


Formalios ugdymo 

sistemos globalūs iššūkiai:

• Žinių kiekis auga eksponentiškai, ugdymo sistemos 

ištekliai yra konstanta.

• Žinių amžius ir galiojimo laikotarpis trumpėja. Formalios 

ugdymo sistemos turi minimalų žinių metabolizmo ciklą, 

kuris jau nebetenkina rinkos. 

• Didėjant žinių kiekiui, atsiranda didelė žinių fragmentacija. 

Metinį kursą keičia 30 min. dalykiškas aukštos 

kokybės/koncentracijos seminaras. 

• Aktualios žinios nepatenka į formalią ugdymo sistemą, 

dažnai net nėra formalizuotos metodinės medžiagos ar 

straipsnių/publikacijų pavidalu. Kaip prieiti prie žinių kūrėjo 

arba taikytojo?



Lietuvos formalios ugdymo 

sistemos iššūkiai:

• Orientacija į akademinius, o ne ekonominius pasiekimus.

• Švietimo sistemos atotrūkis nuo verslo.

• Verslumo motyvacijos ir iniciatyvos nebuvimas 

sprendimų priėmimo lygmenyse.

• Konservatyvios ir nesuderinamos su verslumu praktikos 

ir reguliacijos.

• Bendradarbiavimo su verslu teisinės bazės nebuvimas.

• Kaip pasekmė – nesugebėjimas paversti akademinių 

pasiekimų ekonomine verte.



$ 2800

Išlaidos edukacijai
JAV doleriais per metus vienam žmogui

$ 970

$ 670



$ 1700

Investicijos į inovacijas
JAV doleriais per metus vienam žmogui

$ 140

$ 260



Formalios ugdymo sistemos iššūkiai yra 

neformalaus ugdymo galimybės
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E-mokymai auga 

eksponentiškai

Edukacija persikelia į virtualią erdvę

Pandemija patrigubino e-

mokymų paklausą



• 20-50 metų bėgyje mašinos bus stipresnės, 

protingesnės ir kūrybingesnės už žmogų.

• „Samdomo darbo“ poreikis išnyksta, lieka kūrėjai ir 

mašinos.

• Galingi automatizuoti dirbtinio intelekto ir kūrybingumo 

instrumentai yra prieinami visiems, kaip ir išsami visų 

sričių informacija. 

• Maksimalus naujų galimybių/įrankių išnaudojimas 

asmeniniame lygmenyje reikalauja visiškai naujų 

įgūdžių: nuo sudėtingų programavimo kalbų iki gilaus 

darbo su duomenimis supratimo ar naujų mąstymo būdų ir 

konstruktų.    

• „Žinios pagal tikslą“ vietoj „darbo pagal žinias“. 

• „Skaitmeninis raštingumas“ tampa neatsiejama 

žmogaus gyvenimo dalis, kuri veda prie didesnio 

visuomenės išsisluoksniavimo nei pajamų nelygybė ar 

kitos aplinkybės. 

Ugdymo filosofijos transformacija   



Naujoji paradigma

• Charakterio ugdymas yra svarbesnis 

už žinias. 

• Mokinį keičia tyrinėtojas ir išradėjas. 

Laisvas informacijos prieinamumas 

sudaro sąlygas aktyviam 

savarankiškam mokymuisi, leidžia ne tik 

įgyti esamą žinių lygį, bet ir pakilti virš 

jo. 

• „Žinių žemėlapis“ vietoj statinės 

informacijos. 

• „Mokykla kaip platforma“. 



Klausimai?
Rašykite!


