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Preface

This issue analyses pedagogical problems which occurred 
as a result of fast social changes both in Lithuania and the 
whole world, also pedagogical peculiarities after Lithuania 
integrated the EU influenced by the process of globaliza-
tion. The authors of the article analyze the possibilities 
of interecultural education in the life of multicultural 
society, features of after-lesson training (R. Vaivada), to 
detalize the situation of the possibility to continue educa-
tion for grownups (L. Ušeckienė), a new problem is des-
cribed – corruption in schools (V. Pruskus). The article 
evaluates the role of PE and sport in training personalities 
(P. Tamošauskas), it tries to reveal and evaluate the po-
int of view, knowledge of future scientists, their attitude 
towards ethics (V. Grincevičienė, Š. Grincevičienė).

The authors of scientific articles analyze educatio-
nal problems in different levels – problems at secondary 
schools are repeated in an academic society and spread 
among adults. All this proves the main idea of Lithuanian 
educational reforms – to create constant educational sys-
tem – has come true.

A number of papers are dedicated to the issues 
of glottal educology (R. Katalynaitė, L. Mauzienė, 
A. Velička) and general problems of language teaching 
methods (V. Asanavičienė).

To our mind, the problems of glottal educology as 
well as the issues of language teaching methods are to-
pical, and the results of research obtained are a valuable 
and significant contribution to the development of the 
methodological science which help to improve teaching 
of foreign languages.

Pratarmė

Šiame Santalkos numeryje analizuojamos edukologinės 
problemos, atsiradusios vykstant sparčiai socialinės srities 
kaitai Lietuvoje ir visame pasaulyje. Nagrinėjami ugdymo 
ypatumai, išryškėję Lietuvai įsitraukus į Europos Sąjungos 
erdvę, kurią suponuoja globalizacijos procesas.

Straipsnių autoriai analizuoja kultūrinio švietimo 
galimybes daugiakultūrės bendruomenės gyvenime ir 
nepamokinio ugdymosi bruožus (R. Vaivada), aptaria 
suaugusiųjų tęstinio mokymosi galimybes (L. Ušeckienė), 
taip pat atskleidžiama korupcija bendrojo lavinimo vidu-
rinėje mokykloje (V. Pruskus), įvertinama kūno kultūros 
ir sporto reikšmė ugdant asmenybę universitetinių studi-
jų kaitos metais (P. Tamošauskas), bandoma atskleisti ir 
įvertinti būsimųjų mokslininkų požiūrį, nuostatas, žinias, 
santykį su etikos normų bei principų laikymusi akademi-
nėje veikloje (V. Grincevičienė, Š. Grincevičienė).

Mokslinių straipsnių autoriai analizuoja šiandienos 
švietimo aktualijas skirtingais švietimo sistemos lygiais – 
bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos problemos tarsi 
atsikartoja akademinėje bendruomenėje ir plėtojasi su-
augusiųjų tęstinių studijų erdvėje. Tai tik patvirtina, kad 
viena iš svarbiausių Lietuvos švietimo reformos idėjų – 
sukurti nuotolinio mokymosi sistemą – tampa realybe.

Kai kurie straipsniai skirti glotoedukologijos proble-
moms (R. Katalynaitė, L. Mauzienė, A. Velička) ir ben-
driesiems kalbų dėstymo metodikos klausimams  aptarti 
(V. Asanavičienė).

Mūsų nuomone, nagrinėjamos glotoedukologijos 
ir kalbų dėstymo metodikos problemos yra aktualios, 
o gauti tiriamojo darbo rezultatai yra vertingas indėlis į 
metodikos mokslo plėtrą. Tai padės gerinti užsienio kalbų 
dėstymą.
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