
AMERIKOS IR SOVIETŲ MOKYKLA

Įvedamosios pastabos

Mokykla yra krašto jėgų potencialo išvystytoja. Dėl to į Sovietų 
ir Amerikos mokyklines sistemas šiandien reikia žiūrėti kaipo į in
stitucijas, kurios turi įgalinti šiuos du gigantus jų kovoje dėl globa
linio dominavimo. Iš čia plaukia šių dviejų mokyklinių sistemų stu
dijų svarbumas ir reikalingumas.

Išsami šių dviejų mokyklinių sistemų studija pareikalautų ne 
vienų metų darbo ir užimtų keletą stambių tomų. Dėl to čia galė
sime paliesti tik tuos šių sistemų aspektus, kurie yra dabar dina
miškai aktyvūs šių dviejų kraštų jėgų vystymo darbe.

Vakarų pasauly gyvenančiam autoriui yra labai sunku duoti 
sovietinės mokyklos objektyvų vaizdą. Objektyvinės medžiagos trū
kumas, iš vienos pusės, ir falsifikuotų faktų iš pačios Sovietų Są
jungos eksportavimas, iš kitos pusės, labai aptemdo tikrą sovietų 
švietimo vaizdą. Harvardo, Columbijos, Müncheno ir kiti sovietinių 
studijų centrai yra daug padarę šioje srityje, bet tiesioginiam ir 
objektyviniam sovietinės švietimo sistemos tyrinėjimui galimumų ir 
jie neturi. Jų tyrinėtojai, kurie ir gauna leidimus lankytis Sovietų 
Sąjungoje, niekada neleidžiami važinėti, kur tik jie nori. Jie turi 
pasitenkinti tuo, ką jiems sovietų įstaigos parodo. Tiesa, šitie sovie
tikos tyrinėjimo centrai yra panaudoję visą eilę žmonių, kurie patys 
buvo sovietų piliečiai, ten gyveno ir sovietines mokyklas ėjo. Tai 
patys rimčiausi ir patikimiausi šaltiniai sovietinei tikrovei studijuoti. 
Vienas iš pačių rimčiausių yra dr. N. De Witt, dirbąs Harvardo 
tyrinėjimų centre ir jau davęs porą labai rimtų veikalų sovietų 
mokyklinės sistemos klausimais. Bet dabartiniai gyvi sovietiniai šal
tiniai, o per tai ir pati sovietinė realybė, ir jiems nėra prieinami 
dalykai. Net ir vadinamoji kultūrinio pasikeitimo konvencija tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos padėties nepakeitė. Tik pasirašius 
konvenciją (1958 m.), tų pačių metų vasaros atostogų pabaigoje, 
Amerikos Lyginamosios Pedagogikos Sąjunga pasiuntė į Sovietų 
Sąjungą septyniasdešimt visų rūšių mokyklinių ekspertų, kurie pra
leido ten visą mėnesį. Daugiausia laiko jie praleido diskusijose su 
įvairių sovietų švietimo įstaigų vadovais, likusį laiką — lankydami
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parinktas Maskvos, Leningrado, Kijevo, Taškento ir kai kurių kol- 
kozų mokyklas. Jų išleistoje knygoje, The Changing Soviet School,
— « nieko naujo ». Tai, ką jie išpešė iš sovietų pareigūnų, bolševikų 
propagandiniuose leidiniuose jau buvo atspausdinta viso pasaulio 
kalbomis, o tai, ką jie matė jiems parodytose mokyklose, jokiu 
būdu nereprezentuoja sovietų mokyklinės sistemos. Dėl to ir šioje 
studijoje kai kurios išvados, ypatingai sovietinio mokytojo pajė
gumo ir jo pasiekiamų rezultatų kokybės srityje, yra daugiau pri
leidžiamojo, negu griežtai įrodomojo pobūdžio.

I. Filosofiniai pagrindai

Amerikos auklėjimo filosofija savo šaknis turi šio krašto kū
rėjų dvasioje, kuri yra išreikšta dviejuose dokumentuose : nepriklau
somybės deklaracijoje ir krašto konstitucijoje. Šie dokumentai yra 
trijų didžiųjų principų —- laisvės, lygybės ir brolybės — reikšmės 
pabrėžimas ir priesaika, kad šio krašto ateities generacijos tų prin
cipų laikysis ir juos gins. Šitoji skaidraus humaniškumo dvasia yra 
jau beveik dviejų šimtų metų senumo. Šitos dvasios kūrėjai neliko 
apvilti: šio krašto generacijos laisvai ir su entuziazmu gynė ir gina 
tuos principus.

Sovietų Sąjungos auklėjimo filosofijos šaknys yra bolševizmo 
kūrėjų dvasioje. Bolševizmo kūrėjų dvasia yra jų pagrindinio prin
cipo — smulkios bolševikų grupės išsilaikymo valdžioje — pabrėži
mas ir priesaika, kad to krašto ateities generacijos tą principą gins. 
Kadangi šitoks principas savaime suponuoja uzurpaciją ir brutalumą, 
tai jo vykdytojai turi nuolat rūpintis priemonėmis, kuriomis masės 
turi būti priverstos to principo laikytis ir jį ginti. Šitoji pagieža ir 
skausmu persunkta dvasia Lenino buvo pavadinta permanentine 
revoliucija, kurios sukūriuose per keturis su puse dešimtmečio žuvo 
daug milijonų žmonių.

Amerikos auklėjimo filosofija yra gerai integruota, nes ji vystėsi 
normaliai, jokių politinių jėgų nekontroliuojama ir neprievartau
jama. Pačios didžiosios Europoje gimusios pedagoginės idėjos Ame
rikoje buvo su entuziazmu priimtos ir giliai absorbuotos. Amerikos 
pedagogikos istorija yra labai turtinga pedagoginėmis srovėmis ir 
kultūringa jų tarpusavio kova, jokioms pašalinėms jėgoms nenukrei
piant jų nuo mokslinio charakterio. Šitoje dvasioje brendo ir pačių 
amerikiečių originalios pedagoginės žvaigždės, kurių idėjomis pasi
naudojo daugumas kraštų. Jokia pedagoginė doktrina, jokia mokyk
linė reforma Amerikoje nebuvo prievarta primesta kurios nors kon
fesijos, grupės, partijos, ar net valstybės. Visos jos plaukė iš pačios
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nacijos ir vystėsi per naciją. Šita natūraliai išaugusi pedagoginė jėga 
tapo tokia galinga, kad ji sulydino milijonus atskirų pasaulio tautybių 
jaunimo į vieną, gana vienalytę, naciją. Be prievartos, be brutalumo.

Sovietų auklėjimo filosofija neturi istorinės perspektyvos ne tik 
dėl to, kad ji yra jauna, bet labiau dėl to, kad ji neturi natūra
liam vystymuisi sąlygų. Auklėjimo teoretikas Sovietų Sąjungoje tar
nauja ne tiesai, ne pačios pedagogikos labui, bet siauros grupės, 
komunistų partijos, interesams, dažnai net vieno asmens interesams, 
kaip, pavyzdžiui, Stalino laikais. Sovietų auklėjimo filosofija yra tik 
Markso-Lenino-Stalino raštų interpretavimas, ieškant būdų ir prie
monių tiems interpretavimams pritaikyti. Sovietų pedagogas negali 
žavėtis jokia pasauline pedagogine doktrina, nežiūrint kokios aukš
tos kokybės toji doktrina bebūtų. Vienas iš efektyviausių faktų 
šitai tiesai patvirtinti yra garsaus Amerikos pedagogo John Dewey 
atvejis. Sovietų švietimo komisaro Lunačarskio kviečiamas, Dewey 
nuvyko į Sovietų Sąjungą ir ten skaitė eilę paskaitų iš savo prag
matizmo. Sovietų pedagogikos autoritetai buvo tiesiog sužavėti De
wey idėjomis, ypač jo eksperimentalizmu — teorija, kaip pedago
ginius principus įgyvendinti mokykloje. Po vizito, Maskvos univer
siteto rektorius, vienas iš žymiausių sovietinės pedagogikos teoretikų 
(interpretatorių), Albert Pinkevič patarė, kad «kiekvienas sovietų 
mokytojas turėtų studijuoti Dewey raštus ». Jo raštai buvo išversti 
į rusų kalbą ir padalinti sovietų mokyklų bibliotekoms. Bolšaja 
Soveckaja Enciklopedija, 1931 m. laidoje skaitome: «Dewey yra 
Amerikos žymiausias filosofas, sociologas ir pedagogas, kurs savo 
raštais yra artimas Sovietų Sąjungai ». Pritrenkiančiai nustembi atsi
vertęs tos pačios enciklopedijos 1952 m. laidos puslapį apie tą patį 
Dewey. Ten sakoma: « Dewey filosofija yra karo ir fašizmo filoso
fija. Dewey yra dabartinių Amerikos reakcionierių proklamatorius, 
Amerikos imperialistų ideologas, Sovietų Sąjungos, liaudies demokra
tijos, Markso-Lenino revoliucinės teorijos krašto, didelis priešas». 
Dewey raštai iš sovietų bibliotekų išnyko. Pasmerkimo priežastis ? 
Dewey pirmininkavo sudarytai tarptautinei komisijai ištirti ko verti 
Stalino kaltinimai Trockiui. Lunačarskis, Pinkevič, Blonskis ir 
kiti sovietų pedagogikos autoritetai, už savo «liberalizmą sovieti
niame auklėjime » užmokėjo savo gyvybėmis jau 1937 metais.

Amerikos mokykla niekados nebuvo atskiros kurios nors filoso
finės, socialinės ar politinės doktrinos vergijoje. Atskirais laikotar
piais daugiau įtakos turėjo viena ar kita filosofinė doktrina, kaip, 
pavyzdžiui, natūralizmas savo laiku, arba pragmatizmas šiandieną, 
bet nė vienai tų doktrinų nepasisekė šio krašto mokyklos sustagnuoti, 
padarant ją neveiklią objektyviniam progresui. Tiesa, amerikinės 
demokratijos principams ji tarnauja labai uoliai, bet demokratija,
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tokia, kokia ji yra J. A. V., nėra determinuota jokia subjektyvine 
tendencija, kaip, pavyzdžiui, socializmas — atskiros grupės tenden
cija, arba nacionalizmas — atskiros tautos tendencija. Atskirais 
laikotarpiais Amerikos mokyklai darė daugiau įtakos vienas ar kitas 
didis pedagogikos teoretikas ar mokyklinės praktikos genijus, kaip, 
pavyzdžiui, Spenceris, Herbartas, Pestalozzi, Fröbelis, o taip pat 
atskirų kraštų mokyklinė pažanga, kaip, pavyzdžiui, Prūsijos pažan
ga visuotinio pradžios švietimo kryptimi devynioliktojo amžiaus 
viduryje, arba anglų ir prancūzų mokyklų pažanga. Visų šitų įtakų 
veikiama Amerika išsiugdė savų didžių pedagogų, teoretikų ir prak
tikų, kurie suformavo originalią amerikonišką mokyklą, kurios cha
rakterį sudaro pagrindinis principas : auklėjimas turi išeiti iš visuo
menės, eiti per visuomenę ir tarnauti visuomenei, apimant visus 
žmones, absoliutine šio žodžio prasme, tačiau auklėtinio, kaip žmo
giškos būtybės, nepadarant auklėjimo vergu, bet patį auklėjimą 
taikant prie auklėtinio prigimties. Ideologiniu atžvilgiu Amerikos 
viešoji mokykla yra grynai materialistinė, bet ji nėra fanatiška nei prieš 
tikėjimą, nei prieš Bažnyčią, nei prieš pačias konfesines mokyklas.

Sovietų mokyklai nebuvo leista domėtis jokia filosofine ar socia
line doktrina, išskyrus komunistų doktriną. Visos « svetimos » dok
trinos ir jų kūrėjai sovietiniam mokytojui buvo pristatyta taip, 
kaip komunistų partijos centraliniam komitetui reikėjo, paprastai, 
falsifikatų ir melo formomis. Taip Amerikos mokykla sovietų moky
tojui pristatoma kaip tarnaujanti Rokfeleriui, ne žmonių masėms, 
John Dewey — kaip «karo ir fašizmo filosofas ». Dėl to sovietų 
auklėjimo filosofija negalėjo pasiekti mokslinio charakterio. Ji yra 
naivi, kaip ir pats dialektinis materializmas. Ji yra materialistinė, 
bet fanatiškai nelojali tikėjimui ir Bažnyčiai. Sovietų vadai nedarė 
jokių kompromisų nei su tėvais, nei su mokytojais, nei su moki
niais — visi jie turėjo paklusti partijai ir daryti tai, ką partija 
įsakė. Iki šiol šitas indoktrinavimas pasiekė tokių rezultatų, kad 
sovietų mokytojas bolševizmo principus vykdo geriausia valia ir 
pats jais tiki. Koks tas mokytojas ir tas jaunimas būtų išlaisvinus 
juos iš tos pataloginės dvasios, kurioje jie gyvena ir dirba, sunku 
pasakyti. Psichologiškai yra pagrindo manyti, kad susidarius sąly
goms, sovietinis indoktrinavimas išgaruotų, kaip išgaravo nacių 
indoktrinavimas.

II. Mokyklinė organizacija

Amerika turi, su mažais skirtumais atskirose valstybėse, dešim
ties metų privalomą mokymą, nuo 6 iki 16 metų amžiaus. Šis am
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žiaus diapazonas apima visą pradžios mokyklą (aštuoni skyriai) ir 
dvi vidurinės mokyklos klases. Tie mokiniai, kurie lieka baigti vidu
rinę mokyklą, kai jie pereina privalomo mokymo amžiaus viršutinę 
ribą (sukakus 16 m.), ir toliau mokslą gauna nemokamai. Priva
lomo mokymo vykdymas yra be jokių kompromisų, nes kraštas yra 
tam jau seniai priaugęs. Patalpos, personalas, mokymo priemonės 
ir net transportas privalomajam mokymui nėra kliūtys — visa tai 
mokiniai gauna nemokamai. Mokymas yra privalomas visiems vai
kams absoliutine šio žodžio prasme, įskaitant ir tuos vaikus, kurie 
normaliai mokyklų negali lankyti, kuriems mokslas yra teikiamas 
specialiais kanalais. Amerikoje privalomas mokslas vystėsi apie pusę 
šimto metų, nuo 1874 m., kai New Yorko valstybė pirmoji įvedė 
privalomą mokymą, iki 1918 m., kai Mississippi buvo paskutinioji.

Sovietai, pagal 1958 m. gruodžio 25 d. įstatymą, teoretiškai 
turi aštuonių metų privalomą mokymą. Minėtas įstatymas įparei
goja aštuonių metų privalomą mokymą pradėti su 1959-60 mokslo 
metais ir įvykdyti per trejus-penkerius metus. Taigi, šiuo metu jie 
dar pilnai neturi aštuonių metų privalomo švietimo.

Net keturių metų privalomas švietimas Sovietų Sąjungoje buvo 
įvestas tik 1930 metais. Kokia padėtis ten buvo prieš 1930 metus, 
rodo kad ir toks faktas: 1930-1931 mokslo metų pradžioje pirmą 
tų laikų sovietinės pradžios mokyklos koncentrą (1-4 skyriai) pra
dėjo septyni milijonai vaikų daugiau, negu 1929-1930 mokslo metais. 
Vadinasi, apie tiek vaikų iki tol visai neidavo į mokyklas. Dar 
1948 metais Pravda viešai skundėsi, kad Sovietų Sąjungoje toliau 
trečio pradžios mokyklos skyriaus neina į mokyklas nuo vieno treč
dalio iki pusės vaikų, o kai kuriuose tolimesniuose rajonuose vaikai 
visai nelanko mokyklų1. Septynių metų privalomą švietimą, ir tai 
tik « industriniuose ir miestų centruose », jie įvedė tik 1943 m. Visa
me krašte septynių metų privalomas mokymas oficialiai buvo įves
tas tik 1949 m. Bet dar 1955 metais dr. N. De Witt, kuris lais
vame pasaulyje gal daugiausiai žino apie sovietų švietimą, sako : 
« Nežiūrint į tai, kad sovietų autoritetai pretenduoja turį septynių 
metų privalomą švietimą, dar nėra tikra, ar jų privalomo įstatymo 
vykdymas kaimų rajonuose yra nors įpusėtas »2. Ypatingų sunkumų 
jie turi su patalpom ir mokyklinėm priemonėm. Nemaža privalo
mojo amžiaus mokyklų ten ir dabar dirba dar dviem ir net trim, 
pakaitom.

Amerikos visa švietimo sistema yra padalyta į aštuonių metų 
pradžios mokyklą, keturių metų vidurinę mokyklą, keturių metu

1 U.N.E.S.C.O., 1955,629-648 psl.
2 Soviet Professional Manpower, Washingtonas 1955, 60 psl.
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pirmą aukštosios mokyklos laipsni (undergraduate college) ir nuo dvie
jų iki penkių metų antrą aukštosios mokyklos laipsnį (graduate 
studies). Praktiškumo sumetimais, šie pagrindiniai sektoriai atskirose 
vietovėse yra dalinami dar į mažesnius pasektorius, kaip tai, šešių 
metų pradžios mokykla, trijų metų žemesnioji vidurinė mokykla 
(junior high school), trijų metų aukštesnioji vidurinė mokykla (senior 
high school), dviejų metų žemesnioji kolegija (junior college), dviejų 
metų aukštesnioji kolegija (senior college). Pradžios ir vidurinės 
mokyklos yra bendrojo lavinimo ir, palyginti, yra labai vienalytės. 
Amatų vidurinės mokyklos labiau auga didesniuose centruose, kai 
kur fiziniai ir programiniai tiesiog liuksusinės. Aukštąjį mokslą api
ma universitetai, kolegijos, institutai ir akademijos. Aukštojo mokslo 
institucijų Amerika šiuo metu turi per 1860 su apie pustrečio mili
jono studentų. Aukštųjų mokyklų ir studentų skaičius kasmet auga 
labai stipriais tempais. Dėl stokos koordinacijos tarp vidurinės ir 
aukštosios mokyklos, dėl labai komplikuotos egzaminų sistemos ir 
labai suvaržytos studijų eigos, aukštasis mokslas Amerikos jaunimui 
nėra lengvai pasiekiamas. Finansinė problema nėra rimta kliūtis 
aukštąjį mokslą įsigyti. Vidutiniškai imant, aukštąjį mokslą baigian
tieji yra rimtai pasiruošę pasirinktoms profesijoms.

Sovietų naujai reformuotoji mokyklinė sistema yra padalyta į 
aštuonių metų pradžios mokyklą, trijų metų vidurinę mokyklą ir 
nuo keturių iki penkių metų aukštąją mokyklą. Pradžios mokykla 
sutinka su jų privalomojo mokymo ribomis ir yra nekomplikuota. 
Bet jų naujoji vadinamoji vidurinioji mokykla neturi sau prece
dento pedagogikos istorijoje. Mokinio atžvilgiu, ji nėra reguliari 
pradžios mokyklos tąsa, nes pradžios mokyklą baigusieji turi eiti 
dirbti į fabriką ar kolchozą.

Vidurinį mokslą jaunuolis gali įsigyti trimis būdais: vadina
mose bendrojo lavinimo politechniškose vidurinėse mokyklose (va
karais arba korespondenciniu būdu, jeigu dirbantis), vadinamose 
vidurinėse mokyklose industrijoje ir kolkozuose dirbančiajam jau
nimui (vakarais arba korespondenciniu būdu, nes jie visi dirba) ir 
vadinamose technikumuose ir darbo rezervų paruošų vidurinėse mo
kyklose (vakarais arba korespondenciniu būdu, jei dirbantis). Tech
nikumai ir darbo rezervų paruošų mokyklos yra keturių metų. Ben
drojo lavinimo politechnikumuose ir technikumuose jaunimas gali tęsti 
vidurinį mokslą ir normaliu dienos metu, kai atlieka nustatytos 
darbo prievolės normas. Kaip matome, naujosios sovietų mokykli
nės sistemos tikslas yra suvaryti visą jaunimą, pradedant penkio
likmečiais, į fabrikus ir kolchozus. Šis sovietų vadų žygis suponuoja 
šiuos motyvus : pirma, jie jaučia besiartinančią paskutinę stadiją 
kovoje su Vakarais dėl pasaulio likimo, dėl to net ir paauglius įkin
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kė į darbą tam likiminiam momentui ruoštis; antra, jie paskutiniu 
metu pamatė, kad mokykla formuoja inteligentijos klasę, kuri ne
panaši į proletarų klasę, kurios vardu jie kalba ir valdo; trečia, 
Chruščiovas panorėjo pasukti visą jaunimą « pagal savo paveikslą »
— visi turi išeiti tokį kelią, kurį jis išėjo.

Sovietų aukštąjį mokslą apima universitetai, institutai ir aka
demijos. Tikrų aukštojo mokslo institucijų jie šiandien turi per 800, 
kurios sutalpina apie du milijonu studentų 3. Patekimui į aukštąsias 
mokyklas yra trys griežtos sąlygos : ištikimybė partijai, atlikimas 
darbo prievolės ir konkursiniai egzaminai. Nežiūrint visų šitų sun
kumų, jaunimas ten veržiasi į mokslą, nes profesija ten yra vienin
telis kelias išeiti iš vergo padėties. Šitas motyvas taip pat verčia 
jaunimą rimtai ruoštis profesijai, dėl to, reikia manyti, sovietai greit 
paruoš rimtus kadrus specialistų. Šalia viso to, jie turi pradžios ir 
vidurinio mokslo ribose daug mokyklų specialiems tikslams. Pasku
tiniu metu labai smarkiai auga bendrabučių skaičius prie mokyklų, 
kas reiškia partijos sustiprintas pastangas pašalinti tėvų ir aplinkos 
neigiamas įtakas komunistinio indoktrinavimo darbe.

III. Administracija ir kontrolė

Amerikos konstitucijoje nieko nėra pasakyta apie krašto švie
timą. Tik vėliau, konstitucijos dešimtajame priede yra aptarta, kad 
mokyklomis rūpinasi atskiros valstybės, kiekviena savo ribose. Taip 
šis kraštas ir iki šiol neturi bendros federalinės institucijos, kuri 
atitiktų europietinę švietimo ministeriją. Valstybių švietimo admi
nistratyviniai aparatai yra gana komplikuoti. Aukščiausią viršūnę 
sudaro valstybės švietimo valdyba. Jos narni skaičius įvairuoja 
atskirose valstybėse nuo trijų iki dvidešimt vieno. Jos sudarymas 
atskirose valstybėse taip pat nevienodas. Vienur švietimo valdybos 
nariai yra renkami parlamentariniu būdu, kitur — paskiriami, pa
prastai, gubernatoriaus, o dar kitur švietimo valdybą sudaro žmo
nės ex ofpcio. Švietimo valdyba renka arba paskiria specialistą, ku
ris, valdininko teisėmis, koordinuoja visą valstybės švietimo darbą.

3 Savo pranešime vyriausiam sovietui apie jo planuojamą naują mokyklų 
reformą, 1958 m. lapkričio 12 d., Chruščiovas gyrėsi, kad jie savo aukštojo 
mokslo institucijose turi 4 milijonus studentų, «apie keturis kartus tiek, 
kiek kapitalistinėj Anglijoj, Prancūzijoj, Italijoj ir Y. Vokietijoj kartu»,. 
kraštuose, kurių « gyventojų skaičius, paėmus kartu, yra maždaug toks kaip 
Sovietų Sąjungoje ». Jis čia, žinoma, sąmoningai įjungė du dalykus : moky
klas, kurių niekas negalėtų laikyti aukštojo mokslo institucijomis ir tuos 
«studentus », kurie studijuoja korespondenciniu būdu, kurių Sovietų Sąjun
goje yra fantastiškas skaičius.
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Šis valdininkas, paprastai su dideliu atlyginimu, vienur vadinasi 
švietimo komisionierius, o kitur — švietimo superintendentas. Jis 
atitinka europietinį švietimo ministeri. Jo ištaiga, kuri atitinka 
europinę švietimo ministeriją, su rimtu specialistų štabu, vadinasi 
valstybės švietimo departamentas, kuris formuoja tos valstybės 
švietimo politiką, rūpinasi mokytojų kvalifikacijomis ir paruošimu, 
prižiūri paties švietimo vykdymą. Į jo funkcijas neįeina praktiškas 
mokyklų administravimas, kas yra vietinių savivaldybių žinioje, 
išskyrus aukštąsias valstybines mokyklas.

Lokalinis administracinis padalinimas atskirose valstybėse yra 
skirtingas. Vienur mokyklų administracinio padalinimo vienetu ima
ma apskritis, kitur — valsčius (township), o dar kitur — distriktas. 
Miestai, paprastai, visur sudaro savo adminstracinius vienetus. Aps
kritiniai vienetai, paprastai, yra stambiausi, o distriktiniai — ma
žiausi. Miestų ir valsčių sistema šiuo metu yra populiariausia ir 
daugiausiai jos laikomasi.

Šitų vietos administracinių vienetų rankose praktiškai yra 
visas krašto pradžios ir vidurinis švietimas. Vietos švietimo viršūnę 
sudaro švietimo valdyba (Board of Education), kurios nariai yra 
renkami vietos gyventojų parlamentariniu būdu. Valdyba samdosi 
pedagoginį specialistą, kuris čia yra žinomas superintendento vardu. 
Superintendentas sudaro finansinius, pedagoginius ir kitus vietos 
mokyklas liečiančius planus, kuriuos aprobuoja švietimo valdyba, 
o vykdo superintendento įstaiga. Pagrindinis mokykloms išlaikyti 
finansų šaltinis yra vietos gyventojų mokesčiai, mokami ne atskirai 
mokyklų reikalams, bet visiems kitiems vietos reikalams kartu, nes 
mokyklinio administracinio vieneto teritorinės ribos yra tos pačios, 
kaip ir bendrosios administracijos vieneto. Kiek trūksta — prideda 
valstybė. Švietimo valdyba, superintendentui tarpininkaujant, skiria 
ir atleidžia mokytojus, stato ir gerina mokyklų pastatus, perka 
vadovėlius ir mokslo priemones, rūpinasi mokinių transportu, priima 
naujas programas ir senų pakeitimus, prižiūri programų vykdymą, 
koordinuoja mokinių šaliamokyklinę veiklą, reprezentuoja vietos 
mokyklą santykiuose su kitomis įstaigomis. Mokyklas superinten
dentas administruoja per jų vedėjus, kurie čia vadinami principa
lais. Didelių vietovių superintendentų įstaigos yra labai moderniškos, 
komplikuotos ir daug kaštuoja. Paprastai, superintendentų įstaigos 
yra labai progresyvios, nes jos yra nuolatinėje konkurencijoje dėl 
pažangumo su kitomis vietovėmis, netik savoje, bet ir kitose valsty
bėse. Mažos vietovės nėra subordinuotos didesnėms nė vienoje funk
cijoje. Aukštuoju mokslu vietovių švietimo valdyba nesirūpina, 
išskyrus stambiuosius miestus, kurių švietimo valdybos pajėgia 
išlaikyti savo aukštąsias mokyklas. Aukštuoju mokslu rūpinasi vals
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tybės (valstybinės aukštosios mokyklos) ir privatinės institucijos 
(privatinės aukštosios mokyklos).

Privačios mokyklos (paprastai katalikų, nes protestantai ir 
žydai naudojasi viešosiomis mokyklomis, išskyrus aukštąsias mokyk
las) turi savo superintendentus, kurie savo mokyklas administruoja 
nepriklausomai nuo vietovės švietimo valdybų, stengdamiesi tik ne
įeiti į konfliktus su jomis, ir pripažinti valstybės švietimo depar
tamento autoritetą ir bendras direktyvas visoms mokykloms. Prin
cipinio ar ideologinio pobūdžio skirtumus spręsti prašomas vyriau
sias valstybės teismas, kurio sprendimas, paprastai, tampa tos rūšies 
įstatymu. Auklėjimo reikaluose privačios mokyklos yra absoliučiai 
laisvos. Jų absolventai, į kitas mokyklas įstojimo ir darbo gavimo 
atžvilgiu yra lygūs viešųjų mokyklų absolvemtams.

Kokie faktoriai suvienodina šio krašto švietimą standartų ir 
kvalifikacijų atžvilgiu, šitaip decentralizuotoje sistemoje ? Bendras 
švietimo normas nustato ir visas mokyklas verčia jų laikytis pačioje 
šioje švietimo sistemoje natūraliai išaugę faktoriai, kurių galios 
perėjo vietovių ribas ir veikia visą krašto švietimą vienodinimo 
kryptimi. Pavyzdžiui, kiekviena Amerikos aukštoji mokykla turi 
turėti jos rūšies aukštąja mokyklų sąjungos (asociacijos) akredita
vimą (o taip pat ir valstybės), kitaip jos išduodami diplomai nebūtų 
pripažįstami. Gauti ir išlaikyti akreditavimą, mokykla turi laikytis 
asociacijos nustatytų standartų programų ir akademinės etikos at
žvilgiu. Tokiu būdu, aukštoji mokykla negali priimti menkai paruo
štų vidurinių mokyklų absolventų, su kuriais jai būtų sunku išlai
kyti šiuos standartus. Taigi, vidurinės mokyklos yra priverstos 
pačios ieškoti bendrų standartų, kad jų absolventai neturėtų sun
kumų aukštosiose mokyklose ir gyvenime. Šitam tikslui jos turi 
gavo sąjungas (asociacijas). Šitos apipavidalinančiai veikiančios in
stitucijos yra privačiai išaugusios, jokių valstybinių įstaigų tiesiogi
niai nekontroliuojamos, ir labai galingos, kai kurios — tiesiog vals
tybė valstybėje.

Sovietų Sąjungoje viso krašto mokyklinės administracijos cen
tras yra visasąjunginės komunistų partijos centro komitetas. Iš 
jo plaukia ideologinė, legislatyvinė ir administratyvinė valia visoms 
mokykloms, absoliutine šio žodžio prasme. Šitoji valia yra aklai 
fanatiška, bekompromisinė sovietinių principų atžvilgiu. Joje yra 
sovietinės galybės jėga ir jų aspiracijų viltis.

Sovietai turi sąjunginę švietimo ministeriją, bet jos žinioje yra 
tik aukštasis mokslas. Pradžios ir vidurinis mokslas yra atskirų 
respublikų švietimo ministerijų žinioje. Taip vadinamos autonomi
nės respublikos, nors jos ir turi savo švietimo ministerijas, priklauso
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atskirų konstitucinių respublikų švietimo ministerijoms. Trylika iš 
septyniolikos tokių autonominių respublikų priklauso rusų federali
nei respublikai. Suėmus visa kartu, sovietai turi trisdešimt dvi švie
timo ministerijas, ir vieną visasąjunginę Maskvoje.

Koordinaliniai krašto švietimo klausimai — privalomas mokslas, 
mokyklinė organizacija, ideologiniai, programiniai ir metodologiniai 
principai — yra visasąjunginės legislatūros, ne atskirų respublikų, 
žinioje. Respublikinės švietimo ministerijos rūpinasi biudžetų suda
rymu, mokytojų paruošimu, programų vykdymu, vadovėliais ir kito
mis mokslo priemonėmis, dirbančiųjų mokytojų švietimu, koordi
navimu pedagoginės ir organizacinės veiklos mokykloje ir už mo
kyklos. Švietimo ministerijos administruoja ir kontroliuoja mokyk
las per apygardinius (oblast) ir municipalinius (gorod) vienetus. Šitie 
vienetai yra padalyti į rajonus, kurie praktiškai vykdo pati švie
timo darbą.

Kiekvienas iš šių vienetų turi savo švietimo valdybą, kurios 
nariai nėra renkami iš žmonių tarpo, bet, kaip paskui matysime, 
skiriami iš specialistų kadrų. Tiesa, apygardų, miestų ir rajonų so
vietai (vykdomieji komitetai) turi specialias švietimo komisijas, 
bet jų autoritetas švietimo srity yra labai apribotas. Savo vietovės 
švietimo vykdyme ši komisija dalyvauja tik patariamuoju balsu.

Apygardų ir miestų švietimo valdybos turi savo inspektorius, 
kurie inspektuoja rajonų švietimo valdybas ir mokyklas, paprastai, 
vienas inspektorius dviem rajonam. Jų tikslas — prižiūrėti tinka
mą programų vykdymą ir indoktrinavimą. Rajonų švietimo valdy
bos turi savo inspektorius, paprastai dešimt mokyklų vienam ins

pektoriui. Rajoniniai inspektoriai, paprastai, savo gyvenimą leidžia 
mokykloje. Kiekvieną mokyklą rajoninis inspektorius tyrinėja nuo 
dešimt dienų iki trijų savaičių vienos inspekcijos metu. Kiekviena 

mokykla tokių inspekcijų vidutiniai turi dvi per mokslo metus. Pa
grindinis inspektoriaus uždavinys — prižiūrėti indoktrinavimą per 
mokomąją medžiagą, mokymo priemones ir metodus. Inspektorius 

kartu yra ir instruktorius tiems mokytojams, kurie reikalingi jo 
pagalbos. Po vizito, inspektorius surašo savo pastabas, kurių vieną 
egzempliorių palieka mokykloje, vieną rajono švietimo valdyboje ir 

vieną siunčia apygardos ar miesto švietimo valdybai. Komunistų 
partijos specialūs pareigūnai mokyklas ir švietimo valdybas seka 

per šituos protokolus. Suprantama, šitie protokolai nėra vienintelė 
priemonė, kuria partija seka švietimo darbą mokyklose. Šia proga 

reikia pabrėžti, kad komunistinis indoktrinavimas sovietinėje mokyk
loje vyksta ne banaliomis prakalbomis ar pamokymais, leidžiant 

pro pirštus mokomųjų dalykų išėjimą. Jų indoktrinavimas kaip tik 
ir vyksta per gilų mokomosios medžiagos pasisavinimą. Jie susovie-
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tino ne tik Tolstojų, Gogolį, Čechovą, bet ir algebrą su trigonome
trija, o ką jau bekalbėti apie istoriją ir kitus socialinius mokslus.

Apygardos ir miesto švietimo valdybos nariai yra skiriami tos 
apygardos ar miesto sovieto. Jie turi būti baigę aukštąjį pedagogini 
mokslą ir turėti minimum septynis metus mokyklų inspektoriaus 
praktikos. Rajono švietimo valdybos narius skiria apygardos miesto 
švietimo valdyba. Jie turi turėti atitinkamą pedagoginį išsilavinimą 
ir minimum penkeris metus mokyklų inspektoriaus praktikos. Mo
kyklų direktorius ir vicedirektorius skiria apygardų ar miestų švie
timo valdybos, o mokytojus — rajonų švietimo valdybos, direkto
riui rekomenduojant.

Visi čia suminėtieji mokyklos administracijos pareigūnai, ne 
mokomojo personalo žmonės, turi pereiti per taip vadinamą centra
linį institutą mokyklų administraciniam personalui patobulinti. Šitas 
centralinis institutas yra Maskvoje, R. S. F. S. R. švietimo ministe
rijos žinioje. Administratoriai į šį institutą atvyksta tik « pasitobu
linti », kelių savaičių ar mėnesių laikotarpiui, žiūrint, kokia progra
ma tam laikotarpiui yra organizuojama. Šio instituto nėra galima 
aprašyti šio straipsnio ribose. Tai yra savotiška pedagoginių poli
trukų institucija, į kurią atsiustiesiems patikima daug dalykų. Tas, 
kurs į šį institutą yra siunčiamas, turi didelį potencialą, o tie, kurie 
tame institute dirba, yra dideli specialistai potencialą išvystyti. 
Nuolatinio, pastovaus personalo, išskyrus direktorių ir jo padėjėjus, 
institutas neturi, atskiriems uždaviniams kviečiami partijos, vyriau
sybės ir profesinių sąjungų autoritetingi specialistai.

Visi pinigai mokyklų reikalams ateina per respublikų švietimo 
ministerijas. Mokyklų reikalams sovietai pinigų negaili, nes mokykla 
yra rėžimo pagrindinė agentūra. Šiuo metu, tiesa, jie yra dar labai 
biedni mokyklų pastatais ir mokslo priemonėmis, nes visą jų ener
giją ir ekonomiją ryja sputnikai, raketos ir ginklai. Bet jie dirba 
desperatiškai ir mokyklinius trūkumus užlyginti.

IV. Programos ir metodai

Amerikoje nėra jokios federalinės institucijos, kuri ruoštų ir tobu
lintų visam kraštui programas. Programomis rūpinasi individualiai 
kiekviena vietos švietimo valdyba. Gyvenimo progresas sudaro kri
terijus programų modifikavimui. Valstybės švietimo departamentas 
modifikacijas inspiruoja ir seka, bet, paprastai, jis tiesioginiai nesi
kiša į programų sudarymą.

Naujų programų paruošimą, ar senų pakeitimą, vietinės švie
timo valdybos organizuoja labai rimtai, pačiais moderniškiausiais
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metodais. Tipiškiausias pavyzdys būtų toks: Švietimo valdyba šau
kia savo bendruomenės visų sričių ekspertų susirinkimą, kuriame, 
po specialių pranešimų, diskutuojamos sritys, iš kurių naujos pro
gramos, ar senų pakeitimai, yra planuojama. Šitas susirinkimo nuo
mones surenka specialus mokyklinių ekspertų komitetas, kuris yra 
sudarytas superintendento ir švietimo valdybos patvirtintas. Komi
tetas sudaro iš savo tarpo atskiras komisijas atskirų dalykų progra
moms iš atitinkamų specialybių mokytojų, dirbančių tos vietovės mo
kyklose. Komisijų paruošti projektai būna diskutuojami bendruose 
komiteto posėdžiuose, o paskui, juos galutinai priėmus, perduodami 
superintendentui, kuris, dar išdiskutavęs su savo padėjėjais, per
duoda juos švietimo valdybai patvirtinti. Paprastai, tas užima me
tus laiko ar daugiau. Tuo būdu programos išeina visais atžvilgiais 
gana rimtos. Mažesnių, ypač labai mažų, vietovių vienetų švietimo 
valdybos pasinaudoja įžymesniųjų vietovių darbais. Programų ko
misijos rekomenduoja ir vadovėlius atskiriems kursams, o taip pat 
ir praktikos darbus.

Pradžios mokyklos žemesniųjų skyrių programos yra vienodos 
viso krašto mokyklų, tik su mokyklos aplinkos antspalviu — miesto 
mokyklos kreipiamos daugiau industrijos ir prekybos kryptimi, o 
provincijos mokyklos — žemės ūkio ir gamtos mokslų kryptimi. Iki 
septinto, kitur iki šešto, skyriaus yra klasinė sistema, o nuo čia iki 
vidurinės mokyklos pabaigos yra dalykinė sistema. Per visą mokyklą 
kiek tik aplinkybės leidžia, taikomasi prie vaikų individualinių 
gabumų ir palinkimu.

Amerikos vidurinėje mokykloje mokiniai turi einamųjų dalykų 
pasirinkimo laisvę, išskyrus anglų kalbą. Amerikoje galima išeiti 
vidurinę mokyklą ir gauti jos diplomą, nesimokius joje nei mate
matikos, nei gamtos mokslų, nei svetimų kalbų. Kai kur dėstomųjų 
dalykų skaičius ir jų kokybė pasiekia kraštutinumų. Iliustracijai 
galėtume paimti Kansas valstybės švietimo valdybos 1937 m. duo
tas sugestijas savo mokyklų švietimo vadovams. Arti 50 siūlomų 
dalykų tarpe, Kansas švietimo valdyba sumini ir tokius dėstytinus 
« dalykus »: apsisaugojimas nuo nelaimingų atsitikimų, darymas gazo
lino iš ūkio produktų, sveikatos apsauga namie, tinkamas drabužių 
pasiuvimas, efektyvus naudojimasis telefonu ir radiju, apsisaugojimas 
nuo ugnies, filmų įvertinimas, išmintingas pasirinkimas vyro ar žmo
nos 4. Amerikos vidurinės mokyklos mokinys turi ir kitą pasirinkimo 
galimumą : jis gali rinktis to paties dalyko skirtingą programą. Vidu
rinės mokyklos čia turi taip vadinamas akademines ir komercines

4 James Mulhern, A History of Education, James Ronald Press, 1946, 
612 psl.
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programas. Akademinės programos veda į aukštąją mokyklą, o ko
mercinės — į praktini gyvenimą. Daugumas didžiųjų vidurinių mo
kyklų turi paprastas akademines programas, akademines programas 
pažangiesiems mokiniams ir vadinamasias garbės akademines pro
gramas rinktiniams talentams. Komercinės programos taip pat yra 
aukštesnio ir žemesnio laipsnio. Beveik visose valstybėse, su labai 
mažais skirtumais, yra reikalaujama šešiolika metinių mokomųjų 
dalykų vidurinei mokyklai baigti — keturi dalykai kas metai. Vie
nam dalykui skiriama viena 50 minučių pamoka kasdieną per visus 
mokslo metus. Galima rinktis du semestriniai dalykai vietoje vieno 
metinio. Mokinys turi teisę apsispręsti, kuri dalyką imti kuriais me
tais, išskyrus anglų kalbą, kurią reikia imti pamečiui per visą vidu
rinę mokyklą pasirinktos programos (akademinės ar komercinės) 
ribose. Taigi pirmametis (freshman), europietiškai pavadintume pir
mos klasės mokinys, sakysime, senovės istorijos klasėje, sėdi kartu 
su ketvirtamečiu (senior), tai yra ketvirtos — baigiamosios — kla
sės mokiniu. Tipiškas vidurinei mokyklai baigti planas, imant aka
demines programas, būtų toks: keturi metai anglų kalbos, treji 
metai svetimos kalbos, dveji metai algebros, metai geometrijos, me
tai trigonometrijos, metai biologijos, metai fizikos ar chemijos, metai 
istorijos, metai sociologijos ir metai kitos istorijos arba geografijos
— iš viso šešiolika vienetų. Žinoma, mokinys gali imti daugiau negu 
keturis dalykus kas metai ir susirinkti daugiau negu šešiolika dalykų 
per visą vidurinę mokyklą, kas jam duoda gerų pirmenybių bet kur, 
kur tik žiūrima vidurinės mokyklos baigimo diplomo. Komercinės 
krypties baigimo planas gali būti sudarytas vien tik iš mokslinių 
dalykų ne akademinio pobūdžio (mokslo populiarizavimas), vien tik 
iš praktinių dalykų, arba kombinuojant abidvi šias grupes. Viduri
nės mokyklos mokslo planas, paprastai, determinuojamas jau pra
džios mokykloje, pagal vaiko pajėgumą mokykliniame darbe ir 
pagal jo tolimesnius planus.

Sovietų Sąjungoje programų sudarymas ir jų vykdymas eina 
ta pačia linija, kaip ir mokyklinė administracija. Ir čia visasąjun
ginis komunistų partijos centro komitetas yra šaltinis, iš kurio srovė 
teka per respublikinius centro komitetus į respublikų švietimo minis
terijas, kurios yra tiesioginiai atsakingos už technišką programų 
sudarymą ir jų vykdymą. Atskiri vietiniai vienetai nėra autorizuoti 
programas sudarinėti ar keisti. Sovietų mokyklinės programos nėra 
sudarytos vien tik iš realiųjų ir techninių mokslų, kaip kad jų var
tojama terminologija implikuoja. Žodis «politechnika » Sovietų Są
jungoje turi ne inžinerijos mokyklos prasmę, kaip Prancūzijoje, ne 
gerai integruotas giminingų mokslų institutas, kaip Amerikoje, bet
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praktinio darbo industrijoje ar žemės ūkyje kombinavimas su mo
kykliniu darbu. Politechniškumas ten yra metodo, ne mokyklos 
rūšies žymė. Sovietų mokyklos politechnizavimas, sovietine prasme, 
savo šaknis turi Markso raštuose. Marksas šiuo klausimu taip rašė : 
«Fabrike dirbantieji vaikai, nežiūrint į tai, kad jie mokykloje išbū
na vos pusę tiek, kiek normalių dieninių mokyklų vaikai, išmoksta 
ne mažiau, o kartais net ir daugiau ... Tokia sistema, kur vaikas 
dirba pusę laiko fizinį darbą, o pusę — mokosi, apsaugo vaiką nuo 
įgrisimo vienpusiškame darbe. Yra visai aišku, kad berniukas, išbu
vęs visą priešpietį mokykloje (ypač karštomis dienomis), negali su
silyginti su tuo, kurs ateina šviežias ir blaivus iš darbo»5. Taigi, 
kai Amerikoje vyko kova dėl vaiko išlaisvinimo iš fizinio darbo mize
rijos, kuri trukdo vaiko fizinį ir dvasinį išsivystymą, Sovietų Sąjun
goje buvo galvojama apie specialų įstatymą, kuriuo viso krašto ne
pilnamečiai jaunuoliai tapo suvaryti į fabrikus ir kolchozus. Kokia 
baisi pagieža vaikui dvelkia iš šitokių Chruščiovo žodžiu: «Visi 
mokiniai, kai tik jie baigia septynis ar aštuonis skyrius, be jokių 
išimčių, turi būti mesti į fabrikų, kolchozų ir kitus fizinius darbus. 
Visi šių mokyklų absolventai turi pradėti darbą produkcijos įmo
nėse, ir nė vienas iš jų negalės nuo to pabėgti»6. A. M. Arseniev, 
sovietų pedagoginės akademijos akademikas, buvęs R. S. F. S. R. 
švietimo ministeris, Amerikos vizituojantiems mokytojams, kurie 
ieškojo atsakymo į šį sovietų žygį, davė tokį paaiškinimą: «Mes 
norime išvystyti sunkiąją industriją ir agrikultūrą. Ši klasikinė 
pozicija buvo aprobuota mūsų šventojo tėvo Karolio Markso, 
kai jis formulavo tris pagrindinius auklėjimo dėsnius: auklėji
mas turi rūpintis vaiko protinių, fizinių ir politechninių jėgų išvys
tymu »7.

Sovietų programose realiniai ir humanitariniai mokslai yra gana 
gerai išbalansuoti. Realiniuose moksluose jie stengiasi pabrėžti au
gančios sovietinės industrijos reikšmę, o humanitariniai mokslai 
tarnauja jų propagandai, nuo kurios yra labai nukentėjęs objekty
vumas. Kai kur, pavyzdžiui, istorijoje, jie pereina į atvirą melą.

Sovietų pradžios ir vidurinio mokslo programos yra vienodos 
visam kraštui, išskyrus atskirų etninių grupių kalbas, kurios dėsto
mos jų mokyklose ir kuriomis ten dėstomi kiti dalykai. Vidurinių 
mokyklų mokiniai neturi jokių pasirinkimo galimybių. Tą pačią pro
gramą eina visi tos klasės mokiniai, nežiūrint jų individualinių 
skirtumų, nei jų planų po vidurinės mokyklos.

5 Karl, Marx, Capital, I t. Maskva 1954, 482 psl.
6 Pravda, 1958 m. lapkričio 21 d., 1-2 psl.
7 G. Z. F. Bereday, The Changing Soviet School, 224 psl.
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Amerikos mokykla mokyklinės disciplinos, mokymo metodų ir 
mokymo manierų atžvilgiu yra savojo krašto visuomenės ir jos gy
venimo kopija. Tik vienas dalykas čia turi prievartos žymę — mo
kyklos lankymas privalomojo amžiaus laikotarpyje. Visuose kituose 
dalykuose mokykla yra tik organizuota vieta, kur, mokyklos perso
nalui vadovaujant, mokinys pats tvarko savo mokslą. Pirmųjų šešių 
pradžios mokyklos skyrių vaikai, kurie yra vieno mokytojo rankose, 
priklauso nuo mokytojo pajėgumo organizuoti klasės darbą ir dis
cipliną. Aukštesnių skyrių mokiniai daugiau priklauso nuo jų pačių 
pajėgumo disciplinoje ir darbe. Amerikos vidurinių mokyklų moki
niai nėra niekeno skrupulingai verčiami mokytis pagal savo pajė
gumą, mekeno jie nėra verčiami daryti namų darbus, kurie yra 
duodami kiekvieno dalyko mokytojo. Šioje dalykų pasirinkimo ir 
pažymių sistemoje jie visi sutelpa ir nedaug jų nebaigia vidurinės 
mokyklos. Dėl to čia, praktiškame gyvenime, sakysime, ieškant 
darbo, norint įstoti į aukštąją mokyklą, vidurinės mokyklos baigi
mo faktas maža tesako. Reikia išaiškinti, kaip toji mokykla baigta, 
ar tas baigimas kvalifikuoja kandidatą tame reikale. Dėl to, mokyk
los baigimo pažymiai persiunčiami pačios mokyklos į reikiamą vietą, 
su atitinkamais mokyklos vadovybės paaiškinimais.

Mokykloje vaikas čia išbūna vidutiniai šešias valandas, į kurias 
įeina viena valanda pietums. Pirmieji šeši skyriai, paprastai, neturi 
formalių pertraukų tarp atskirų pamokų. Vyresniųjų skyrių moki
niai turi 50 minučių pamoką ir 10 minučių pertrauką nueiti į kitą 
klasę kitai pamokai; šių skyrių mokiniai kasdieną turi po vieną-dvi 
valandas taip vadinamus studijavimo periodus, kurių metu jie ruošia 
užduotas pamokas. Šitie study periods įgalina daugybę jaunuolių 
baigti vidurines mokyklas nedirbant mokyklos darbo namie.

Klausinėjimo metodas šių dienų amerikoniškoje mokykloje nėra 
populiarus. Mokomosios medžiagos patiekimas eina lekciniu, konver
saciniu ar demonstruojamuoju būdu, o jos pasisavinimo patikrini
mas — rašytiniais testais. Testų sistema čia yra labai įvairi, kom
plikuota ir mokinius varginanti. Apskritai, juose nėra vietos moki
nio iniciatyvai ar originalumui, kas yra tikra kontradikcija pačios 
mokyklos dvasiai.

Amerikoniškoji mokykla remiasi ne įsakymais ir prievarta, bet 
skatinimu ir vadovavimu. Dėl to švietimo valdybos turi specialistų 
kadrus, kurie yra tik skatinimo ir vadovavimo funkcijose. Didelės 
vietovės turi labai didelius šios rūšies departamentus, kurių perso
nalui statomi labai dideli akademiniai reikalavimai. Šios rūšies spe
cialistų pareikalavimas nuolat auga. Šių specialistų darbo sritys yra 
trikampyje tarp mokinių, jų tėvų ir mokomojo personalo. Jie neturi 
nieko bendro su mokyklos darbo tikrinimu inspekcine prasme.

18
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Sovietų mokykla, mokyklinės disciplinos, metodų ir mokymo 
manierų atžvilgiu, yra sovietinės visuomenės ir jos gyvenimo reflek
sija. Visas jų mokyklinis gyvenimas paremtas prievarta. Mokyklos 
vadovybės geležinė ranka jausti kiekviename mokyklos atodūsyje.

Sovietų mokytojas yra griežtai reikalaujamas iš anksto planuoti 
savo darbą. Mokslo metų planas yra padalytas į pusmečius, o pus
mečiai — į savaites. Kiekvienos savaitės planas turi būti detali
zuotas ir papildomas prieš savaitei prasidedant. Mokyklos direkto
rius ir inspektoriai šiuos planus tikrina. Kiekviena pamoka turi 
būti organizuojama pagal savaitinį planą.

Mokymo ir tikrininmo metodai sovietinėje mokykloje yra seni, 
standartiniai. Mokytojas pirmiausia klausinėja iš praeitos pamokos 
ir duotų namų darbų. Pagal atsakymus čia pat rašomi ir pažymiai 
į klasės žurnalą. Po to eina naujos pamokos aiškinimas ir namų 
darbų uždavimas. Namų darbų duodama daug, taip, kad paskutiniu 
metu sovietų gydytojai pradėjo dėl to kelti balsą, nes tokie darbo 
kiekiai yra virš vaiko jėgų, ypač tokiose skurdžiose sąlygose, ku
riose sovietiniam vaikui tenka atlikti namų darbus. Mokiniai mokyk
loje išbūna, vidutiniai, šešias valandas ir turi penkias ar šešias 
pamokas. Pamokos yra 50 minučių, o pertraukos — 10 minučių. 
Tose mokyklose, kur dirbama dviem pakaitom, pamokos būna trum
pesnės, bet darbo apimtis yra kompensuojama namų darbais. Dirba 
šešias dienas per savaitę. Pažymių sistema senoji, nuo penkių iki 
vieno.

Į mokinių individualinius skirtumus mokykliniame darbe ten 
maža dėmesio kreipiama, nes psichologija, kaip pedagogikos talki
ninkė, ten nefavorizuojama. Pedologijos mokslas Sovietų Sąjungoje 
buvo išgyvendintas dar Stalino laikais. Tas įvykis sukrėtė net pa
čius fanatiškiausius komunistus, o ypač jų bendrakeleivius, vakarų 
pasaulio psichologų tarpe. Mat, sovietų pedologijos įstaigos savo 
tyrinėjimuose palietė vaiko aplinkumos ir jo vystymosi santykį ir 
nurodė, kad vaiko vystymąsi, o per tai ir jo ateities pajėgumą pro
fesiniame ir visuomeniniame darbe, determinuoja vaiko aplinka, 
ypač namų aplinka. Skurdi vaiko aplinka sutrukdo vaikui išvystyti 
jo individualinį potencialą ir neišvengiamai apriboja jo pajėgumą 
ateities profesiniame ir visuomeniniame darbe. Kai kurie pedologai 
buvo tiek neatsargūs, kad jie padarė iliuzijų į sovietų profesinio ir 
visuomeninio gyvenimo vadovaujantį elementą, kurs kaip tik pa
tvirtinąs jų teoriją. Stalinas buvo pirmas, kurs suprato, ką šitokia 
teorija reškia. Specialiu partijos centro komiteto 1936 m. liepos 4 d. 
įsaku sovietų pedologinės institucijos tapo uždarytos, kaipo « pseu- 
domoksliškos ir antimarksistinės ». Pats įsako vardas jau viską pa
sako : « Įsakas dėl pedologinių iškrypimų sovietų liaudies švietimo
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sistemoje ». Inteligencijos ir kiti testai buvo uždrausti, psichologijos 
funkcijos praktiškiems reikalams mokykloje iš viso tapo eliminuotos. 
Profesorius Blonskis ir kiti pedologijos autoritetai už tuos «iškry
pimus » net savo gyvybėmis užmokėjo.

V. Mokytojai

Mokytojų paruošimas Amerikoje yra atskirų valstybių rankose. 
Valstybės švietimo departamentas nustato mokytojų cenzo reikala
vimus, organizuoja ir išlaiko mokytojų paruošimo institucijas, ski
ria jų vadovybę ir mokomąjį personalą. Mokytojų cenzo reikalavi
mai šiuo metu Amerikoje yra gana vienodi, su nežymiais skirtumais 
atskirose valstybėse.

Iš naujų mokytojų šiandieną reikalaujama ketverių metų kole
gijos, arba, amerikoniška terminologija, bakalauro laipsnio. Šis rei
kalavimas yra lygus pradžios ir vidurinės mokyklos mokytojams su 
tam tikrais skirtumais programose. Amerikos mokytojas atlygina
mas pagal turimą mokslo laipsnį, ne pagal užimamą vietą, dėl to 
pradžios ar vidurinės mokyklos pasirinkimas pareina grynai nuo 
busimojo mokytojo palinkimų dirbti su vaikais ar su paaugusiu 
jaunimu. Gavęs mokslo baigimo diplomą, būsimas mokytojas turi 
registruoti jį savo valstybės švietimo departamente ir čia gauti lei
dimą būti paskirtam praktikantu atitinkamoje mokykloje. Paskirtas, 
jis dirba trejų metų bandymo laikotarpį, per kurį mokyklos vedėjas 
seka jo darbą ir kasmet reportuoja savo superintendentui. Po trijų 
tokių raportų, superintendentas padaro savo pastabas ir rekomen
duoja valstybės švietimo departamentui suteikti kandidatui pilną 
mokytojo cenzą.

Amerikos viešųjų mokyklų mokytojai yra ruošiami valstybinėse 
mokytojų kolegijose arba bendrojo lavinimo universitetų ir didžiųjų 
kolegijų specialiuose fakultetuose, kurie čia vis tiek vadinami moky
toji! kolegijomis (teachers college, arba school of education atitinkamo 
universiteto) ir privačiuose universitetuose ir kolegijose, kur yra lai
komasi valstybės nustatytų mokytojų cenzo reikalavimų. Mokytojų 
ruošimo programos susideda iš trijų dalių : pagrindinė šaka (dalykai, 
kuriuos mokytojas dėstys mokykloje), šalutinė šaka (dalykai artimi 
pagrindinei šakai) ir pedagoginių-psichologinių-metodinių dalykų 
grupė. Ketvirtais metais studentas turi atlikti nustatytą skaičių 
valandų mokymo praktikos mokykloje, mokyklos vedėjo, dalyko 
mokytojo ir jo pedagoginės praktikos mokytojo priežiūroje. Ameri
kos mokytojas šiandieną paruošiamas labai gerai, tiek bendruoju 
akademiniu, tiek pedagoginiu atžvilgiu.
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Didelė dalis Amerikos senesnės kartos mokytojų yra tik dvejų 
metų kolegijos. Tai tie mokytojai, kurie anais laikais baigė vadina
mąsias normalines mokyklas (Normai Schools). Šios rūšies mokyklos 
Amerikos mokytojus ruošė daugiau kaip šimtą metų. Daugumas tų 
mokytojų, dirbdami mokyklose, įsigijo aukštesnį cenzą, bet daug jų 
liko ant savo senojo lygmens, jiems tada pripažintas cenzas nebu
vo atšauktas.

Galutinai įsicenzavęs mokytojas, jeigu jis neturi sunkumų su 
disciplina ir santykiuose su tėvais ir savo darbo kolegomis, jis turi 
absoliutinę laisvę mokykloje, net mokyklos vedėjas į jo darbą nesi
kiša. Joki pašaliniai inspektoriai Amerikos mokytojo nevargina. To
kių inspektorių čia švietimo valdybos visai nelaiko. Mokytoją čia 
saisto trijų, autoritetu laipsniškai didėjančių, institucijų nustatytos 
profesinės etikos taisyklės : jo vietovės švietimo valdybos, jo vals
tybės švietimo departamento ir mokytojų lygos (mokytojų unijos). 
Šitų taisyklių ribose, pasitikėjimu mokytoju jo darbe yra paremtas 
visas Amerikos mokyklinis darbas. Amerikoje pilnai cenzuotą moky
toją atleisti iš darbo be labai rimtų priežasčių nėra lengva. Moky
tojo atleidimas yra ne atskiro pareigūno, bet kolektyvo, švietimo val
dybos, rankose.

Sovietų pradžios mokyklų mokytojai iki paskutiniausių laikų 
buvo ruošiami taip vadinamų pedagoginių technikumų. Į techniku
mą priimdavo septynius skyrius baigusius, o paties technikumo kursas 
keturi metai. Bendruoju išsilavinimu (mažiausia — metų skaičiumi) 
jie prilygtų Amerikos vidurinės mokyklos trims klasėms. Pedagogi
niai technikumai 1954 m. buvo pakeisti taip vadinamomis pedago
ginėmis mokyklomis, į kurias priimami dešimt skyrių baigusieji, bet 
mokslas pačios pedagoginės mokyklos — dveji metai, taigi, tik vie
neriais metais aukštesnė už pedagoginį technikumą. Dabartinė so
vietų pradžios mokyklos masė yra daugiausia dar pedagoginių tech
nikumų kalibro.

Vidurinių mokyklų mokytojai buvo ruošiami dviejų institucijų : 
mokytojų institutų (žemesnių klasių mokytojams) ir pedagoginių 
institutų (aukštesnių klasių mokytojams). Į mokytojų institutus 
priimami dešimt skyrių baigusieji, o paties instituto kursas — 
dviejų metų. Tarp mokytojų instituto ir pedagoginės mokyklos 
skirtumas yra tik programose. Į pedagoginį institutą priimami 
dešimt skyrių baigusieji, o paties instituto kursas — ketveri 
metai. Bendruoju lavinimu būtų lygus Amerikos kolegijos dve
jiems metams. Mokytojų institutai 1953 m. buvo panaikinti ir 
visi vidurinių mokyklų mokytojai ruošti pavesta pedagoginiams 
institutams.
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Vėliausioji sovietų mokyklų reforma pedagoginius institutus 
padarė penkerių metų (bent teoretiškai tuo tarpu), kas atitiktų 
Amerikos kolegijos trejiems metams. Taigi, iki šiol jų mokytojų 
ruošimo sistema išsikristalizavo taip: pedagoginė mokykla pradžios 
mokyklos mokytojams ir pedagoginis institutas vidurinės mokyklos 
mokytojams.

Sovietų mokytojų ruošimo institucijos yra taip pat labai poli
technizuotos, sovietine prasme, kas labai mažina jų bendrą rimtumą. 
Štai kelios iliustracijos. Leningrado pedagoginis institutas 1958-1959 
m. turėjo 8500 politechnizuotų studentų (7000 korespondenciniu 
būdu ir 1500 vakarais) ir tik 5500 reguliarių studentų. Tais pačiais 
mokslo metais Taškento pedagoginiame institute buvo 7800 kores
pondencinių studentų, kai tuo tarpu reguliarių studentų tuo metu 
ten buvo tik 2000.

Mokytojų ruošimo institucijų diplomai automatiškai suteikia 
mokytojo cenzą ir teises mokyti atitinkamose mokyklose. Kandida
tas gauna vakuojančių vietų sąrašus, pagal kuriuos jis daro kontak
tus su atitinkamais pareigūnais gauti darbą. Nuo pat pirmos dienos 
mokytojas mokykloje yra griežtoje direktoriaus ir inspektorių prie
žiūroje. Ten nėra jokio pasitikėjimo mokytoju.

Sovietų vadai desperatiškai siekė turėti kiek galima daugiau 
tikrų komunistei mokytojų tarpe. Atrodo, šitas jiems pasisekė labai 
efektyviai. Ivan Grivkov, visasąjunginės švietimo darbuotojų profe
sinės sąjungos pirmininkas, 1958 m. vizituojantiems Amerikos mo
kytojams pareiškė, kad 20% jo vadovaujamos sąjungos narių yra 
komunistų partijos nariai. Praktiškai, visi sovietų mokytojai pri
klauso šiai profesinei sąjungai. Prileidžiant, kad Grivkovo pareiš
kimas yra teisingas, išeina, kad sovietų mokyklinis personalas iš 
savo tarpo turi beveik septynis kart daugiau komunistų, negu visi 
Sovietų Sąjungos gyventojai savo tarpe, nes pagal 1959 m. komu
nistų partijos kongreso pranešimą, partijos nariai sudarė tik 3% 
visų Sovietų Sąjungos gyventojų. Išeina, kad sovietų švietimo per
sonalas sudaro apie 10% visos komunistų partijos. Į vyriausi sovietą 
šiuo metu įeina apie 200 sovietų švietimo darbuotojų profesinės 
sąjungos nariu.

Į komunistų partiją sovietų mokytoją veda trys keliai: prie
spauda, skurdas ir indoktrinavimas. Inteligentija ten yra natūraliai 
privilegijuotoje padėtyje. Šitą faktą jaučia prispaustos, skurstančios 
masės ir dėl to inteligentijai neturi simpatijų. Mokytojui yra išimtis, 
nes jo reikalingumas visiems yra savaime aiškus. Šita aplinkybė 
verčia daug rimto jaunimo rinktis mokytojo profesiją. Ir kai tik 
jis padaro šį nutarimą, iš karto — tiesiai į partijos bučių, nes į 
mokytojų ruošimo institucijas priimami tik partijai lojalūs jaunuo
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liai. Mokytojų ruošiamose įstaigose jis tiek indoktrinuojamas, kad 
paskui, tapęs mokytoju, profesinės sąjungos pastangomis jau nesun
ku jį galutinai įsprausti į partijos rėmus. Tie, kurie nepakliūva į 
partijos tikruosius narius, beveik kaip dėsnis, lieka partijai ištikimi 
ir jai dirba nuoširdžiai. Ypatingai didelį vaidmenį šiandieną sovietų 
mokytojas vaidina sovietinio patriotizmo ugdyme, kurs buvo pra
dėtas antrojo pasaulinio karo metu ir šiandieną sovietų vadų ypa
tingai skatinamas ir prižiūrimas.

Sovietų mokytojas yra pervargęs, nes šalia savo tiesioginio dar
bo, jis apkrautas daugybe pašalinių pareigų, kurių jis negali atsi
sakyti. Pionieriai, komjaunuoliai, raudonieji kampeliai, sieniniai laik
raštėliai, raportai, privalomas visokių pareigūnų pranešimų klausy
mas, rinkiminės kompanijos, demonstracijų ruošimas ir jose daly
vavimas — dalykai, kurie sovietų mokytoją daugiau išsemia, negu 
pats mokyklinis darbas. Išsisėmęs sovietų mokytojas viską daro 
šabloniškai, pagal nubrėžtą liniją. Jis nėra pajėgus susivokti nau
joje situacijoje, parodyti savos iniciatyvos ar originalumo.

Sovietų mokykla savo universalumu ir masiniu charakteriu yra 
panaši į Amerikos mokyklą, bet savo dvasia ir mokykline praktika 
ji yra tokia, kad ją lyginti su šio krašto mokykla būtų beprasmis 
dalykas. Ji, komunistų taktikos sumetimais, vartoja žmonijos uni
versaliai priimtus terminus, kuriems yra suteiktos priešingos sąvo
kos. Taip, sovietinę vergiją sovietų mokykla vadina tobuliausia de
mokratija, sovietinę agresiją ji vadina taikos akcija, sovietinį skurdą 
ji vadina aukščiausiu gerbūviu, komunistų partijos generalinio se
kretoriaus asmenišką diktatūrą ji vadina proletariato diktatūra. So
vietų mokyklinė organizacija, jos administracija, o ypač jos inspek
cija ir kontrolė, yra giliai persunkta šita patalogiška dvasia, kuri 
diametraliai skiria ją nuo amerikoniškos mokyklos.

Dr. Antanas Šerkšnas
Hartford, Conn., J. A. V.
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AMERICAN AND SOVIET EDUCATIONAL SYSTEMS

by
Dr. Antanas Šerkšnas

Summary1. Central idea. — Today it is necessary to view Soviet and American educational systems as institutions which attempt to empower each of the two gigantic countries in their struggle for global domination. Therefore, careful study of the two systems is essential and necessary for our generation.2. Aspects covered. — An exhaustive study of the systems would take more than a year and result in several volumes. Consequently, in this study only the most important aspects of the two systems will be discussed, namely, their philosophical foundations, school organization, administration and control, programs and methods, teachers.3. Sources of facts. — It is very difficult for an author in the Western world to present an objective view of the Soviet educational system. Lack of objective material on the one hand, and exportation of falsified facts from the Soviet Union on the other, cloud the real picture of the Soviet education. Even the Western educational experts who are allowed to visit the Soviet Union are never free to travel where they wish; they have to be satisfied with what the Soviet authorities show them. For that reason most conclusions about the Soviet education in this study are based on the author’s own experiences acquired during a year of work in a Soviet school, and on the comments of authors who themselves went through Soviet schools, as, for example, Dr. N. De Witt.4. General conclusions. — Soviet education in its universality and mass character is not unlike American education, but it is meaningless to compare its spirit and educational practice with that of this country. Soviet education, commanded by the Communist Party, serves equivocation and corruption. It calls the Soviet slavery — a perfect democracy, Soviet aggression — peace action, Soviet poverty — highest prosperity, dictatorship of a small Communist group — dictatorship of the proletariat. This pathological spirit with which the Soviet education is saturated diametrically opposes the Soviet educational system to the American educational system.


