Furtier, L. Femig ir kiti kompara
tyvistai ypač akcentuoja globalinio principo svarbą lyginamojoje pedagogiko
je ir jos pačios vaidmenį transnacionalinės sąmonės ugdymui.
Pastaruoju metu labai pasistūmėjo lyginamoji pedagogika Ispanijoje,
Lotynų Amerikos šalyse. Įdomumo dėlei reiktų pažymėti, jog pirmuosius
lyginamosios pedagogikos kursus parengė: ir perskaitė Džeimsas E. Ra�se.

'

-

,

-

"

.

127

V ėlia u Pcdro Rossclo išleido
d arli:i ,.švietimo vys tym o tendencijų teorijos" ir, stengdamasis
lyginam:ij;Į pedagogik<t j lvirti nr i kaip a ts kirą discipliną, Ženevoje pradėjo
skaityti šį k urs;1, kurio klaus(·si iš pradlių tik vienas studentas. Ispaniškai
kalbančiose šalyse ypač populiarns Diego Markcso veikalas „Lyginamosios
pedagogikos teorija ir metodologija", kuriame autorius nagrinėja įvairius
požiūrius į lyginam:tią pedagogiką, pa t eik i a jos raidą, analizuoja įvairias jos
tendencijas hci teorijas, stengiasi jas sisteminti ir apibendrinti.
Jau minl:tas Madrido universiteto profcsoriu� Garsija Garrido žinomas
ne vien inforrm1cinio pobūdžio straipsniais, vadovėliai�, bet ir kapitaliniu savo
darbu „ Lyginamoj i pedagogika. Pagrindai ir problemos" (1982). Tai sistem in
gas tyrimas. pagrįstas dokumentine Vokietijos, Pranc,'lizijos, Didžiosios Britani
jos, Šiaurės .t\merikos, pačios Ispanijos švietimo sistemų medžiaga. Savo kny
go je Garsija Garrido nagrinėja pagrindinius lyginamosios pedagogikos raidos
periodus, pristato reikšmingiausius jos atstovus: jos pagrindėją Ž.iujeną Pary
žielį, sisteminių tyrimų pradininką M. Sadlerį, be to, l. Kandeij, F. Šneiderį,
F l lilker, P. Rosselo, Dž. Z. F Bereday ir kt. Autorius mėgina patikslinti pag
rindines lyginamosios pedagogikos sąvoka�. jos ryšius su kitais mokslais, plačiai
nagrinėja jos metodologiją. Ir kiti Garsijos Garrido darbai labai reikšmingi ne
rik I sp anij ai, bet ir kitoms šalims, pvz., „Šiuolaikinės švietimo sistemos" (1984),
kur prioritetas atitenka Vokietijos pedagoginiam�. metodiniams ieško:jimams.
Reiktų pažymėti, jog lyginamoji pedagogika plėtojama ne tik Vakaruo
se, bet ir Rytų val�tybėse -Japonijoje, Indijoje, Kinijoje, Korėjoje ir kt. Ir čia
lyginamieji tyrimai skiriami tokiefl'l'l klausimams, kaip mokymo programos,
mok-ytojų kvalifikacija, mokymo proceso organizavimas, Vakarų Europos, JAV
švietimo sistemų, jų pasiekimų, mokyklinių inovacijų atspindys Rytų valsty
bių švietime ir kt. Pavyzdžiui, Japonija, kaip jokia kita šalis, sugeba surasti
u7sienio valstybėse alternatyvius švietimo modelius, juos suderinti su savo
tradicijomi�. mentalitetu. Kita vertus, ji sugeba dalytis ir savo patirtimi - pasi
ėmus daug iš Amerikos mokyklos, Japonija ir pati tapo pavyzdžiu Amerikai.
To negalima pasakyti apie Kiniją, kuri kopijavo tarybinę patirtį, ypač 50-aisiais
metais, ir susidūrė su tomis pačiomis problemomis, kaip ir tarybinė mokykla'.
Taigi lyginamųjų tyrimų duomenys atskleidė daug įdomių pedagoginių dės
ningumų: pirma, bet kuritĮ kraštų švietimo sistemų modelių tiesioginis perkė
limas į kitų tradicijų, socialinių, ekonominių, kultūrinių, istorinių, politinių ir
kitokių veiksnių plotmę paprastai neduoda teigiamų rezultatų ir dažniaus iai
pasmerkta� žūčiai. Antra, nėra vienintelio teisingo modelio visoms šalims,
kadangi kiekvienos šalies švietimo sistema - tai ekonominių, socialiniq, kul
tūriniq, istorinių ir kilt! sąlygų produktas, anot Sadlcrio, nacionalinė švietimo
sistema - tai gyva� organizmas. Trečia, įgyvendinant švie ti mo reformas, negaJas Kol11rnhijm 11nivcr\itc1e dar l 9fMl ml'lais.
l %2 m. savo
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lillla piktnaudžiauti lyginamųjų tyrimų duomenimis, neteisingai juos inter
pretuojant. Ketvirta, lyginamosios pedagogikos tyrimų veiksmingumas pir
ll)i alL�ia priklauso nuo to, kaip giliai autorius išstudijuoja savo šalies švietimo
si stemą, jos problemas, pokyčius, jos socialinį kontekstą.
Tokiu būdu pastebimos trys ryškiausios lyginamosios pedagogikos vys
osi
tym koncepcijos: Marko Antuano Žiuljeno Paryžiečio (1775-184.�) - Ped
ro Rossello, kurioje pagrindinis dėmesys kreipiamas į tai, kas bendra, uni
versalu įvairių šalių švietimo sistemose, pedagoginėse teorijose ir t. t. Kita Ernesto Sadlerio (1861-1943)- l sako Kandelio (1881-1961): akcentas į tai,
kas unikalu, nepakartojama įvairių kraštų švietimo sistemose, jų raidoje,
pedagoginėse teorijose. Ir pagaliau trečia - globalinio ugdymo koncepcija:
tikslas - ugdyti, tobulinti transnacionalinę sąmonę, plėsti tarptautinį bend
radarbiavimą švietimo, sveikatos, ekologijos srityse (Dž. z. E Bercday,
f. fUrtier, L. Femig, D. Glovca ir kt. - 1970--1980 m.).
Norėtųsi pažymėti, jog tiriant lyginamuoju metodu atskiras problemas,
pedagogines kryptis, sroves, teorijas, jų raidą, reiškėsi ir Lietuvos pedago
gai - J. Vabalas-Gudaitis, M. Mačerni'i, J. Laužikas, L.Jovaiša, tam tikra
prasme ir šių eilučių autorė. Dar 1906 m carinę švietimo sistemą lygino su
kitų kraštų (Anglijos, Prancūzijos, JAV) mokyklomis K Puida (Alfa) savo
darbe „Mokykla ir jos uždaviniai" ir J. Gabrys knygoje „Jaunuomenės švie
timas kitur ir pas mus". Kiek žinoma, K Puida ir J. Gabrys - bene pirmieji
Lietuvos lyginamosios pedagogikos atstovai Lietuvoje.
Tarp garsių pasaulyje lyginamosios pedagogikos atstovų yra ir Kana
doje gyvenęs lietuvis Antanas Paplauskas-Ramūnas (1910-1974), kuris bu
vo lyginamosios pedagogikos centro Otavoje vadovas ( 1956). Šis centras,
vadovaujamas Ramūno, tapo plačiai žinomas pasaulyje, čia jo iniciatyva
1970m.įvyko1-asis lyginamosios pedagogikos kongresas, įkurta lyginamo
sios pedagogikos bendrijų Pasaulinė taryba. Pagaliau čia buvo suformuluoti
pagrindiniai lyginamosios pedagogikos pri nc ipai, kuriais rt>miamasi beveik
vi same pasaulyje: pirmiausia, ugdymo proceso tiks l a i turi bū ti suderinti su
požiūriu į žmogų ir pasaulio kultūrą: antra, ugdant būtina remtis 7.mogumi,
visuomene, visata, Dievu.
Apibendrinant reiktų pasakyti, jog ly gi na mos ios pe d ago gik os vaidmuo
labai svarbus tiek atgaminant užmlfštas prncities idėjas ir mokymo o rg an i
zavimo praktiką, tiek žvelgiant į tai, kas pasiekta svetur, ir tai, kiek daug
pasaulyj e neišspręstų problcmq, kurias spn;sti ne būtina vien bandymų-klai
d q metodu, o galima naudotis lyginamqjų tyrimq rezultatais, kurie leidžia
išvengti ilgų klaidžiojimų.
Pasaulio lyginamtĮj9 ty ri m u tcma1ika lahai jvairi ir aktuali. Tai ir pra

dinio rn.ikymo rroblcmos - turinys ( ic ndc nei ja -- pksti turinį, įjungiant gam129

tos, meninio-estetinio ciklo žinias), planavimas, finansavimas, valdymas,
trukmė; mol-ytojų p rofesinis parengimas ir jų veikla; kai \;:urių šalių bendro
lavinimo mokyklų struktūriniai pakitimai; mokymo organizavimo klausimai;
aktyvūs mokymo metodai; kai kurių dalykų žinių kokybė; mokymosi moty
vacija, gabūs vaikai, mok)'mo turinio atranka, kūrybiškumo ugdymas, suau
gusiųjų švietimas, kompiuterizavimas, pedagoginis bendravimas ir kt.
Tenka prid11rt� jog prie lyginamosios pedagogikos tyrimų pmijungia ir
Phi DELTAKAPPA (farptautinė mokytojų bendrija), kuri buvo įkur1a 1913 m.
JAV ir kurios veikla skirta švietimo problemų analizei bei sprendimui. Phi
DELTA KAPPA ypač daug dėmesio skiria mokinių atsilikimo mokymo pro
cese, jų akt}vumo klaushnams, mokytojų kūrybingumo ir kitoms problemoms.
Taigi pagiindinis komparatyvistų uždavinys - išryškinti mokyklos, pe
dagoginės minties ir pedagogikos teorijos plėtojimosi tendencijas įvairiose
pasaulio šalyse, analizuojant lyginamuoju aspektu įvairių kraštų švietimo
sistemas, jų raidą bei vidines problemas.
SOME ASPECTS OF COMPARATIVE EDUCATION
Surnmary
Comparative education is one of the branches of educational science. It has
its ov>'n object and methods of reseach. On the other hand, there are differing vi ews
concerning the object of comparative education. The article reviews main methods

of comparative education, leadmg authors as well as L'1stitutions working in this
srhere. A history of development of comparative education is discussed. The ar

ticle gives a short review of the development of this science not only in the West,
but in the Eastem part of thls world as well. Jnpact of Lithuanian scientists is also
analysed. Among the most prominent represenlatives of comparative education
one can rne.'!t a scientisl of Llthuanian origb::\ -Antanas Puplauskas-Ramfulas, who
was a head of the centre of comparati11.·e educa,tion in Ottava.
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