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ĮVADAS
Temos aktualumas
XX a. pabaiga – XXI a pradžia pasižymi radikaliais ekonomikos, technologijų,
socialinio gyvenimo pokyčiais. Akcentuodami visose gyvenimo srityse vykstančius
pokyčius, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos programiniai dokumentai
(Lisabonos strategija, 2000; Bolonijos procesas, 1999; Kopenhagos procesas, 2002;
Lietuvos Respublikos valstybės ilgalaikės raidos strategija, 2002; Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatai, 2003) pabrėžia mokymosi visą gyvenimą
reikšmę užimtumui ir pramonės konkurencingumui, visuomenės intelektiniam
potencialui stiprinti, aktyviam pilietiškumui, asmeniniam tobulėjimui ir savirealizacijai skatinti, socialinei atskirčiai mažinti. Dokumentų nuostatos konstatuoja, kad
sėkmingą perėjimą prie žiniomis grįstos ekonomikos ir visuomenės gali užtikrinti
tik mokymasis visą gyvenimą, kurio didesnioji dalis tenka suaugusiųjų mokymuisi
(Europos Bendrijų Komisijos komunikatas, 2006). Mokymasis visą gyvenimą tampa
pagrindine dabarties ir ateities tendencija bei iššūkiu suaugusiai visuomenės daliai.
Tik priėmęs šį iššūkį žmogus gali tikėtis sėkmingai prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių kasdieninio gyvenimo sąlygų.
Įvertinus, kad suaugusiųjų mokymasis trunka apie 55–60 metų, iš jų apie 40 metų
mokomasi dirbant (LSŠA, 2011), aiškėja pagrindinis suaugusiųjų mokymosi prioritetas – profesinis augimas. Tai patvirtina ir Lietuvoje atlikti tyrimai (T. Tamošiūnas, 2005; M. Teresevičienė ir kt., 2006, Ugdymo plėtotės centras, 2010, Socialinės
informacijos ir mokymų agentūra, 2012), kurių rezultatai rodo, kad didžioji dalis
besimokančių suaugusiųjų mokymąsi sieja su darbine veikla, t. y. kvalifikacijos
kėlimu ir persikvalifikavimu. Darbuotojų kvalifikacija tampa vis svarbesniu darbo
jėgos pasiūlą apibūdinančiu kriterijumi, teigiama Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje (2008). Nuo dirbančių žmonių kompetencijų ir kvalifikacijos
tiesiogiai priklauso gamybinių procesų inovatyvumas, darbo našumas, produkcijos
kokybė. Norėdami sėkmingai dirbti profesijos srityje, žmonės turi įgyti ne vieną
kompetenciją ir kvalifikaciją, taigi nuolat atnaujinti žinias, įgūdžius ir gebėjimus
arba įgyti naujų.
Kvalifikaciją suaugusieji dažniausiai tobulina mokydamiesi neformaliai, darbo vietoje arba savišvietos būdu (B. Simonaitienė, V. Targamadzė, 2001; R. Laužackas, 2002;
A. Fokienė, 2007). Statistikos departamento duomenimis (db1.stat.gov.lt/M3120106,
2013), 2011 m. profesiniais sumetimais neformaliajame švietime dalyvavo 35,4 proc.
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dirbančių suaugusiųjų (lyginant su visais gyventojais) arba 91 proc. (lyginant su
besimokančiais kitomis švietimo formomis).
Tikslingai pasirinktos neformaliojo mokymo ir mokymosi galimybės padeda
suaugusiam žmogui išsilaikyti darbo rinkoje arba integruotis į ją, atitikti keliamus
reikalavimus, prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, taip pat ir nuolatinį mokymąsi
bei visapusišką tobulėjimą, puoselėjant profesines ir bendrąsias kompetencijas.
Esminę bendrųjų kompetencijų reikšmę žmogui, gyvenančiam žinių visuomenėje,
pabrėžia Europos Parlamento ir Tarybos (EPT) rekomendacija dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (2006), Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo
strategija (2008). EPT rekomendacijoje (2006) akcentuojama, kad bendrosios kompetencijos garantuoja didesnį lankstumą darbo rinkoje, leidžia greičiau prisitaikyti
prie pokyčių. Išplėtotos bendrosios kompetencijos užtikrina profesinį augimą, skatina
žmogaus kūrybiškumą, asmeninį augimą ir motyvaciją dirbti bei mokytis.
Viena svarbiausių bendrųjų kompetencijų yra mokėjimo mokytis kompetencija,
kuri, mokslininkų nuomone, yra pamatinė kompetencija kitoms bendrosioms ir
specifinėms kompetencijoms plėtoti (H. Mandl, U. M. Krause, 2001; S. Kupiainen,
J. Hautamäki, 2006; C. Stringher, 2006; P. Adey, 2006; L. Chisholm, 2006; G. Jedeskog,
2006; A. Demetriou, 2006; A. Moreno, 2006; R. McCormik, 2006; P. Kloosterman,
2006; M. Dankers Van der Spek, 2006; M. Tight, 2007; G. Foley, 2007; A. Karsten,
2009, 2010; B. Hoskins, U. Fredriksson, 2006, 2008; D. Gaede, 2008; B. Hoskins,
D. R. Crick, 2008; M. E. Taylor. P. Kloostermann, 2010; V. Stanišauskienė, 2005,
G. Gedvilienė, V. Zuzevičiūtė, 2007; G. M. Linkaitytė, A. Lapėnienė, V. Jakubauskaitė, 2009; N. Bankauskienė, A. Augustinienė, N. Čiučiulkienė, 2008; V. Pukevičiūtė,
2007, 2009; 2010, 2012).
Tarptautinės UNESCO suaugusiųjų švietimo konferencijos CONFINTEA priimtoje Darbotvarkėje ateičiai (1997, p. 31) konferencijos dalyvės valstybės prisiėmė
įsipareigojimą kelti mokymosi kultūrą ir vystyti tokias strategijas, „kurios padėtų
suaugusiesiems sąmoningai pasirinkti mokymosi kelius, kurie geriausiai atitiktų
jų lūkesčius.“ Mokymosi visą gyvenimą memorandume (2001) gebėjimui mokytis
suteikiamas aktyvaus mokymosi dalies statusas, pabrėžiant, jog „dabar svarbiausia,
kad kiekvienas išmoktų mokytis, prisitaikyti prie pokyčių ir naudotis informacijos
gausybe“. (p. 17) Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje (2008) atkreipiamas dėmesys į neformaliojo švietimo ir asmens bendrųjų gebėjimų ugdymo sąsajas.
Nūdienos iššūkiai kelia uždavinius besimokančiam suaugusiajam – formuoti arba
tobulinti gebėjimą mokytis, t. y. greičiau, efektyviau, reflektuojant, naudojant naujausius metodus įsisavinti nuolat gausėjančias ir atsinaujinančias žinias, įgyti naujų
6
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įgūdžių, keisti nuostatas į mokymąsi ir profesinės veiklos galimybes, veiksmingai
pritaikyti naujoves darbinėje praktikoje, prisiimti atsakomybę už savo mokymosi
rezultatus.
Tai, kad mokėjimo mokytis kompetencija turi būti plėtojama visą sąmoningą
žmogaus gyvenimą, ne vien tik pagrindinio mokyklinio ugdymo metu, pabrėžia politiniai mokymąsi visą gyvenimą reglamentuojantys dokumentai (Europos Parlamento
ir Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų gebėjimų ugdymo, 2006; Europos Bendrijų
Komisijos komunikatas „Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada nevėlu“, 2006) ir
edukologijos mokslininkų, vadybininkų ir psichologų darbai užsienyje (H. Mandl,
U. M. Krause, 2001; S. Kupiainen, J. Hautamäki , 2006; C. Stringher, 2006; P. Adey,
2006; L. Chisholm, 2006; G. Jedeskog, 2006; A. Demetriou, 2006; A. Moreno, 2006;
R. McCormik, 2006; P. Kloosterman, 2006; M. Tight, 2007; G. Foley, 2007; A. Karsten, 2009, 2010; B. Hoskins, U. Fredriksson, 2006, 2008; D. Gaede, 2008; B. Hoskins,
D. R. Crick, 2008).
Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad užsienio mokslininkų darbuose nėra empirinių duomenų apie besimokančių suaugusiųjų mokymosi mokytis kompetencijos
raišką. 2008–2009 m., pradedant rengti disertaciją, buvo rasti du modeliai, skirti
mokinių ir studentų mokėjimo mokytis kompetencijai tirti (J. Hautamäki ir kt.,
2006; B. Hoskins ir kt., 2008). Vėlesniais metais, mokėjimo mokytis kompetencijai
tapus aktualiai, atsirado tarptautinių mokymosi mokytis projektų (pvz., SKILLS,
2007–20091; Learning to Learn, 2008–20102; C-KIT, 2008–20103). SKILLS projekte
sukurtas instrumentas suaugusių asmenų gebėjimui mokytis į(si)vertinti, tačiau
duomenų apie rezultatus, gautus jį taikant, nepavyko rasti. Kiti projektai apsiribojo
teorinių mokymosi mokytis aspektų nagrinėjimu arba praktine veikla – mokymais
gebėjimui mokytis formuoti.
Lietuvoje suaugusiųjų švietimo, mokymo ir mokymosi problematika nagrinėjama įvairiais aspektais. Istorines suaugusiųjų švietimo vystymosi paraleles gvildena
E. Trečiokienė (1993), bendruosius suaugusiųjų mokymosi klausimus tyrinėja M. Teresevičienė (2001), L. Žilinskaitė (2007), neformalaus mokymosi aspektus analizuoja
P. Kuprys (1996), I. Žemaitaitytė (2001), V. Krivickienė (2009). Suaugusiųjų mokymosi
ypatumai atskleidžiami M. Teresevičienės (1998, 2007), J. Laurinavičiūtės (2002),
Several Keys in Learning to Learn Skills (SKILLS). (2007). Projekto medžiaga (projekto numeris 134012-2007-ESGRUNDTVIG-GMP). Interaktyvus, prieiga per internetą www.faea.es/G1_SKILLS , [žiūrėta 2010 01 18]
2
Learning2Learn (L2L). (2012). Projekto medžiaga. Interaktyvus, prieiga per internetą http://learning2learn.eu
[žiūrėta 2012 07 31].
3
Socialiai pažeidžiamų grupių bendrųjų kompetencijų plėtra ir pripažinimas (projekto numeris 2010-1-IT2GRU06-13864 4) Interaktyvus, prieiga per internetą www.lssa.smm.lt/projektai/2012 metai [žiūrėta 2010 01 18]
1
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M. Teresevičienės, D. Oldroit, G. Gedvilienės (2004), A. Bėkštos, V. Lukošūnienės
(2005), M. Teresevičienės, G. Gedvilienės, V. Zuzevičiūtės (2006), J. Abramauskienės,
R. Kirkiliauskienės (2007), V. Zuzevičiūtės, M. Teresevičienės (2008), V. Lukošūnienės (b.d.; 2010), M. G. Linkaitytės, L. Žilinskaitės, Ž. Navikienės (2012), A. Bėkštos,
A. M. Juozaičio, R. Juozaitienės, V. Lukošūnienės (2012), A. M. Juozaičio (b.d.) ir kt.
darbuose.
Pedagogų ir pedagoginio personalo kompetencijų aspektus analizuoja T. Bulajeva
(2001), L. Ušeckienė (2003), K. Pukelis (2003), M. Barkauskaitė, E. Motiejūnienė
(2004), R. Ališauskienė, L. Ušeckienė (2005), P. Pečiuliauskienė (2008); R. Čiužas,
P. Jucevičienė (2006), L. Šiaučiukėnienė, O. Visockienė, P. Talijūnienė (2006),
R. Čiužas (2007), R. Čiužas, L. Šiaučiukėnienė (2007), J. Andreikėnienė, O. Visockienė
(2007), N. Čiučiulkienė, A. Augustinienė, N. Bankauskienė (2007), L. Ušeckienė,
R. Ališauskienė (2007), G. Gedvilienė, R. Laužackas (2010), R. Vasiliauskas (2010),
A. Juodaitytė, N. Kvedaraitė (2010), O. Monkevičienė (2012), E. Martišauskienė
(2009, 2012).
Aukštųjų mokyklų dėstytojų kompetencijų raišką tiria P. Jucevičienė (2003),
M. Barkauskaitė (2007), I. Zaleskienė (2007), V. Zuzevičiūtė (2003), K. Pukelis, N. Pileičikienė (2010).
Į suaugusiojo mokytojo (andragogo) profesionalizacijos problematiką gilinasi
A. M. Juozaitis (2008), B. Anužienė, R. M. Andriekienė ir kt. (2008), B. Jatkauskienė,
E .Jatkauskas (2010), R. M. Andriekienė (2011), R. M. Andriekienė, L. Staškūnienė
(2011), I. Zubrickienė, J. Adomaitienė (2011).
Suaugusiųjų profesinio rengimo aspektus analizuoja R. Laužackas (1999, 2002,
2005, 2008), K. Pukelis (2009), M. Teresevičienė ir kt. (2008), M. Miliušienė, M. Teresevičienė (2009), E. Stasiūnaitienė (2008, 2009), A. Fokienė (2006, 2007, 2008),
R. M. Andriekienė, B. Anužienė (2006).
G. M. Linkaitytė, D. Lukšytė (2003, 2005), G. M. Linkaitytė ir kt. (2009) dėmesį
skiria savivadaus mokymosi ir tęstiniame mokymesi dalyvaujančių asmenų motyvacijos problematikai.
Įvairiais aspektais ir apimtimi suaugusiųjų mokymo ir mokymosi situaciją Lietuvoje nagrinėja suaugusiųjų švietimo, mokymo ir mokymosi srityje atlikti tyrimai
(T. Tamošiūnas ir kt., 2004a, 2004b, 2005, 2006, 2007; M. Teresevičienė ir kt., 2006;
L. Ušeckienė, R. Ališauskienė, 2007; UPC, 2010; Socialinės informacijos ir tyrimų
agentūra, 2012).
Moksliniuose darbuose nagrinėjami pedagogų ir aukštųjų mokyklų dėstytojų
mokėjimo mokytis kompetencijos aspektai (G. Gedvilienė, V. Zuzevičiūtė, 2007;
8
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G. M. Linkaitytė ir kt., 2009; B. Bitinas, 2012; N. Bankauskienė ir kt., 2008; P. Jucevičienė, 2003; M. Barkauskaitė, 2007).
Kai kurie autoriai analizuoja atskiras mokėjimo mokytis kompetecijos sudedamąsias dalis, pvz., M. Teresevičienė (2007) aptaria poveikį suaugusiųjų mokymuisi
darančius veiksnius, J. Laurinavičiūtė (2002) gilinasi į suaugusiųjų mokymosi motyvacijos genezę, G. M. Linkaitytė, D. Lukšytė (2003, 2005) tiria saviva(l)daus mokymosi elementus. Praktiniu lygmeniu suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencija
ugdoma vykdant Ugdymo plėtotės centro projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos
plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“, naudojant
verstinę metodinę medžiagą.
Konstatuotina, kad didžiausias dėmesys Lietuvoje skiriamas bendrojo lavinimo
mokyklų mokinių ir universitetų studentų mokėjimo mokytis kompetencijos raiškai
ir jos ugdymui (V. Stanišauskienė, 2005, 2008; V. Pukevičiūtė, 2007, 2009; 2010, 2012;
N. Mačianskienė ir kt., 2004; N. Burkšaitienė, 2006; UPC projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“, 2012;
Šiaulių universiteto projektas „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio (SMOM)
įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose, 2012; B. Bitinas, 2012).
Atlikus literatūros šaltinių (daktaro darbų, straipsnių, tyrimų) analizę, galima
teigti, kad suaugusių žmonių MM kompetencijos raiškos ir jos ugdymo(si) problema
Lietuvoje nagrinėjama fragmentiškai. Mokslininkų darbuose nagrinėjami pedagogų
ir aukštųjų mokyklų dėstytojų MM kompetencijos aspektai, vienetiniuose tyrimuose
siekiama atskleisti subjektyvius veiksnius, darančius įtaką suaugusiųjų mokymuisi
(motyvaciją mokytis, požiūrį į mokymąsi). Tačiau pasigendama sisteminio požiūrio
į suaugusio žmogaus gebėjimą mokytis, kuris yra itin svarbus asmeniui mokantis
visą gyvenimą, teorinių ir empirinių darbų, atskleidžiančių gilumines suaugusiųjų
nuostatas į mokymąsi, MM svarbos supratimą, asmeninių galių mokytis žinojimą ir
panaudojimą, mokymosi reflektuojant įgūdžius, bendravimą ir kitų svarbių asmenų
pagalbą mokantis, gebėjimo mokytis elementų, kaip subjektyvių mokymosi veiksnių,
įsivertinimą, kognityvinės ir afektyvinės mokymosi dimensijų reikšmę suaugusiam
žmogui mokantis mokytis. Siekiant, kad kiekvienas suaugęs žmogus būtų visavertis
mokymosi dalyvis, būtina sudaryti sąlygas jo mokėjimo mokytis gebėjimų plėtrai,
vadinasi, reikia sukurti instrumentą suaugusio žmogaus mokėjimo mokytis kompetencijos raiškai įvertinti ir įsivertinti. Tokio instrumento šiuo metu Lietuvoje nėra.
Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimas nėra įtrauktas į suaugusiųjų mokymosi
tyrimus, todėl šios kompetencijos raiška tarp suaugusiųjų nėra nustatyta. Pavieniai
bandymai tirti siaurų suaugusiųjų grupių MM kompetencijos sudedamąsias dalis
9
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suteikia ribotą vaizdą apie šio gebėjimo raišką tarp suaugusių asmenų. Suaugusiųjų
MM kompetencijos ugdymas šiuo metu yra fragmentiškas ir nesistemingas, neapima
suaugusiųjų MM kompetencijos vertinimo, todėl nesuteikia duomenų apie ugdomojo
poveikio įtaką. Viešojoje erdvėje nėra reflektyvių duomenų apie taikomus ugdymo
būdus, mokymosi strategijas ir metodus gebėjimui mokytis tobulinti ir jų tikslingą
poveikį.
Taigi suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos teorinio nagrinėjimo ir empirinių tyrimų situacija Lietuvoje leidžia apibrėžti mokslinę tyrimo problemą: kaip
kvalifikaciją tobulintys suaugę asmenys supranta ir įsivertina mokėjimo mokytis
kompetenciją ir jos ugdymo(si) galimybes.
Tyrimo objektas – kvalifikaciją tobulinančių suaugusių asmenų mokėjimo mokytis
kompetencijos raiška ir ugdymasis.
Tyrimo tikslas – atskleisti kvalifikaciją tobulinančių suaugusių asmenų mokėjimo
mokytis kompetencijos raišką ir jos ugdymo(si) galimybes.
Tyrimo uždaviniai
1. Pagrįsti mokėjimo mokytis kompetencijos sampratą mokslinėje literatūroje.
2. Sudaryti hipotetinį suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos modelį.
3. Nustatyti suaugusių asmenų mokėjimo mokytis kompetencijos raišką.
4. Atskleisti suaugusių asmenų mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo(si)
galimybes.
Teorinę darbo reikšmę apibūdina pasiekti rezultatai:
• Pagrįsta mokėjimo mokytis kompetencijos samprata mokslinėje literatūroje.
• Sudarytas hipotetinis suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos modelis.
• Atskleistos suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo(si) galimybės.
Praktinė darbo reikšmė
Parengtas ir empiriškai pagrįstas suaugusiųjų MM kompetencijos vertinimo
instrumento modelis sudaro prielaidas sistemingai vertinti suaugusiųjų MM kompetenciją.
Įvertinta suaugusiųjų MM kompetencijos raiška atveria galimybes kryptingai
gerinti suaugusiųjų mokymo(si) programas, įtraukiant ar sustiprinant gebėjimo
mokytis ugdymą(si).
Mokslinės literatūros analizės ir empirinių duomenų pagrindu sukurta, empiriškai patikrinta ir MM kompetencijos raiškos pokyčiais įvertinta mokymosi programa
suaugusiųjų MM kompetencijai ugdyti gali būti taikoma įvairių suaugusiųjų grupių
gebėjimui mokytis tobulinti.
10

ĮVADAS

Susisteminta teorinė medžiaga, tyrimo instrumentas ir tyrimo rezultatai, praktinės
rekomendacijos naudingi suaugusiems žmonėms, norintiems įsivertinti MM kompetencijos lygį, gilinti žinias apie mokymąsi mokytis ir praktiškai tobulinti gebėjimą
mokytis; andragogams, dirbantiems su įvairiomis suaugusiųjų grupėmis; mokymų
organizatoriams, padedantiems suaugusiam žmogui mokytis efektyviau.
Mokslinį darbo naujumą sudaro teorinis ir praktinis mokėjimo mokytis kompetencijos vietos ir reikšmės pagrindimas suaugusiojo mokymesi. Mokslinės literatūros
analizė pagrindžia suaugusio žmogaus mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo(si)
teorines prielaidas. Sukurtas hipotetinis suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos modelis.
Empirinio tyrimo rezultatai parodo esamą suaugusiųjų gebėjimo mokytis raišką:
kaip suaugusieji supranta mokymosi mokytis esmę, vertina gebėjimo mokytis poveikį
bendrajai mokymosi pažangai ir asmenybės tobulėjimui, įsivertina mokėjimo mokytis kompetenciją sudarančius gebėjimus, kaip gebėjimas mokytis reiškiasi skirtingo
amžiaus, lyties, išsilavinimo suaugusiųjų grupėse.
Sukurta originali gebėjimo mokytis ugdymo(si) programa, kurią įgyvendinus
nustatyta teigiama ugdomojo poveikio įtaka suaugusiųjų MM kompetencijos raiškai.
Ugdomojo projekto rezultatų analizė atskleidžia, kad suaugusiųjų MM kompetencija
gali būti tobulinama nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ir išsilavinimo. Atskleistos
suaugusių asmenų MMK ugdymo(si) galimybės.
Darbo apribojimai. Šiame darbe tiriama MMK raiška kvalifikaciją keliančių
suaugusiųjų grupėje, kuri sudaro didžiausią asmenų, dalyvaujančių suaugusiųjų
švietime, dalį ir apima įvairaus amžiaus žmones. Tikėtina, kad tyrimo rezultatai
leidžia susidaryti patikimą vaizdą apie MMK raišką suaugusiųjų bendruomenėje.
Darbo autorė supranta, kad pasirinktas empirinio tyrimo objektas neaprėpia
visų besimokančių suaugusiųjų grupių. Nežiūrint įvairių tyrimų (T. Tamošiūnas,
2004a, 2004b, 2005, 2006, 2077; M. Teresevičienė ir kt., 2006; UPC, 2010) rodiklių,
kad suaugusiųjų mokymasis nepakankamai išplėtotas (lyginant su politiniuose dokumentuose nusimatytais tikslais), suaugusiųjų dalyvavimas švietimo sistemoje yra
akivaizdus ir vyksta įvairiomis formomis. Suaugusieji, norintys įgyti vidurinį išsilavinimą, mokosi formaliai suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklose ir mokymo
centruose. Neformalusis ir savaiminis mokymasis vyksta darbo vietoje. Saviraiškos
ir asmeninio tobulinimosi poreikiai tenkinami neformaliojo neprofesinio mokymosi
formomis. Didžioji dalis suaugusiųjų teigia besimoką savarankiškai (iš knygų, TV,
savo ir aplinkinių patirties (UPC, 2010). Aprėpti visas šias grupes būtų buvę per daug
sudėtinga. Darbo autorė pripažįsta šio tyrimo ribotumą.
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Ginamieji teiginiai
• Suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencija yra holistinė kompetencija,
kurią sudaro šešios bazinės subkompetencijos, pasireiškiančios asmeninėje,
procesinėje ir refleksyviojoje srityse: mokymosi mokytis prasmės supratimas,
motyvacijos mokytis veiksnių suvokimas, ankstesnės patirties refleksija, laiko
valdymas, informacijos organizavimas, darbo grupėje gebėjimai.
• Suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencija gali būti ugdoma(si). Sėkmingą
jos ugdymą(si) lemia tikslingai suplanuota ir organizuota, optimalios trukmės, besimokančiojo patirtį įtraukianti, tinkamomis mokymosi strategijomis,
teigiamomis emocijomis ir bendradarbiavimu paremta ugdomoji veikla.
• Suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo(si) galimybės sietinos
su mokymosi strategijų taikymu. Pagrindinės mokymosi strategijos, taikytinos
plėtojant suaugusiųjų MM kompetenciją, yra: refleksijos ir patirties panaudojimo naujose situacijose, mokymosi planavimo, stebėsenos, vertinimo ir
koregavimo, savęs motyvavimo būdų paieškos, informacijos, laiko ir pastangų
valdymo bei bendradarbiavimo.
Metodologinės darbo nuostatos
Metodologinėmis darbo nuosatatomis pasirenkamos šios teorijos.
Humanistinė mokymosi teorija, grindžiama humanistinės pedagogikos ir psichologijos nuostatomis (A. Maslow, 2006, C. R. Rogers, 1961, čia iš 2005), akcentuojančiomis žmogaus asmenybės svarbą, atskleidžiančiomis suaugusio žmogaus
mokymosi potencialą, parodančiomis efektyvaus mokymosi prielaidas, žmogui
mokantis savarankiškai.
Konstruktyvistinė mokymosi teorija, teigianti, kad mokymasis yra aktyvus prasmių kūrimo, taikant įvairų patyrimą, procesas. Pagal šią teoriją savarankiškai besimokąs žmogus yra aktyvus patirtimi grįsto žinojimo konstruotojas, o mokytojas tėra
mokymosi pagalbininkas. Konstruktyvistinė mokymosi teorija išryškina socialinės
aplinkos ir bendradarbiavimo reikšmę, plėtojant asmens pažintines galias (P. Sahlberg,
2005; H. Siebert, 2007; M. Knowles ir kt., 2007). Konstruktyvistinė mokymosi teorija
glaudžiai siejasi su suaugusiųjų mokymusi, apimančiu savivadumą, perkeliamąjį
mokymąsi ir situacinį pažinimą, nes ir konstruktyvizmo, ir suaugusiųjų mokymosi
atvejais svarbi žmogaus patirtis, kuri yra ir mokymosi išteklius, ir mokymosi stimulas
(S. B. Merriam, R. S. Cafarella, 1999; S. Imel, 2000).
Andragoginė mokymo ir mokymosi teorija, akcentuojanti požiūrį į suaugusį
mokinį kaip į savarankišką, motyvuotą asmenybę, gebančią refleksuoti ir siekiančią
naudotis sukaupta asmenine patirtimi, atsakingą už mokymąsi ir jo rezultatus, turinčią
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stiprų savivados poreikį ir pasižyminčią individualiais skirtumais. Esminis andragogikos bruožas – lankstumas, kuris itin svarbus kuriant ir įgyvendinant suaugusiųjų
mokymo ir mokymosi programas (M. Knowles, 1970, 1975; 1980, 1984; M. Knowles
ir kt., 2005, 2007; D. Kolb, 1983; P. Jarvis, 2001).
Transformatyvaus mokymosi teorija, suaugusiųjų mokymąsi apibrėžianti kaip
reflektyvų procesą, kurio metu žmogus keičia probleminius mąstymo, prasmės suvokimo būdus, prielaidas ir lūkesčius. Transformatyvus mokymasis yra mokymasis
veikiant, o mokymosi veikiant pradžia yra lemiamas veiksnys naujai prasmės perspektyvai suvokti. Mokantis transformatyviai vienu metu kinta daugelio mentalinių
schemų struktūra ir paliečiamos visos trys mokymosi sritys: kognityvinė, afektyvinė
ir socialinė (R. J. Mezirow, 1991; P. Cranton, 1996; E. W. Taylor, 1998; Ch. Zeuner,
2007; I. Schuessler, 2008; K. Illeris, 2010; H. Siebert, 2010).
Disertacinio darbo aprobavimas
Mokslinio darbo rezultatų disertacijos tema skelbimas:
1. Lukošūnienė V. Barkauskaitė M. (2011). Andragogų mokymosi mokytis kompetencijos raiška // Andragogika, 2011/2, p. 99–111.
2. Lukošūnienė V. (2011). Refleksija kaip integrali mokymosi mokytis kompetencijos dalis // Pedagogika Nr. 101, p. 43–49.
3. Lukošūnienė V., Barkauskaitė M. (2013). Mokymosi mokytis kompetencija:
suaugusiųjų požiūris // Pedagogika Nr. 110, p. 41–48.
Kitos publikacijos. Straipsniai:
1. Bėkšta A., Lukošūnienė V. (2008). International Co-operation as Major Factor in Developing Informal Adult Education in Lithuania // X.Symposium
“Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa. Regionaliesierung –
Internationalisierung”. Pesc/Fuenfkirchen, p. 355–361.
Vadovėliai ir mokomosios priemonės:
1. Gebėjimas mokytis. Savarankiško mokymosi priemonė. (2012). Sudaryt. Lukošūnienė V., Bėkšta A., Cymbaliuk D. Vilnius: Lietuvos suaugusiųjų švietimo
asociacija.
2. Kūrybiškumas. Savarankiško mokymosi priemonė. (2012). Sudaryt. Lukošūnienė V., Bėkšta A., Cymbaliuk D. Vilnius: Lietuvos suaugusiųjų švietimo
asociacija.
3. Iniciatyva ir verslumas. Savarankiško mokymosi priemonė. (2012). Sudaryt.
Lukošūnienė V., Bėkšta A., Cymbaliuk D. Vilnius: Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacija.
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4. Bendravimas užsienio kalbomis. Savarankiško mokymosi priemonė. (2012).
Sudaryt. Lukošūnienė V., Bėkšta A., Cymbaliuk D. Vilnius: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.
5. Bėkšta A., Juozaitis A., Juozaitienė R., Lukošūnienė V. (2012). Tęstinis andragogų rengimas. Vilnius: Ugdymo plėtotės centras.
6. Suaugusiųjų neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimas. (2010). Informacinis leidinys. Sudaryt. Lukošūnienė V. Vilnius: Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacija.
Pranešimai konferencijose
1. Lukošūnienė V. Suaugusiųjų požiūris į mokymąsi mokytis. Pranešimas mokslinėje konferencijoje „Andragogikos studijų atnaujinimas profesionalizacijos
kontekste“ Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institute, 2013 m. spalio 11 d.
2. Lukošūnienė V. Mokymasis mokytis – prielaida pedagoginėms kompetencijoms
gilinti. Pranešimas nacionalinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Pedagoginių kompetencijų gilinimas ugdymo(si) procese“ Lietuvos edukologijos
universitete, 2012 m. spalio 19 d.
3. Lukošūnienė V. Mokomės mokytis. Inovacija? Seniai pamiršta nauja? Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Inovatyvūs suaugusiųjų įgalinimo metodai: Edukologijos ir socialinio darbo perspektyvos“ M. Romerio universitete
(Vilnius), 2012 m. gegužės 10 d.
4. Lukošūnienė V., Barkauskaitė M. Andragogų mokymosi mokytis kompetencijos
raiška. Pranešimas mokslinėje konferencijoje „Andragogikos aktualijos: suaugusiųjų švietimo veikėjų profesionalizacija“ Klaipėdos universiteto Tęstinių
studijų institute, 2011m. gegužės 19 d.
5. Lukošūnienė V. Refleksija – integrali mokymosi mokytis kompetencijos dalis.
Pranešimas mokslinėje konferencijoje „Laiko iššūkiai Lietuvos švietimui“,
skirtoje dr. M. Lukšienei atminti, Vilniaus pedagoginiame universitete, 2010 m.
lapkričio 18 d.
6. Lukošūnienė V. Refleksija, kaip suaugusiojo mokymosi instrumentas. Pranešimas mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Suaugusiųjų švietimas: kūrybiškumas ir inovacijos“ M. Romerio universitete (Vilnius), 2009 m. lapkričio 26 d.
7. Lukošūnienė V. Suaugusiųjų švietimo sistemos transformacija. Lietuvos pavyzdys. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Suaugusiųjų mokymosi aktualijos“ Vakarų Ukrainos resursų centre (Lviv, Ukraina), 2011 m. gegužės 25 d.
8. Lukošūnienė V. Suaugusiųjų švietimo savaičių indėlis į neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtrą Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Mokymosi
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visą gyvenimą strategija: inovacijų paieška“. Švietimo ir mokslo ministerija,
Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras, Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacija, 2008 m. lapkričio 24 d.
9. Lukošūnienė V., Bėkšta A. Tarptautinio bendradarbiavimo reikšmė plėtojant
suaugusiųjų švietimą Lietuvoje. Pranešimas tarptautiniame 10 simpoziume
„Suaugusiųjų švietimo istorija centinėje Europoje. Nuo regionališkumo iki
tarptautiškumo“ Pecs universitete, Vengrija, 2008 m. spalio 3 d.
Kiti renginiai, kuriuose nagrinėta arba taikyta mokymosi mokytis ugdymo
metodika
• 2013 08 21–22 Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vestas seminaras „Andragogika
pažengusiesiems“ (16 val.).
• 2013 m. parengtas ir pradėtas vykdyti (darbo autorei koordinuojant) ES
Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig partnerystės paprogramės
projektas „Mokėjimo mokytis kompetencija grįžtantiems mokytis asmenims“.
Projekto trukmė iki 2015 m., dalyvauja 7 šalių partneriai.
• 2011 11 3 Soros International House (Vilnius) tarptautinėje konferencijoje „Profesionalus kalbų mokymas ir mokinių kompetencijų vertinimas“ vestas teorinis-praktinis užsiėmimas Vaizdo treniruotė, kaip andragogo savianalizės metodas.
• 2011 05 5–7 konferencijoje „Švietimo inovacijos kūrybiškai visuomenei“ ATEE
Spring University 2011 Vilniaus pedagoginiame universitete moderuota paralelinė darbo sekcija.
• 2011 m. gegužės – birželio mėn. Ugdymo plėtotės centro projekte „Mokyklų
bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones” (projekto Nr.VP1–2.3-ŠMM-04-V-03–001) vesti mokymai „Andragoginė
kompetencija“ (8 val.).
• 2011 m. rugsėjo – spalio mėn. Ugdymo plėtotės centro projekte „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (projekto
Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006) vesti mokymai „Mokėjimo mokytis kompetencijos plėtotė“ (40 auditorinių val.).
• 2011 m. vasario – kovo mėn. Ugdymo plėtotės centro projekte „Suaugusiųjų
švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias
kompetencijas“ (projekto Nr. VP1–2.2.-ŠMM-06-V-02–002) vesti mokymai
(40 val.) „Suaugusiųjų švietimas: tendencijos, požiūriai, aktualijos“, formuojant suaugusiųjų mokytojų gebėjimus naudoti leidinį „Mokymosi pagrindai“
(Lukošūnienė V., Bėkšta A., 2007) suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijai stiprinti.
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•

2010–2012 m. tarptautinio Mokymosi visą gyvenimą programos projekto
„Socialiai pažeidžiamų grupių bendrųjų kompetencijų plėtra ir pripažinimas“
(projekto numeris 2010-1-IT2-GRU06-13864 4) ekspertė. Vesti pilotiniai mokymosi mokytis užsiėmimai Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų bendrojo lavinimo
mokyklos mokiniams (8 val.).
Disertacijos struktūra
Darbą sudaro įvadas, trys dalys, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas ir
priedai. Darbe pateikta 83 vaizdinės priemonės: 33 lentelės ir 50 paveikslų. Disertaciniam tyrimui panaudoti 587 šaltiniai.
Disertacijoje vartojamos sąvokos
Bendrosios kompetencijos – gebėjimų, būtinų modernioje žinių visuomenėje,
visuma (Cedefop, 2009).
Besimokantis suaugusysis – asmuo, vyresnis nei 18 metų, kuris mokosi, lavinasi,
tobulina kvalifikaciją, plečia kultūrinį ir pilietinį akiratį (I. Žemaitaitytė, 2001).
Gebėjimas – asmens savybė atlikti tam tikrus darbus (AKSTŽ, 2008).
Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų,
įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma (LR Švietimo įstatymas, 2011).
Metakompetencija – gebėjimas įvertinti savo galimybes pasinaudoti asmeninėmis
kompetencijomis ir ar jas įgyti (F. E. Weinert, 2001).
Metamokymasis – mokymasis mokytis, t. y. mokymasis, kai mokinys įsisąmonina
savo paties mokymąsi: žino, kaip jis geriausiai mokosi, nori sąmoningai ir savivadžiai
organizuoti mokymąsi (J. B. Biggs, 1985).
Mokymasis mokytis – gebėjimas atkakliai mokytis, organizuoti savo mokymąsi,
įskaitant mokymąsi veiksmingai valdant laiką ir informaciją asmeniškai ir grupėmis. Tai
mokymosi proceso ir poreikių supratimas, turimų galimybių nustatymas ir gebėjimas
įveikti kliūtis, siekiant sėkmingai mokytis. Ši kompetencija reiškia, kad įgyjamos naujos
žinios ir įgūdžiai, siekiama gauti pagalbą ir ja naudotis. Mokymasis mokytis įpareigoja
besimokančiuosius remtis turima mokymosi ir gyvenimo patirtimi, naudoti ir pritaikyti
žinias ir įgūdžius įvairiose situacijose – namuose, darbe, šviečiantis ir lavinantis. Motyvacija ir pasitikėjimas yra ypač svarbūs žmogaus kompetencijai (ETP rekomendacija, 2006).
Mokymasis visą gyvenimą – visa mokymosi veikla, vykstanti visą gyvenimą, siekiant tobulinti žinias, įgūdžius, kompetenciją asmeninėje, pilietinėje, socialinėje ir /
arba su darbu susijusioje perspektyvoje (Mokymosi visą gyvenimą memorandumas,
2001; Cedefop, 2009).
Mokymosi strategija – mentalinės veiklos planas siekiant numatytų mokymosi
tikslų (P. Bimmel, U. Rampillon, 2004).
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Patirtinis mokymasis – naujų žinių, įgūdžių ir nuostatų formavima(sis), vykstantis
apmąstant, analizuojant, konceptualizuojant bei pritaikant asmeninę ir profesinę
patirtį (A. M. Juozaitis, 2009).
Reflektyvusis mokymasis – mokymasis nuolat save kontroliuojant (L. Jovaiša, 2007).
Neformalusis mokymasis – savarankiškas mokymasis, turintis planingumo (tikslo,
laiko, vietos ir kt,) požymių ir svarbus besimokančiam asmeniui, paprastai neatestuojamas pažymėjimu (AKSTŽ, 2008, p. 46); mokymasis, apimantis planingą veiklą, kuri
išoriškai neapibrėžiama mokymusi (tikslų, laiko ar paramos mokymuisi požiūriu), bet
turinti išvystytą „mokymosi elementą“ (Cedefop, 2009); švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo
programas, išskyrus formaliojo švietimo programas (LR Švietimo įstatymas, 2011).
Neformalusis profesinis mokymasis – savo noru pasirenkamas, mokymo dalykų ir
laiko neribojamas profesinis mokymasis pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo,
kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, paprastai
neatestuojamas pažymėjimu (AKSTŽ, 2008, p. 46).
Suaugusiųjų mokymasis - tai visi mokymosi būdai, kuriuos naudoja suaugusieji,
įgiję pirminį išsilavinimą, neatsižvelgiant į tai, kaip toli yra pažengęs šis procesas (EK
Komunikatas Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada nevėlu, 2006).
Ugdymas – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimas bendraujant ir
mokant (LR Švietimo įstatymas, 2011).
Disertacijoje vartojamos santrumpos
AKSTŽ – Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas
DeSeCo - Definition and Selection of Competencies
EK- Europos Komisija
EP – Europos Parlamentas
EPT – Europos Parlamentas ir Taryba
ES - Europos Sąjunga
ET – Europos Taryba
LNKS koncepcija - Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų sistemos koncepcija
LNKS metmenys - Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų sąrangos metmenys
LR – Lietuvos Respublika
LSŠA – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
MMK – mokėjimo mokytis kompetencija
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development
UPC – Ugdymo plėtotės centras
SKILLS – Several Keys in Learning to Learn Skills
TŽŽ – Tarptautinis žodžių žodynas
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I. TEORINIS SUAUGUSIŲJŲ MOKĖJIMO MOKYTIS
KOMPETENCIJOS UGDYMO(SI) PAGRINDIMAS
1. Mokėjimo mokytis kompetencijos apibrėžtis mokslinėje
literatūroje
1.1 Kompetencijos sampratos koncepcijos
Pastaraisiais dešimtmečiais, keičiantis mokymosi paradigmai (P. Baumgartner,
S. Payr, 1994; R. B. Barr, J. Tagg, 1995; N. Longworth, R. Laužackas, 1999, 2001,
2002; 2007, R. Čiužas, P. Jucevičienė, 2006; R. Čiužas, 2007; N. Bankauskienė, 2007;
R. Bruzgelevičienė, 2008; R. Laužackas ir kt., E. Stasiūnaitienė, 2005), vis labiau
pabrėžiama mokymosi rezultatais (kompetencijomis) grįsto mokymosi politika
(M. Hubba, J. E. Freed, 2000; Švietimo gairės, 2002; D. Lankelytė, V. Šilingienė, 2004;
K. S. Weddel, 2006; K. Bradley-Bennett ir kt., 2010; R. Adamonienė, L. Ruibytė, 2010;
ET rezoliucija dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės, 2011;
LR Švietimo įstatymas, 2011). ET rezoliucijoje dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų
mokymosi darbotvarkės (2011) pabrėžiama šios politikos esmė: pagrindinį vaidmenį suteikti savarankiškai besimokančiam asmeniui, nepaisant to, kur jis mokosi, ir
sukurti reikalingą daugialypį valdysenos modelį.
Edukologijos mokslininkai, pvz., N. Longworth (2007), kritikuoja vertybių sistemą,
orientuotą tik į akademinius ir protinius rezultatus ir vertinimo procedūras, skirtas gebėjimui atsiminti ir faktams atkartoti. Tokia sistema neatitinka realių ateities poreikių,
trukdo siekti socialinės sanglaudos ir ekonominės naudos, todėl mokymosi amžiuje
nepriimtina. N. Longworth nuomone, formuotina vertybių sistema, atsižvelgianti į
asmenines savybes: savigarbą, savęs pažinimą, pagarbą kitiems. Vertinimo procedūros turėtų apimti visus gebėjimus: informacijos apdorojimą, sprendimų priėmimą,
bendravimą, mąstymą, kūrybiškumą, mokėjimą mokytis.
K. S. Weddel (2006), remdamasi Richards ir kt., akcentuoja, kad kompetencijomis
grįstas mokymasis orientuojasi į tai, ką besimokantysis rengiasi veikti po mokymosi,
o ne į tai, ko jis norėtų mokytis, ir yra visuma mokymosi rezultatų, kurie gaunami
įvertinus besimokančiųjų tikslus, kylančius gyvenimiškose situacijose. Taigi kompetencijomis grįstas mokymasis iškelia švietimui tikslą formuoti mokymosi tikslus,
tiksliai išmatuojamais parametrais apibrėžiant žinias, įgūdžius ir elgsenas, kuriuos
turi įgyti besimokantysis iki mokymosi pabaigos. Greitai reaguoti į besikeičiančią
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situaciją ir suteikti pranašumo konkurencinėje kovoje gali tik kompetencijos ugdymu
pagrįsta, integruota ir orientuota į ateitį mokymo sistema (R. Adamonienė, L. Ruibytė,
2010). Pažymėtina, kad kompetencijomis grįstas mokymasis yra ne žinių perteikimas iš kartos į kartą, bet holistinio supratimo apie individualią vertybių, nuostatų
kombinaciją, pajėgumo kurti strategijas ir spręsti problemas, siekiant išmokti kažką
nauja, stiprinimas.
Taigi kompetencijomis grįsto mokymosi tikslas – sudaryti besimokančiam
asmeniui sąlygas ugdytis ir tobulinti svarbiausius gebėjimus, pagrįstus įsisąmonintomis žiniomis, sąmoningai įvaldytais įgūdžiais ir vertybinėmis nuostatomis. Tokie
gebėjimai leistų asmeniui gerai jaustis asmeniniame gyvenime ir sėkmingai dirbti
profesinėje veikloje.
Kompetencijomis grįstas mokymasis susijęs su gebėjimu mokytis, t. y. mokymosi
svarbos supratimu, gebėjimu išsikelti tikslus, numatyti strategijas jiems pasiekti, planuoti mokymosi laiką, įvertinti asmenines galias ir išorinius išteklius, mokytis iš kitų
ir savo asmeninės patirties, būti motyvuotam mokytis. Galima teigti, kad gebėjimas
mokytis yra kompetencijomis grįsto mokymosi pagrindas.
Kompetencijos santykis su MM kompetencija gali būti atskleidžiamas, remiantis H.
Mandl, U. M. Krause (2001, p. 8) kompetencijos ir mokymosi kompetencijos palyginimu. Anot mokslininkų, kompetencija yra gebėjimas veikti, mokymosi kompetencija
yra gebėjimas sėkmingai mokytis (t. y. veikti mokantis) ir pasiekti mokymosi rezultatą,
todėl, jų nuomone, MM kompetencija yra gebėjimas veikti mokantis veiksmingų
mokymosi formų ir gebėjimas pasiekti aukštą gebėjimo mokytis lygį.
Siekiant giliau suprasti MM kompetenciją, tikslinga apžvelgti kompetencijos
sampratą.
1.1.1 Kompetencijos sampratos apibrėžtis
Kompetencijos [lot. competentia – atitikimas, gebėjimas] sąvoka mokslinėje
literatūroje plačiai nagrinėjama. Tai lemia išaugę nūdienos reikalavimai žmogui,
siekiančiam sėkmės profesinėje, bendruomeninėje ir asmeninėje srityse, mokymosi,
orientuoto į kompetencijas, principų taikymas edukacinėje veikloje, suaugusiųjų
žmonių mokymosi ypatumai. B. Hoskins, U. Fredriksson (2008) teigia, kad kompetencijos tapo žinomos dėl politikos veikėjų poreikio sužinoti, kokie individualūs
mokymosi rezultatai būtini piliečiams, kad jie galėtų prisidėti prie modernios globalizuotos visuomenės kūrimo ekonomine ir pilietiškumo prasme. Šiame kontekste
iškyla poreikis „įvesti į bendrą komunikacijos lauką naujas sampratas, apibrėžiančias
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žmogaus gebėjimą veikti ir elgtis įvairiose situacijose“ (L. Žilinskaitė, 2007, p. 64). Taip
švietimo dokumentuose atsiranda kompetencijos sąvoka, kuria vadinami mokymosi
rezultatai, suprantami kaip žinių, įgūdžių, nuostatų ir vertybių kombinacija, matuojami santykyje ne su bendrais teoriniais gebėjimais, o su realaus pasaulio uždaviniais
(B. Hoskins, U. Fredriksson, 2008).
Profesinės veiklos pasaulyje kompetencijos siejamos su veiksmingu darbo arba
atskirų darbinių užduočių atlikimu (J. Erpenbeck, 1997; R. E. Boyatzis, 1982; J. Sokol,
2001, B. Bergmann, 2001). Mokslininkų nuomone, profesinės veiklos kompetenciją
sudaro mokėjimai ir įgūdžiai, elgsenos motyvai, socialiniai vaidmenys ir individo
savybės, priežastiniais ryšiais susijusios su efektyviu darbo atlikimu. Žvelgiant į
kompetenciją kaip į bet kokio mokymo(si) pagrindą, teigtina, kad kompetencijos
visuomet plėtojamos, o kai kada ir įgyjamos mokantis (R. Laužackas ir kt., 2005).
Edukaciniame kontekste prancūzų kalbos kilmės terminas compétence, kaip teigia
M. Romainville (1996, čia iš Euridyce, 2002), pirmiausia buvo vartojamas profesiniame
mokyme ir reiškė galimybę įvykdyti konkrečią užduotį. Bendrajame lavinime kompetencija siejama ne tik su žiniomis, bet ir žinių pritaikymu, žmogaus galių plėtojimu jam
mokantis. Pagal mokymosi visą gyvenimą koncepciją (MVG memorandumas, 2001) ir
kitus programinius švietimo dokumentus (Lisabonos strategija, 2000; Mokymosi visą
gyvenimą užtikrinimo strategija, 2004; EBK komunikatas Suaugusiųjų mokymasis:
mokytis niekada nevėlu, 2006; ET rezoliucija dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų
mokymosi darbotvarkės, 2011) kompetencijos sudaro bet kokio mokymo(si) pagrindą
ir įgyjamos, plėtojamos bei tobulinamos visose mokymo(si) grandyse. Pabrėždami
kompetencijų svarbą suaugusiam žmogui, G. M. Linkaitytė ir kt. (2012) teigia, kad
savarankiškai veikiantis žmogus, siekdamas atlikti darbą, stengiasi sujungti asmenines savybes, gabumus, turimas žinias ir įgūdžius ir šios pastangos „atsiskleidžia
kaip tam tikras vertybines nuostatas turinčio žmogaus elgsena, rodanti potencialias
profesines jo galimybes.“ (p. 42)
Pastaruoju metu tarptautiniuose ir nacionaliniuose politiniuose dokumentuose
ir moksliniuose darbuose randama daug įvairuojančių kompetencijos sąvokos apibrėžimų.
Tarptautiniuose dokumentuose ir užsienio mokslininkų darbuose (W. Hutmacher, 1997; F. E. Weinert, 1999; OECD/DeSeCo, 2002; D. Kirchhöfer, 2004; EPT
rekomendacija dėl Europos MVG kvalifikacijų sąrangos kūrimo, 2008; B. Hoskins,
U. Fredriksson, 2008) teikiamuose apibrėžimuose akcentuojama, kad kompetencija
yra pajėgumas atlikti tam tikrą veiklą (įskaitant ir mokymąsi), o jos pagrindas yra
žinios, įgūdžiai, vertybės, patirtis – dalykai, kuriuos žmogus įgijo mokydamasis.
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Lietuvos švietimo dokumentuose (LNKS metmenys, 2007; LNKS koncepcija, 2007;
Švietimo įstatymas, 2011; Projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.)
mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ medžiaga, 2012) kompetencijos samprata
siejama su asmens gebėjimais atlikti tam tikras užduotis, remiantis žinių, mokėjimų,
įgūdžių ir vertybinių nuostatų visuma.
Lietuvoje moksliniu lygmeniu kompetencijos sąvokos aspektus edukaciniame
kontekste plačiausiai nagrinėjo R. Laužackas (1999, 2005), R. Laužackas, K. Pukelis
(2000), P. Jucevičienė, D. Lepaitė (2000), D. Lepaitė (2001, 2003), R. Laužackas, V. Dienys (2004), R. Laužackas, M. M. Teresevičienė, E. Stasiūnaitienė (2005), P. Jucevičienė
(2007), N. Bankauskienė, A. Augustinienė, N. Čiučiulkienė (2008), V. Zuzevičiūtė,
M. M. Teresevičienė (2008), A. M. Juozaitis (2008), R. Laužackas (2008), K. Pukelis
(2009). D. Lepaitė (2003) kompetenciją apibūdina kaip žmogaus kvalifikacijos raišką arba gebėjimą veikti, kurį lemia individo žinios, mokėjimai, įgūdžiai, požiūriai,
asmenybės savybės bei vertybės. R. Laužacko (2005, 2008) teigimu, kompetencija
yra gebėjimas atlikti tam tikrą operaciją ar užduotį realioje ar imituojamoje veiklos
situacijoje. Pagal N. Bankauskienę ir kt. (2008) kompetenciją sudaro asmens žinios,
įgūdžiai, gebėjimai, požiūriai, vertybės, kurios slypi žmogaus viduje ir pasireiškia
konkrečios veiklos rezultatais.
Konstatuotina, kad kompetencija yra daugiau nei įgūdžiai ir žinios (UDACE, 1989;
R. Kegan, 2002; D. Kirchhöfer, 2004; L. Chisholm, 2005, B. Hoskins, U. Fredriksson,
2008). Pvz., R. Kegan (2002, p. 2) nuomone, „didžiulis pasiekimas kompetencijos
koncepte yra tai, kad kompetencija nukreipia mūsų dėmesį nuo pastebimos, paviršinės „įgūdžių“ elgsenos į protinio pajėgumo, kuris sukuria elgseną, tyrimus. Ir ji
nukreipia mūsų dėmesį nuo „žinių“, kaip susandėliuoto turinio išmokimo (ką mes
žinome), į tyrinėjimą procesų, kurių metu kuriame žinias (kaip mes sužinome).“ Pasak L. Chisholm (2005), kompetencija reiškia galėjimą įsisavinti žinias, žinojimą kaip
(know-how) ir įgūdžius pastovioje, besikartojančioje ar besikeičiančioje situacijoje.
Autorė išskiria du reikšmingus kompetencijos koncepto aspektus: 1) gebėjimą įsisavinti tai, kas žinoma ir galima padaryti sprendžiant specifinę užduotį ar problemą, 2)
gebėjimą perkelti įsisavintus dalykus į skirtingas situacijas. UDACE (1989, cituojama
iš M.Tight, 2007, p. 140) teigimu, kompetenciją „apibrėžia tai, ką žmonės gali atlikti,
o ne tai, ką jie žino.“
Pabrėždami holistinę kompetencijos koncepciją, mokslininkai (P. Jucevičienė,
D. Lepaitė, 2000; OECD/DeSeCo, 2002, 2005; D. S. Rychen, 2004; A. Tiana, 2004;
G. M. Linkaitytė ir kt., 2012) akcentuoja kompleksinę veiksmų sistemą, apjungiančią kognityvinius įgūdžius, nuostatas ir nekognityvinius komponentus, apimančią
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išorinius reikalavimus, vidines individo galias ir kontekstą. Motyvaciniai aspektai
ir vertybinės orientacijos ugdant kompetenciją ne mažiau svarbūs nei kognityviniai
kompetencijos komponentai (DeSeCo/OECD, 2002, 2005; H. Mandl, U. M. Krause,
2001; R. Laužackas, 2008). D. S. Rychen, L. Salganik (2003) teigia, kad kompetencijos
vidines struktūras sudaro „žinių, kognityvinių ir praktinių įgūdžių, nuostatų, emocijų,
vertybių, etikos ir motyvacijos dimensijos.“ (p. 43)
Kompetencijos yra matomos veikloje (P. Jucevičienė, D. Lepaitė, 2000; E. Frieling,
2000; R. Laužackas, K. Pukelis 2000; M. Tight, 2007; V. Zuzevičiūtė, M. M. Teresevičienė, 2008; R. Laužackas, 2008; K. Pukelis, 2009), kurią atlieka individai betarpiškai
artimoje aplinkoje, plačiose socioekonominėse ir politinėse erdvėse. Sėkmingi veiklos
rezultatai yra vienas kompetencijos aspektų (J. Erpenbeck, 1997; F. E. Weinert, 1999;
N. Bankauskienė ir kt., 2008). J. Erpenbeck (1997) teigimu, būtent pasiekimai įrodo
kompetencijų buvimą ar nebuvimą. Kompetencija, pasireiškianti tam tikru pastebimu
elgesiu, daro įtaką pasiekimui, o rezultato gavimas daro įtaką kompetencijai.
Kompetencija siejama su darbo rinkos interesais (R. Laužackas, 1999, 2008) ir
profesine veikla (R. Laužackas, K. Pukelis 2000; V. Zuzevičiūtė, M. M. Teresevičienė, 2008; K. Pukelis, 2009), taip pat su mokymusi, dalyvaujant visuomeniniame ir
socialiniame gyvenime (G.Foley, 2007), nes „visoms žmogaus veikloms būdingas
mokymosi aspektas.“ (G.Foley, 2007, p. 23)
Plačiai pripažįstama (DeSeCo/OECD, 2002, 2005; H. Mandl, U. M. Krause, 2001;
D. Kirchhöfer, 2004), kad kompetencija įgyjama ir plėtojama visą gyvenimą, ji gali
būti išmokstama, paveiki ugdymui ir ją galima suformuoti įvairiose mokymosi įstaigose ir kitokiose mokymosi aplinkose – mokantis formaliai ir neformaliai, ji gali būti
tobulinama ir skatinama. Reikšmingą vietą ugdant kompetenciją vaidina žmogaus
patirtis (R. Laužackas, 1999, 2008; N. Petkevičiūtė, E. Kaminskytė, 2003; R. Laužackas
ir kt., 2005; AKSTŽ, 2008) ir mokymosi praktika (W. Hutmacher, 1997; F. E. Weinert,
1999; P. Jucevičienė, 2007).
Taigi galima teigti, kad kompetencija yra asmens gebėjimas veikti, susiklostantis
žinių, įgūdžių ir vertybių pagrindu, priklausantis nuo asmeninių žmogaus savybių,
įgalinantis žmogų atlikti profesinę veiklą bei pasireiškiantis sėkmingais rezultatais.
Kompetencijos sudedamosios dalys
Vieningiausiai suprantamas ir aiškiausiai apibrėžiamas kompetencijos elementas
yra žinios. R. Laužackas (2005), AKTŽ (2008), LNKSK (2007) ir LNKSM (2007) žinias
apibūdina kaip duomenis, faktus ir informaciją, kurie yra žinomi ir gali būti perduoti
įvairiomis formomis, arba kaip žmogaus žinojimo visumą, besiremiančią asmenine
patirtimi ir mąstymu. L. Jovaiša (2007, p. 331) žiniomis vadina „tikrovės pažinimo
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rezultatą, teikiantį žodinės ar simbolinės informacijos apie daiktus, reiškinius, jų
tarpusavio ryšius.“ Anot K. Pukelio (2009, p. 27), žinios yra pažintinė gebėjimų ir
kompetencijos dimensija, nes tiek gebėjimas, tiek kompetencija yra susijusi su „ko
nors darymu kaip nors.“ Žinias autorius mano esant „kietąja“ gebėjimų arba kompetencijos dalimi, atliekančia problemų sprendimo „atraminę“ funkciją, nes žinios
pačios savaime nesprendžia problemų, bet jų kokybė sąlygoja įgūdžių kokybę, kurie
(kartu su požiūriais) lemia, kaip asmuo spręs problemą.
Apibendrinant teigtina, kad žinios yra faktai apie supantį pasaulį, tikrovės pažinimo rezultatas. Turimos žinios lemia įgūdžių kokybę ir lengvina asmens galimybes
veikti.
Antrasis kompetencijos elementas – mokėjimai, įgūdžiai ir gebėjimai. Šių sąvokų
tarpusavio priklausomybę mokslinkai apibūdina skirtingai.
Mokėjimą mokslininkai mano esant pirmąja įgūdžių įgijimo pakopa (L. Jovaiša,
1993; A. Jacikevičius, 1994; P. Jucevičienė, D. Lepaitė, 2000). Pvz., L. Jovaiša (1993)
mokėjimu vadina veiksmą, „kai gebama atlikti paprastus, bet tikslius veiksmus pagal
instrukciją.“ (p. 148) Anot R. Laužacko ir kt., (2005, p. 39), mokėjimas yra „žmogaus
gebėjimas, remiantis taisyklėmis, instrukcijomis, technologijomis ir t. t., atlikti tam
tikrus intelektualinio ar fizinio pobūdžio veiksmus netipiškomis ir besikeičiančiomis
profesinėmis sąlygomis.“
G. Butkienė, A. Kepalaitė (1996) išskiria du skirtingus mokėjimo lygmenis. Anot
autorių, psichologijoje mokėjimu siaurąja prasme vadinama mažiausiai išmokto
veiksmo lygmuo, o gyvenime – ir pats elementariausias veiksmo atlikimo lygis
(veiksmas, kaip žinojimo ar pamėgdžiojimo padarinys), ir žmogaus meistriškumas
kurioje nors veikloje.
Įgūdis, kaip teigia mokslininkai (G. Butkienė, A. Kepalaitė, 1996; R. Laužackas,
2005; L. Jovaiša, 2007), yra aukštesnė mokėjimo ir veiksmų atlikimo fazė, automatizuoti veiksmo komponentai, gebėjimas tinkamai panaudoti žinias, talentą,
asmenines vertybes konkrečioje veikloje.
P. Jucevičienės, D. Lepaitės (2000) nuomone, „įgūdžiai reikalingi siekiant ką nors
atlikti, pasiekti ką nors vertinga“ (p. 47), bet patys jie neturi savarankiško turinio.
Prasmę jie įgauna tam tikrose apibrėžtose situacijose ir gali būti konkretizuoti tik
tam tikros veiklos kontekste. Įgūdžių taikymą veikloje mokslininkai (P. Jucevičienė,
D. Lepaitė, 2000; R. Laužackas, 2005; L. Jovaiša, 1997, 2007) vadina gebėjimu arba
bendrąja galia atlikti tam tikrą veiklą.
Gebėjimas taikyti įgūdžius veikloje yra jungiamoji grandis tarp įgūdžių ir kompetencijos (P. Jucevičienė, D. Lepaitė, 2000; R. Laužackas ir kt., 2005). Į kompetenciją
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gebėjimas išsivysto pritaikant mokymosi metu išugdytą gebėjimą konkrečioje veiklos
srityje.
Šiame darbe gebėjimo sąvoka bus vartojama kaip įrodytas gebėjimas tinkamai, kvalifikuotai, kokybiškai ir patikimai atlikti tam tikras užduotis nenuspėjamoje situacijoje,
remiantis žinių, mokėjimų, įgūdžių ir vertybinių nuostatų visuma (R. Laužackas, 2005).
Trečiasis kompetencijos elementas yra vertybinės nuostatos, suteikiančios kompetencijai platesnę aprėptį, nei būti žiniomis ir įgūdžiais. Šis elementas priskiriamas
afektyvinei kompetencijos komponentei, turinčiai išskirtinę reikšmę suaugusiųjų
mokymuisi.
Vertybės ir vertybinės nuostatos mokslinėje literatūroje dažniausiai apibūdinamos
žodžiu reikšmingumas (kursyvu išskirta V. L.). Pvz., L. Jovaiša teigia, kad „vertybė –
tai, kas objektyviai ir subjektyviai reikšminga“ (1997, p. 13), „vertybė – objektas,
reikšmingai tenkinantis asmens ar visuomenės poreikius.“ (L. Jovaiša, 2007, p. 325)
B.Bitino (2004, p. 255) nuomone, vertybė yra „tikrovės objektų reikšmingumas, kurį
siekiama įtvirtinti žmonių psichikoje kaip asmens savybę.“ Vertybės ir vertybinės
nuostatos neatskiriamos nuo asmenybės, nes, pasak L. Jovaišos (2007, p. 325), yra
asmenybės veiklos ir elgesio motyvas, susijęs su objektais, labiausiai atitinkančiais
materialinius, kultūrinius ar dvasinius asmenybės poreikius.
E. Martišauskienė (2007, p. 135) vertybes išskiria kaip esminę žmogaus būties
įprasminimo dalį, atskleidžiančią „asmens santykį su pasauliu kaip visuma, nes
ženklina galimą veiklos ir elgesio plotmės horizontą.“ Vertybės, anot autorės, „[...]
sudaro pamatinį santykių atskaitos tašką.“ (ten pat, p. 136)
Pasak V. Pukevičiūtės (2009, p. 58–59), vertybinė nuostata – svarbus asmens struktūros komponentas, atspindintis požiūrį į veiklą, padedantis įsisąmoninti požiūrio
į veiklos reikšmę asmens saviraidai ir kūrybinei saviraiškai, vienijantis kognityvų,
afektinį ir konatyvinį (elgesio) pasirengimą veiklą vykdyti. Vertybinės nuostatos
pasireiškia interesais, vertinimais, motyvais.
Kaip teigia P. Jucevičienė, D. Lepaitė (2000, p. 48), „holistinė kompetencijos idėja
akcentuoja žmogaus savybes ir vertybes.“ Tai rodo, kad veiklos, kurioje reiškiasi
kompetencija, veiksmingumas dažniausiai priklauso ne nuo žinių ir įgūdžių, bet nuo
vertybėmis pagrįsto žmogaus požiūrio.
Anot K. Pukelio (2009), vertybės ir požiūriai yra pasaulėžiūrinė gebėjimo, kompetencijos pusė. Būdamos, kaip teigia K. Pukelis (2009, p. 27), „bazine“ gebėjimų ir
kompetencijų dalimi, vertybės „lemia gebėjimo, kompetencijos [...] kokybę, t. y. kokybę veiksmų, kuriuos, naudodamas turimą kompetenciją, asmuo atliks, spręsdamas
kokią nors problemą.“
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Visi trys kompetencijos elementai yra tarpusavyje susiję, vadinasi, galima teigti,
jog tik konkrečių žinių, įgūdžių ir vertybinių nuostatų visuma gali būti laikoma
kompetencija.
1.1.2 Kompetencijų klasifikacija
Mokslinėje literatūroje randama įvairių kompetencijų tipologijų. R. Laužacko ir
kt. (2005, p. 31) nuomone, žmogaus turimos kompetencijos susideda iš: 1) formalizuotų kompetencijų, išreikštų valstybės pripažintais diplomais ir pažymėjimais,
2) dokumentuotų neformaliojo mokymosi rezultatų, t. y. to, kas įgyjama tobulinantis
kursuose ir seminaruose, 3) kompetencijų, apie kurias žinoma, bet jos nėra pripažįstamos, 4) pačiam žmogui nežinomų jo kompetencijų. Pagal J. Erpenbeck (1997,
p. 312) kompetencijos skirstomos į: 1) dalykines ir metodines, 2) asmenines, 3) veiklos,
4) socialines-komunikacines kompetencijas.
D. KirchhÖfer (2004) atkreipia dėmesį į tai, kad šalia dažnai išskiriamos profesinės kompetencijos mokymosi kontekste tikslinga išskirti mokymosi kompetencijos
kategoriją. Norėdamas mokytis asmuo turi turėti tam tikrų mokymosi gebėjimų,
kitaip sakant, mokėjimo mokytis kompetenciją.
R. Laužackas ir kt. (2005), R. Laužackas (2008), Mokytojų profesinės kompetencijos
aprašas (2007), A. M. Juozaitis (2008) skiria bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas.
Šio darbo kontekste svarbu išsiaiškinti bendrųjų kompetencijų sampratos
problematiką, nes mokėjimo mokytis kompetencija priskiriama bendrosioms
kompetencijoms (R. F. Dearden, 1976; V. Stanišauskienė, 2005, A. Demetriou,
2006; B. Hoskins, U. Fredriksson, 2006, 2008; G. Foley, 2007; N. Bankauskienė,
A. Augustinienė, N. Čiučiulkienė, 2008, V. Pukevičiūtė, 2009, 2012, G. M. Linkaitytė ir kt., 2005; G. M. Linkaitytė ir kt., 2009, MVG, 2001; MVG užtikrinimo strategija, 2004; EPT rekomendacija, 2006; EK Komunikatas „Suaugusiųjų
mokymasis: mokytis niekada nevėlu“, 2006; Mokytojų profesinės kompetencijos
aprašas, 2007; ES Tarybos rezoliucija dėl atnaujintos suaugusiųjų mokymosi
darbotvarkės, 2011; LR Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, 2008;
LR Švietimo įstatymas, 2011).
Mokslininkų teigimu, gebėjimas atlikti specializuotą veiklą reikalauja ne tik
specifinių žinių, bet ir bendresnių sugebėjimų – mąstymo, sprendimo priėmimo.
Anot G. Foley ( 2007), analizuojant bendresnių sugebėjimų derinį, apimantį tam tikras žinias, įgūdžius, nuostatas, vertybes, pastebima jo priklausomybė bendrosioms
kompetencijoms.
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Literatūros analizė rodo, kad bendrųjų kompetencijų koncepcijos pasižymi
pavadinimų (jas apibrėžiančių sąvokų) įvairove: raktinės, bendrosios, ekstrafunkcinės, plataus veikimo pobūdžio (vok. Extrafunktionale-, Berufsuebergreifende-,
Schluesselqualifikationen, angl. key, core, essential, basic, transversal competencies,
generic skills (Euridyce, 2002), general qualifications, core skills (K. Beck, 1976, čia
iš R. Laužackas ir kt., 2005). Lietuviškuose literatūros šaltiniuose sutinkami tokie
terminai kaip esminės (projektas Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.)
mokinių esminių kompetencijų ugdymas, 2012), perkeliamosios (Mokyklos vadovo
kompetencijos aprašas, 2007), pagrindinės (L. Žilinskaitė, 2007). R. Laužacko ir kt.
(2005) teigimu, Lietuvos mokslinėje ir švietimo literatūroje dažniausiai vartojamas
bendrųjų kompetencijų arba bendrųjų gebėjimų terminas.
Bendrosiomis kompetencijomis apibrėžiama ilgą laiką naudojamos žinios, gebėjimai, įgūdžiai, požiūriai ir vertybinės orientacijos, lemiančios visapusišką asmenybės
ugdymąsi, profesinį lankstumą ir mobilumą (R. Laužackas ir kt., 2005), plačios paskirties ir didelio diapazono žmogaus gebėjimai, kurių ugdymas paremtas asmeninėmis
savybėmis (LNKS metmenys, 2007).
• Bendrųjų kompetencijų koncepcijos pagrindą pagal DeSeCo/OECD (2002,
2005) dokumentus sudaro trys kompetencijų kategorijos, užtikrinančios
asmens sėkmę profesinėje ir visuomeninėje veikloje, šeimoje ir kitose socialinėse srityse:
• Savarankiškas veikimas, t. y. savarankiška veikla įgyvendinant gyvenimo
planus ir asmeninius projektus.
• Interaktyvus priemonių (kalbos, simbolių ir tekstų, žinių ir informacijos,
technologijų) naudojimas.
• Veikimas socialiai heterogeninėse grupėse, t. y. gerų tarpusavio santykių su
aplinkiniais puoselėjimas, gebėjimas bendradarbiauti, konfliktų valdymas ir
sprendimas.
Bendrųjų kompetencijų požymiai (EK, 2004, 2006, EP, 2006) yra šie: jos padeda
pasiekti vertingų rezultatų visuomenei ir žmonėms; padeda žmonėms įvykdyti
svarbius reikalavimus įvairiose žinomose ir naujose bei netikėtose gyvenimo
situacijose; yra svarbios visiems žmonėms, ne tik specialistams; palengvina asmens integraciją į socialinius tinklus. Taigi bendrosios kompetencijos atliepia
modernaus gyvenimo reikalavimus, taip pat orientuojasi į individualius ir visuomeninius tikslus (1 pav.).
26

žinomose ir naujose bei netikėtose gyvenimo situacijose; yra svarbios visiems žmonėms, ne tik
specialistams; palengvina asmens integraciją į socialinius tinklus. Taigi bendrosios kompetencijos
atliepia modernaus gyvenimo reikalavimus, taip pat orientuojasi į individualius ir visuomeninius
tikslus (1 pav.).
I. TEORINIS SUAUGUSIŲJŲ MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJOS UGDYMO(SI) PAGRINDIMAS
Individuali sėkmė
- Apmokama veikla, pajamos
- Sveikata ir saugumas
- Dalyvavimas politiniuose įvykiuose
- Dalyvavimas socialiniuose tinkluose

Sėkmė visuomenėje
- Ekonominis produktyvumas
- Demokratiniai procesai
- Socialinė sanglauda
- Lygiateisiškumas ir žmogaus teisės
- Ekologinis tęstinumas

reikalauja

-

Individualių kompetencijų
Institucinių kompetencijų
Individualių kompetencijų naudojimo kaip
indėlio siekiant kolektyvinių tikslų

1 pav.
Individualūs
ir kompetencijos
kompetencijos(pagal
(pagalOECD/DeSeCo,
DeSeCo/OECD,2005)
2005)
1 pav.
Individualūsirirkolektyviniai
kolektyviniai tikslai
tikslai ir

Kaip teigiama dokumentuose (DeSeCo/OECD, 2002, 2005; Eurydice, 2002; EK,
2004, 2008; EP, 2006), bendrųjų kompetencijų ugdymas(is) aktualus mokantis suaugu-24
siojo amžiuje. Bendrosios kompetencijos sudaro galimybę asmeniui nuolat atnaujinti
žinias ir įgūdžius, kurių reikia besikeičiančiame veiklos ir socialiniame gyvenime:
prisitaikyti prie dabartinio gyvenimo reikalavimų, būti inovatyviam, kūrybiškam,
atsakingam ir motyvuotam. Turėdamas bendrųjų kompetencijų, žmogus gali sutelkti
kognityvinius, praktinius ir kūrybinius gabumus, kitus psichosocialinius išteklius savo
gyvenimui tvarkyti ir supratimui, kaip galima prisidėti prie savo paties tobulėjimo,
gilinti. Dokumentuose akcentuojama būtinybė sudaryti galimybes, kad bendrąsias
kompetencijas įgytų visi piliečiai, nes bendrosios kompetencijos padeda įgyvendinti
tiek asmeninius (individualius), tiek socialinius tikslus. Bendrųjų kompetencijų raiška
vertinama trimis kriterijais:
• Kultūrinio kapitalo sukūrimu, t. y. bendrosios kompetencijos turi padėti
žmogui jausti asmeninį pasitenkinimą ir pilnatvę, pamatyti tobulėjimo visą
gyvenimą perspektyvą.
• Socialinio kapitalo sukūrimu, t. y. bendrosios kompetencijos turi padėti žmogui
būti pilietiškai aktyviu visuomenės nariu.
• Žmogiškojo kapitalo sukūrimu, t. y. bendrosios kompetencijos turi padėti
žmogui susikurti arba atskleisti jo pajėgumą gauti tinkamą darbą.
27

I. TEORINIS SUAUGUSIŲJŲ MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJOS UGDYMO(SI) PAGRINDIMAS

Bendrųjų kompetencijų įvaldymą parodo gebėjimas savarankiškai ir refleksyviai
mąstyti, demonstruojant moralinį ir intelektualinį brandumą bei gebėjimą prisiimti
atsakomybę už savo mokymąsi ir veiklą. Bendrosios kompetencijos stiprėja tik aktyviai
jas naudojant. Palanki mokymosi aplinka, kompetencijų ugdymo nuoseklumas yra
bendrųjų kompetencijų ugdymo veiksniai.
Gilinantis į mokėjimo mokytis kompetencijos esmę, stebima, kad ji atliepia visus
bendrosioms kompetencijoms būdingus bruožus ir keliamus kriterijus. Pabrėždami
mokėjimo mokytis kompetencijos transversalumą ir tarpdiscipliniškumą mokslininkai
akcentuoja jos svarbą ir tinkamumą su darbu susijusiems įgūdžiams vystyti ir atnaujinti (B. Hoskins, U. Fredriksson, 2008). Anot R. F. Dearden (1976, p. 70 ), mokėjimo
mokytis kompetencija „grindžiama ne mokomųjų dalykų turiniu ir kontekstu, bet
strategijomis, kaip tą turinį geriau įsisavinti ir pritaikyti.“
Mokėjimo mokytis kompetencijos priklausymas bendrosioms kompetencijoms
išryškėja analizuojant bendrųjų kompetencijų klasifikacijas. Vienose klasifikacijose
mokėjimo mokytis kompetencija išskiriama kaip atskira grupė (EPT rekomendacija,
2006; Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, 2008). Kitose klasifikacijose MM
kompetenciją sudarantys gebėjimai išskaidyti į atskiras bendrąją kompetenciją sudarančių gebėjimų grupes (pvz., EAMSD projektas, 2003; R. Laužackas ir kt., 2005;
LNKS metmenys, 2007), tačiau galima teigti, kad MM kompetencija užima reikšmingą
vietą tarp bendrųjų kompetencijų.
Apibendrinant kompetencijos sampratos temą konstatuotina, kad kompetencija yra
kompleksinis reiškinys, būdingas kiekvieno žmogaus (pripažįsta jis ar ne) profesinei
ir asmeninei sritims. Kompetencija pasireiškia vertybinėmis nuostatomis, žiniomis
ir gebėjimais, apimančiais mokėjimus ir įgūdžius, matomais veikloje, kuri plačiąja
prasme visuomet yra mokymasis. Siekiant įgyti ar patobulinti kompetenciją privaloma
rūpintis tam tikrų gebėjimų ugdymu.
Bendrosios kompetencijos yra pamatiniai kiekvieno asmens gebėjimai, kuriuos
naudodamas asmuo gali sėkmingai mokytis, įgyti profesinę kvalifikaciją, rasti tinkamą
darbą, nuolat tobulėti profesinėje veikloje ir tobulinti save kaip asmenybę ir aktyvų
visuomenės narį. Vieną pagrindinių vietų bendrųjų kompetencijų struktūroje užima
gebėjimas mokytis – kompetencija, kuri padeda geriau pažinti save, numatyti savęs
tobulinimo kelius ir tikslus, veiksmingiau bendrauti ir bendradarbiauti su kitais, sudaro
prielaidas būti aktyviu piliečiu ir mokymosi visą gyvenimą dalyviu.
Šiame darbe kompetencija suprantama kaip įrodytas gebėjimas atlikti tam tikrą
veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma (LR Švietimo įstatymas, 2011), kvalifikacijos tobulinimo procese sujungiant turimus gebėjimus
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su patirtimi ir konkrečia veiklos aplinka (R. Laužackas ir kt., 2005), o ji bus vertinama
pagal tai, ką žmogus gali atlikti tam tikru laiko momentu (Tight, 2007).

1.2. Mokėjimo mokytis kompetencijos esmė
1.2.1 Mokėjimo mokytis kompetencijos apibrėžtis
Šiandieniniame mokymosi kontekste mokymasis mokytis yra neatsiejama švietimo
dalis. Mokymosi mokytis ir mokėjimo mokytis kompetencijos klausimai nagrinėjami
užsienio (H. Mandl, U. M. Krause, 2001; S. Kupiainen, J. Hautamäki, 2006; C. Stringher, 2006; P. Adey, 2006; L. Chisholm, 2006; G. Jedeskog, 2006; A. Demetriou,
2006; A. Moreno, 2006; R. McCormik, 2006; P. Kloosterman, 2006; M. Tight, 2007;
G. Foley, 2007; A. Karsten, 2009; B. Hoskins, U. Fredriksson, 2006, 2008; D. Gaede,
2008; B. Hoskins, D. R. Crick, 2008; M.E. Taylor, P. Kloostermann, 2010, A. Karsten,
2009, 2010) ir Lietuvos edukologų, edukologijos vadybininkų ir psichologų (V. Stanišauskienė, 2005, G. Gedvilienė, V. Zuzevičiūtė, 2007; G. M. Linkaitytė ir kt., 2009;
N. Bankauskienė ir kt., 2008; V. Pukevičiūtė, 2007, 2009; 2010, 2012) darbuose.
Tačiau mokymosi mokytis ir MM kompetencijos sąvokos vartojimas ir jų apibrėžtis
šiandieninėje edukologinėje literatūroje įvairuoja, o tai rodo reiškinio kompleksiškumą.
Sąvokų vartojimas
Pripažindamas konceptualią mokymosi mokytis sąvokos įvairovę, P. C. Candy
(1990, p. 56.) siūlo vartoti terminą mokėjimo kompetencija (angl. Learning competence) rezultatui fiksuoti, ir terminą mokėjimo kompetencijos plėtra (angl. Learning
competence development) – procesui fiksuoti.
Šio požiūrio į sąvokų vartojimą laikosi A. Karsten (2009), M. E. Taylor, P. Kloostermann (2010), teigdami, kad terminas mokėjimo kompetencija reiškia mokymąsi
mokytis kaip tikslą, t. y. kompetencijos turėjimą, o terminas mokėjimo kompetencijos
plėtra – mokymąsi mokytis kaip procesą, t. y. kompetencijos įgijimą.
Vokiečių kalba mokėjimo mokytis kompetencijai apibūdinti vartojama sąvoka
mokėjimo kompetencija (vok. Lernkompetenz; H. Mandl, U. M. Krause, 2001; L2L
projektas, 2010; D. Gaede, 2008). Mokymasis mokytis turi keletą variantų: mokymosi
mokymasis (vok. Lernen des Lernens, S. Rolus-Borgward, 2002), mokytis mokytis (vok.
Lernen lernen, W. Pohl, 1996; D. Gaede, 2008), mokymasis mokymuisi (vok. Lernen
zu Lernen, W. Metzig, M. Schuster, 2003).
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Lietuvos edukologų rašytiniuose šaltiniuose platesnės diskusijos dėl sąvokų mokymasis mokytis ir mokymosi mokytis kompetencija surasti nepavyko. Mokslininkų
darbuose sąvoka vartojama įvairiai, pvz., mokymasis mokytis (EPT rekomendacija,
2006, vertimas į lietuvių k.; V. Pukevičiūtė, 2007, 2009, 2010, 2012), mokėjimas mokytis
(V. Stanišauskienė, 2005, UPC, 2012), gebėjimas mokytis (V. Stanišauskienė, 2005,
V. Lukošūnienė ir kt., 2012), mokymosi mokytis kompetencija (V. Pukevičiūtė, 2007,
2009, 2010, 2012), mokėjimo mokytis kompetencija (Pradinio ir pagrindinio ugdymo
bendrosios programos, 2008). Esminio skirtumo, kuri sąvoka vartojama, nėra, jos
vartojamos sinonimiškai.
Taikant P. C. Candy (1990) terminų logiką, lietuvių kalboje būtų galima vartoti
terminą gebėjimas mokytis (angl. learning competence), kaip mokėjimo mokytis
apibrėžtį tikslo ar rezultato prasme, o terminu mokymasis mokytis apibrėžti procesą
(angl. Learning competence development).
Toks terminų vartojimas atitiktų ir kompetencijos sąvokos reglamentavimą. Daugelyje mokslinės literatūros šaltinių kompetencija apibrėžiama kaip įrodytas gebėjimas
tinkamai, kvalifikuotai, kokybiškai ir patikimai atlikti tam tikras užduotis nenuspėjamoje situacijoje, remiantis žinių, mokėjimų, įgūdžių ir vertybinių nuostatų visuma.
Šiame darbe sinonimiškai vartojamos mokėjimo mokytis kompetencijos ir gebėjimo mokytis sąvokos mokymosi mokytis tikslui (rezultatui) apibrėžti, mokymasis
mokytis – procesui apibūdinti.
Mokėjimo mokytis kompetencijos ir mokymosi mokytis apibrėžtis. Mokėjimo
mokytis kompetencijos ir mokymosi apibrėžimų įvairovę, anot A. Karsten (2010),
galima vadinti koncepcijų maišaties dilema (išskirta autoriaus). Autoriaus nuomone,
tyrėjų, politikos veikėjų ir švietimo praktikų teikiamos mokymosi mokytis apibrėžtys
reikšmingai skiriasi. Apibrėžimų įvairovė atskleidžia, kad nėra vieningo mokymosi
mokytis vaizdinio, galimybės, jog skirtingos apibrėžimų nuostatos papildytų viena
kitą (A. Karsten, 2010), ir bendro susitarimo, ką mokymasis mokytis turi apimti
(M. E. Taylor, P. Kloosterman, 2010).
C. Stringher (2006, 2010), išnagrinėjusi keturiasdešimt mokymosi / mokėjimo
mokytis apibrėžimų, teigia, kad reiškinys yra daugialypis ir kompleksinis, atspindintis
įvairius edukologijos srities požiūrius.
Mokslininkai (P. C. Candy, 1990; M. Smith, 1996; L. Chisholm, 2006; L. Chisholm
ir kt., 2009; M. E. Taylor, P. Kloostermann, 2010; L2L projektas, 2009) išskiria du
reiškinio aspektus: mokymąsi mokytis, kaip veiklą (procesą), ir gebėjimą mokytis,
kaip rezultatą.
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Mokymasis mokytis yra procesas, kurio metu kuriamos žinios apie mokymąsi, įgyjama ir ugdomasi mokėjimo mokytis kompetencija (P. C. Candy, 1990; L. Chisholm ir
kt., 2009; P. Hofmann, 2009, 2010; M. E. Taylor, P. Kloostermann, 2010; L2L projektas,
2009). M. E. Taylor, P. Kloostermann (2010, p. 7) nuomone, mokymasis mokytis reiškia
„buvimą kelyje link asmeninių mokymosi prioritetų žinojimo, asmeninio mokymosi
planavimo ir / arba jau išmoktų dalykų realizavimo, pasitikėjimo savimi ir savęs
vertinimo gebėjimų, mokymosi, kaip tikslo ir kaip proceso, matymo, pasirengimo
pradėti mokytis kartu su kitais, atsakomybės už asmeninį mokymąsi.“
Mokymasis mokytis mokslinėje literatūroje gausiai nagrinėjamas ir įvairiai apibūdinamas. Apibrėžimų įvairovę šio darbo autorė pateikia 1 lentelėje.
1 lentelė. Mokymosi mokytis sampratos apibrėžtys
Autorius/autoriai
Mokymosi mokytis apibrėžimas
H. Mandl, U. M. Krause (2001) Savireguliuojantis, aktyvus žinių konstravimo, socialinis ir interaktyvus procesas.
D. Hargreaves (2005)
Ne pavienis dalykas ar įgūdis, bet mokymosi praktikos šeima, kuri
stiprina asmens pajėgumą mokytis.
A. Moreno (2006)
Mokymasis galvoti, klausti kodėl, kontroliuoti procesus ir mokytis,
kad žinios yra kolektyvinis reikalas.
C. Stringher (2006)
Mokymosi funkcija, procesas savo prigimtimi, didinanti vadybos gebėjimus specifinėse mokymosi situacijose ir suteikianti kiekvienam
asmeniui individualią be galo didelę asmeninio mokymosi būdo, laiko
bei veiklos kontrolę ir pasireiškianti įvairiuose kontekstuose. Esminis mokymosi mokytis elementas – asmeninio mokymosi valdymas.
R. McCormik (2006)
Žinios apie pažinimą (žinojimas, ką asmuo žino ir ko nežino), savireguliaciniai mechanizmai.
M. Dankers-Van der Spek (2006) Mokymosi, kuriame dalyvaujama, suvokimas taip, kad būtų galima
nustatyti, kaip pasiekta sėkmė ir kad sėkmingą kelią būtų galima sąmoningai pakartoti, o taip pat laiku nustatyti, kad procesas stringa ir
grasinasi visiškai sustoti.
Britų mokymosi kampanija Atradimų apie mokymąsi pasaulis. Procesas, apimantis rinkinį prin(2007)
cipų ir įgūdžių / gebėjimų, kurie, suprasti ir naudojami, padeda mokytis efektyviau ir visą gyvenimą.
M. Knowles ir kt. (2007)
„Atvira”, neautokratinė atmosfera, laiduojanti mokinio iniciatyvumą,
kūrybiškumą, skaitinanti mokytis pasitelkiant pasitikėjimą savimi, originalumą, pasikliovimą savo jėgomis, sumanumą ir nepriklausomumą.
Bendrosios ugdymo programos Asmens noras bei pasirengimas imtis naujų užduočių, gebėjimas kon(2008)
troliuoti kognityvius bei emocinius procesus mokymosi metu bei taikyti įgytus gebėjimus įvairiuose kontekstuose.
P. Hofmann (2009)
Mokymasis mokytis yra „metodas veikloje“, kai žmonės turi patys taikyti metodą ir „ką mokytis“ tampa „kaip mokytis“.
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Apibendrinant pateiktas mokymosi mokytis apibrėžtis, pabrėžtina, kad mokymasis
mokytis yra procesas, kurio metu mokomasi ieškoti informacijos šaltinių, aktyviai
konstruojamos žinios, vyksta interaktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas socialiniame kontekste, refleksuojami mokymosi rezultatai ir nustatomi sėkmės dėmenys
bei numatomos trukdžių šalinimo strategijos. Šiam procesui būdingas savivadumas,
ir jis trunka visą gyvenimą. Pasak P. Hofmann (2010), mokymasis mokytis prasideda
žmogui nusprendus sąmoningai stiprinti gebėjimą mokytis, vyksta lėtai ir tampa
sudėtine žmogaus mokymosi visą gyvenimą dalimi – kad ir ką žmogus mokytųsi, jis
mokysis mokytis – kaip pagrindinį ar kaip šalutinį dalyką.
Mokantis mokytis plėtojama mokėjimo mokytis kompetencija, kurią sudaro žinios,
įgūdžiai, vertybinės nuostatos, reikalingos sėkmingai ir efektyviai mokymosi veiklai,
bei gebėjimas taikyti praktiškai (P. C. Candy, 1990; H. Mandl, U. M. Krause, 2001;
P. Jucevičienė, 2002; V. Stanišauskienė, 2005; L. Chisholm ir kt., 2009; P. Hofmann,
2009, 2010; M. E. Taylor, P. Kloostermann, 2010).
Mokslinėje literatūroje teikiamas MM kompetencijos sampratos apibrėžtis darbo
autorė nurodo 2 lentelėje.
2 lentelė. Mokėjimo mokytis kompetencijos sampratos apibrėžtys
Autorius/autoriai
N. Longworth (2000)
J. Hautamäki ir kt. (2002)
V. Stanišauskienė (2005)
D. R. Crick (2006)
E. Sorenson (2006)
Europos Parlamento ir
Tarybos rekomendacija
(2006)

Mokėjimo mokytis kompetencijos apibrėžimas
Savo mokymosi stiliaus žinojimas, gebėjimas būti atviram naujoms žinioms ir technologijų plėtrai, gebėjimas mokytis pasitikint savimi.
Norėjimas ir galėjimas įsisavinti naujus dalykus arba adaptyvus ir savanoriškas meistriškumas mokymosi veikloje.
Asmens noras bei pasirengimas imtis naujų užduočių, gebėjimas kontroliuoti kognityvinius ir emocinius procesus mokymosi metu bei taikyti
įgytus gebėjimus įvairiuose kontekstuose.
Ilgalaikis asmens pajėgumo mokytis, atsakomybės už mokymąsi, keitimąsi
ir mokymosi rezultatų taikymą praktikoje tobulinimas.
Gebėjimas įsivertinti efektyvaus mokymosi kelią ir jį modifikuoti.
Gebėjimas atkakliai mokytis, organizuoti savo mokymąsi, įskaitant mokymąsi veiksmingai valdant laiką ir informaciją asmeniškai ir grupėse. Šis
gebėjimas – tai mokymosi proceso ir poreikių supratimas, turimų galimybių nustatymas ir gebėjimas įveikti kliūtis, siekiant sėkmingai mokytis.
Šis gebėjimas reiškia, kad įgyjamos, apdorojamos ir įsisavinamos naujos
žinios ir įgūdžiai, siekiama gauti pagalbą ir ja naudotis. Mokymasis mokytis įpareigoja besimokančiuosius remtis turima mokymosi ir gyvenimo patirtimi, naudoti ir pritaikyti žinias ir įgūdžius įvairiose situacijose – namuose, darbe, šviečiantis ir lavinantis. Motyvacija ir pasitikėjimas
yra ypač svarbūs žmogaus gebėjimams.

lentelės tęsinys →
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→ lentelės tęsinys
N. Longworth (2007)
B. Hoskins, D. R. Crick
(2008)
V. Pukevičiūtė (2009)

Atvirumas naujoms žinioms ir mokymosi metodams, žinių šaltinių nustatymas ir jų naudojimas, mokymosi bei kitų asmeninių tikslų susiejimas.
Kompleksas, sudarytas iš žinių, įgūdžių, vertybių, nuostatų ir dispozicijų, kurios sudaro galimybes asmeniui mokytis visą gyvenimą ir visais jo
amžiaus tarpsniais formaliai ir neformaliai.
Gebėjimas ir parengtis savarankiškai nusibrėžti mokymosi tikslus ir suplanuoti mokymosi žingsnius, savarankiškai arba drauge su kitais besimokančiaisiais surasti mokymuisi skirtą informaciją, spręsti iškylančias
problemas, savikritiškai reflektuoti mokymąsi.

Apibendrinant literatūros šaltiniuose teikiamas MM kompetencijos sampratas
konstatuotina, kad MM kompetencija yra gebėjimas, apimantis įvairias sritis: būti
atviram (žinioms, technologijoms, įgūdžiams, pagalbai, metodams), pažinti save
(mokymosi galias, interesus ir būdus), prisiimti atsakomybę (už mokymąsi, rezultatų
pasiekimą ir taikymą praktikoje), savarankiškai valdyti mokymąsi (planuoti, rasti
tinkamas strategijas, spręsti problemas, kontroliuoti, reflektuoti ir vertinti, koreguoti).
Gebėjimui mokytis būdingas norėjimas ir galėjimas įsisavinti naujus dalykus, imtis
naujų užduočių, taikyti įgytus gebėjimus praktinėje veikloje, remtis ankstesne mokymosi patirtimi, kontroliuoti pažintinius ir emocinius procesus, būti pasirengusiam
mokytis visą gyvenimą ir prisiimti atsakomybę už mokymąsi, individualių pajėgumų
mokytis ir išorinės paramos paiešką, keitimąsi, mokymosi rezultatų taikymą besikeičiančiose aplinkybėse, motyvacinių veiksnių stiprinimą.
Mokėjimo mokytis kompetencijos pagrindas, anot P. Hofmann (2009, 2010), yra
žmogaus supratimas apie save kaip mokinį plačiąja (ne tik mokymosi) prasme: asmens
motyvacija mokytis, mokymosi tikslai, prioritetiniai mokymosi būdai, mokymosi
strategijos, bendradarbiavimas su kitais.
Mokėjimo mokytis kompetencijos sudedamosios dalys
Mokslininkų (pvz., R. Zürcher, 2007) teigimu, nė viena kompetencija nėra
aiškiai apriboti gebėjimai. Kompetencijos susideda iš dalinių kompetencijų (subkompetencijų) ir elementų, susijusių individualiais ypatumais. MM kompetencija
nėra išimtis.
C. Stringher (2006, 2010) nuomone, MM kompetencijos sudedamųjų dalių klasifikacija gali įvairuoti, nes mokymasis mokytis turi įvairių tikslų ir perspektyvų:
politinę, akseologinę, socialinę, plėtros, psichologinę, pedagoginę.
Atsižvelgiant į mokslininkų nuomonę ir teikiamas mokėjimo mokytis kompetencijos charakteristikas, galima išskirti keletą sudedamųjų dalių grupių.
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Sudedamosios dalys pagal kompetencijos sampratą. Pagal kompetencijos sampratą
mokėjimo mokytis kompetenciją sudaro žinių, įgūdžių, mokėjimų ir gebėjimų bei
vertybinių nuostatų visuma.
Žinios yra pirmoji MM kompetencijos sudedamoji dalis pagal kompetencijos
sampratą.
MM kompetencijos kontekste žinioms priskiriama žinojimas, kaip vyksta mokymosi procesas; kokios mokymosi strategijos tinka mokymosi problemai spręsti;
kokie yra mokymosi stiliai, mokymosi galios ir galimybės bei mokymosi šaltiniai;
kad mokymasis yra prasminga bei tikslinga veikla; kaip pažinti save, t. y. atpažinti
savo mokymosi stilius, gebėjimų ir kvalifikacijos stipriąsias ir silpnąsias puses, ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo galimybes; kaip ir kur ieškoti švietimo ir mokymo
galimybių bei patarimų ir (arba) paramos, kaip tobulinti šiuos paieškos ir pagalbos
priėmimo gebėjimus (V. Stanišauskienė, 2005; G. M. Linkaitytė ir kt., 2005; ETK
„Švietimas ir mokymas 2010“, 2004; EPT rekomendacija, 2006, G. M. Linkaitytė ir
kt., 2009).
Antrasis MM kompetencijos elementas – mokėjimai ir įgūdžiai – skirstomi į
tokias grupes:
• Mokymosi tikslų ir uždavinių kėlimo įgūdžiai (V. Stanišauskienė, 2005;
G. M. Linkaitytė ir kt., 2005; ETK „Švietimas ir mokymas 2010“, 2004; EPT
rekomendacija, 2006).
• Mokymosi veiklos planavimo įgūdžiai (V. Stanišauskienė, 2005; G. M. Linkaitytė ir kt., 2005).
• Kryptingos veiklos, siekiant išsikeltų uždavinių, įgūdžiai (V. Stanišauskienė,
2005; G. M. Linkaitytė ir kt., 2005), apimantys tinkamų mokymosi strategijų
bei priemonių pasirinkimą ir taikymą, naujos mokymosi medžiagos ar patirties siejimą su jau žinoma, patirta; susitelkimą, dėmesio išlaikymą; mokymąsi
savarankiškai, atkakliai, kryptingai; išeities ieškojimą susidūrus su sunkumais; valingą darbą; mokymąsi individualiai ir grupėje. Šiai grupei priklauso
gebėjimas valdyti laiką, savarankiškumas, disciplina, atkaklumas mokantis.
• Mokymosi veiklos, proceso ir rezultatų reflektavimo įgūdžiai (V. Stanišauskienė, 2005; G. M. Linkaitytė ir kt., 2005), apimantys mokymosi veiklos ir rezultatų įvertininimą, klaidingų įsitikinimų išsiaiškinimą ir jų keitimą, sėkmės ir
nesėkmės priežasčių nustatymą, korekcinių veiksmų numatymą, mokymosi
uždavinių koregavimą arba naujų išsikėlimą.
• Informacijos tvarkymo įgūdžiai (V. Stanišauskienė, 2005; ETK „Švietimas
ir mokymas 2010“, 2004; EPT rekomendacija, 2006; A. Demetriou, 2006,
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•
•

G. M. Linkaitytė ir kt., 2009): rasti, suvokti, atsirinkti, sisteminti, kritiškai
vertinti informaciją, naudotis įvairiais informaciniais šaltiniais, suprasti
įvairių tipų informacinius pranešimus, gebėti tokius parengti, turėti aktyvaus
klausinėjimo įgūdžių.
Pagrindiniai įgūdžiai (EPT rekomendacija, 2006): raštingumas, mokėjimas
skaičiuoti ir ITK.
Įgūdžiai, padedantys kovoti su galimais trukdžiais (užmiršimu, netinkamomis
asociacijomis, ribota motyvacija, smegenų pažeidimumu, atminties blokavimu)
(A. Demetriou, 2006).

Suaugusiųjų mokymesi mokytis ypatingą reikšmę turi vertybinės nuostatos. Jos
įvardijamos esmine sudėtine suaugusiųjų MM kompetencijos dalimi, nes, anot A. Moreno (2006, p. 30), „pasirenkant mokymosi mokytis kelią reikia pasirinkti vertybes.“
Svarbiausiu vertybiniu elementu mokantis mokytis akcentuojamas gebėjimo mokytis vertės supratimas (V. Stanišauskienė, 2005; V. Lukošūnienė, A. Bėkšta, 2007;
P. Hofmann, 2009, 2010; V. Pukevičiūtė, 2009, 2012). Kaip teigia P. Hofmann (2009,
2010), bet koks MM kompetencijos vaizdas turi prasidėti nuo supratimo, kas yra
mokymasis mokytis.
Svarbiausi mokymosi mokytis vertybiniai aspektai yra motyvacija ir atsakomybė,
teigiamas požiūris į mokymąsi visą gyvenimą, supratimas apie pasirinktas mokymosi
strategijas, įgūdžių ir kvalifikacijos stipriąsias ir silpnąsias puses, gebėjimus ieškoti
švietimo ir mokymo galimybių bei patarimų ir (arba) paramos tobulinti, teigiamas
požiūris į mokymąsi, noras pritaikyti turimą mokymosi ir gyvenimo patirtį, smalsumas ieškant galimybių mokytis, mokymasis įvairiose gyvenimo situacijose ir gebėjimai
įveikti kliūtis bei priimti iššūkius (ETK darbo programos „Švietimas ir mokymas
2010“ įgyvendinimo ir pažangos ataskaita, 2004; EPT rekomendacija, 2006).
Anot V. Stanišauskienės (2005), mokymosi vertės supratimas apima mokymosi
visą gyvenimą suvokimą, poreikį tobulėti, siekimą pažinti save kaip mokinį, pasirengimą savarankiškai, kryptingai ir atkakliai siekti užsibrėžto tikslo, pasitikėjimą
jėgomis ir tikėjimą mokymosi sėkme, atsakomybę už mokymosi veiklą ir rezultatus,
pasirengimą dalytis žiniomis, patirtimi su kitais žmonėmis.
G. M. Linkaitytės ir kt. (2005, 2009) nuomone, vertybiniai mokymosi mokytis
elementai yra pedagoginės veiklos akcento perkėlimas nuo mokymo į mokymąsi,
lankstumas ir prisitaikymas, motyvacija ir pasitikėjimas savimi, tikintis sėkmės, savęs
suvokimas, palaikantis norą keistis ir plėtoti kompetencijas bei iniciatyvą mokytis,
mokymosi, kaip gyvenimo praturtinimo galimybės, vertinimas.
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MM kompetencijos sudedamosios dalys pagal kognityvumą ir afektyvumą pagal
J. Hautamäki ir kt. (2002), S. Kupiainen, J. Hautamäki (2006), P. Adey (2006) darbus,
EPT dokumentus (2004, 2006).
Kognityvinis gebėjimo mokytis komponentas, pasak J. Hautamäki ir kt. (2002),
S. Kupiainen, J. Hautamäki (2006), apima mąstymą ir atitinkamų faktų žinojimą, t. y.
anksčiau išmoktų dalykų ir faktų atgaminimą bei bendrųjų procedūrų pritaikymą
naujiems dalykams įsisavinti. Konkretiems kognityvinio komponento dalykams priskiriama teksto apdorojimas, bazinės matematinės operacijos, dedukcinis ir analinis
mąstymas, formalus operacinis mąstymas. Mokantis šie įgūdžiai gali būti lengvai
formuojami ir tobulinami, rezultatai naudojami tolesniam efektyviam mokymuisi
skatinti. Anot P. Adey (2006) esminėms kognityvinėms sudedamosioms dalims priklauso: a) bendrieji informacijos tvarkymo gebėjimai, b) platūs specialieji gebėjimai
(erdviniai, verbaliniai, skaičiavimo, socialiniai), c) siauri specialieji gebėjimai (problemų tipų atpažinimas, tekstų tvarkymas), specifinės taktikos (įprastinių užrašų
darymas, minčių žemėlapių kūrimas, naudingos informacijos internete radimas ir
pasiėmimas).
Afektyvinį komponentą, anot J. Hautamäki ir kt. (2002), S.Kupiainen, J.Hautamäki
(2006), sudaro nuostatos, susijusios su asmeniu ir su kontekstu. Asmeninėms nuostatoms priklauso mokymosi motyvacija, požiūris į tikslą ir priemones tikslui pasiekti,
į mokymosi strategijas ir nesėkmes, asmeninių trukdžių įsivertinimo gebėjimai,
požiūris į mokymosi atmosferą, grupinį darbą, pasitikėjimas savimi.
Nuostatos, orientuotos į kontekstą, apima kitų reikšmingų asmenų (tėvų, mokytojų,
bendramokslių) pagalbą mokantis bei motyvaciją mokytis toliau.
Esminiai afektyviniai elementai labiau priklauso nuo konteksto nei kognityviniai
elementai. Socialinis kontekstas, pats savaime nebūdamas mokymosi mokytis charakteristika, yra „svarbus aspektas skatinant žmones mokytis mokytis, t. y. aktyvinant
afektyvinius elementus“ (P. Adey, 2006, p. 19).
Mokslininkų (P. Adey, 2006; G. Foley, 2007; M. Teresevičienė ir kt., 2008; P. Hofmann, 2009; C. Stringher, 2010) teigimu, kognityvinių ir afektyvinių elementų
išskyrimas į dvi grupes yra sąlyginis. Tarp šių abiejų grupių yra tarpusavio ryšys, ir
nė viena mokymosi situacija negali įvykti taikant tik vienos kurios nors grupės elementus. Tokį atskyrimą laikydami dirbtiniu procesu, M. Teresevičienė ir kt. (2008)
akcentuoja mokymosi mokytis esmę, kurią sudaro paties besimokančiojo susidomėjimas mokymu ir mokymusi. Autorių nuomone, mokymas be afekto (emocijų)
neveikia elgesio ir „švietimo sistemos, kuri, ignoruodama jausmus ir emocijas, lemia
neefektyvų mokymą(si)“. (p. 60)
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Afektyvinių ir kognityvinių elementų tarpusavio ryšys, pasak P. Adey (2006, p. 19),
apibūdinamas dviem aspektais: 1) kad ir kokie puikūs būtų kognityviniai gebėjimai,
efektyvaus mokymosi nebus, jeigu asmuo bus demotyvuotas, 2) jeigu pažintinė patirtis
buvo bloga, emocijos gali būti „išjungtos“.
Mokslininkų (J. Hautamäki ir kt., 2002; S. Kupiainen, J. Hautamäki , 2006;
G. Foley, 2007) teigimu, abi MM kompetencijos dalys – kognityvinė ir afektyvinė – yra išmokomos ir įdiegiamos kaip neatskiriama mokymo(si) dalis. Ugdant(is)
suaugusiųjų MM kompetenciją žinotina, kad kompetencija formuojasi ir vystosi
pažintiniu-afektiniu-somatiniu būdu holistinėje veikloje, apimančioje visą pasaulį
ir jame veikiančius asmenis bei grupes. EPT rekomendacijoje (2006) teigiama, kad
asmuo, turintis kombinuotus (kognityvinius ir afektyvinius) įgūdžius bei gebėjimus,
gali juos panaudoti įvairiomis aplinkybėmis. Tai parodo perkeliamąją gebėjimo
mokytis prigimtį.
Sudedamosios dalys pagal MM subkompetencijas. Mokslinėje literatūroje MM
kompetencija klasifikuojama ir pagal subkompetencijas (H. Mandl, U. M. Krause,
2001; SKILLS projektas, 2009).
H. Mandl, U. M. Krause (2001) teigimu, mokymasis reikalauja savivadaus, aktyvaus
žinių konstravimo ir yra socialinis, interaktyvus procesas. Mokslininkų nuomone,
MM kompetencija žinių visuomenėje apima tris subkompetencijas: a) savivadaus
mokymosi kompetenciją, b) bendradarbiavimo kompetenciją, c) informacinių ir
komunikacinių technologijų (IKT) taikymo kompetenciją.
SKILLS (2009) modelyje skiriamos keturios MM subkompetencijos: a) laiko
valdymas, b) informacijos organizavimas, c) komandinis darbas, d) motyvacija ir
pasitikėjimas savimi.
Lyginant šias dvi klasifikacijas galima pastebėti, kad tarp jų nėra esminių skirtumų. Atsižvelgiant į savivadaus mokymosi esmę, darytina išvada, kad savivadaus
mokymosi subkompetencija pagal H. Mandl, U. M. Krause (2001) apima didžiąją dalį
MM subkompetencijų pagal SKILLS projektą (2009). Bendradarbiavimo subkompetencija pagal H. Mandl, U. M. Krause sutampa su darbo grupėje subkompetencija
pagal SKILLS projektą. Ryškiausiai abi koncepcijos išsiskiria požiūriu į technologijų
taikymo subkompetenciją: H. Mandl, U. M. Krause ją išskiria kaip atskirą, o SKILLS
projekto ekspertai integruoja į informacijos valdymo subkompetenciją.
Sudedamosios dalys pagal gebėjimų grupes. V. Pukevičiūtė (2009), SKILLS projekto
ekspertai (2009) mokėjimo mokytis kompetenciją detalizuoja gebėjimų grupėmis (3
lentelė).
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Hipotetiniame mokėjimo mokytis kompetencijos modelyje V. Pukevičiūtė (2009)
išskiria šešias glaudžiai tarpusavyje susijusias gebėjimų grupes, integruojančias įvairius metakognityvinius, kognityvinius, motyvacinius, socialinius mokymosi proceso
aspektus.
SKILLS (2009) projekto modelyje gebėjimų lygmenyje išskirtos keturios svarbiausios mokėjimo mokytis kompetencijos sudėtinės dalys.
3 lentelė. Mokėjimo mokytis kompetencijos gebėjimų grupės (pagal Pukevičiūtę,
2009; SKILLS,2009)
Gebėjimų grupės (V. Pukevičiūtė, 2009)

Gebėjimų grupės (SKILLS, 2009)

Gebėjimas įžvelgti mokymosi mokytis svarbą.

Gebėjimas pradėti mokytis ir dalyvauti mokymesi.

Gebėjimas išsikelti mokymosi mokytis tikslus. Gebėjimas organizuoti savo paties mokymąsi
efektyviai valdant laiką ir informaciją.
Gebėjimas pasirinkti mokymosi strategijas

Gebėjimas mokytis individualiai ir grupėse.

tikslams pasiekti.
Gebėjimas pasirinkti mokymosi

Gebėjimas reflektuoti mokymąsi, būti

technologijas.

motyvuotam, pasitikėjimas savimi.

Gebėjimas vertinti savo mokymąsi.
Gebėjimas atlikti metakognityvinę analizę.

Abiems MM kompetencijos skirstymo pagal gebėjimų grupes variantams yra
reikšmingi tie patys dalykai. V. Pukevičiūtė (2009) hipotetiniame MM kompetencijos
modelyje išskiria daugiau gebėjimų grupių ir jas labiau išplėtoja. SKILLS projekto
ekspertai pateikia sustambintas gebėjimų grupes, kurios iš esmės apima visus svarbiausius gebėjimo mokytis aspektus.
MM kompetencijos sudedamųjų dalių apžvalga leidžia konstatuoti, kad mokslinėje
literatūroje išskiriamos MM kompetencijos sudėtines dalys rodo šios kompetencijos
kompleksiškumą ir plotmę. C. Stringher (2010) pagrindinius MM kompetencijos ryšius ir individualius aspektus MM sampratos žemėlapyje (2 pav.) išdėsto mokymosi
mokytis elementus hierarchine tvarka. Mokslininkė pabrėžia MM reiškinio kompleksiškumą teigdama, kad „individualūs žmonių mokymo(si) mokytis skirtumai
gali daugeliu būdų paveikti šią hierarchiją.“ (2010, 34 p.)
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Vidinis noras mokytis

Gabumai

Genetiniai/
kristalizuoti gebėjimai

Paveldėtos
vertybės

Meta žinios

Įvairių metakognityvių
mokymosi metodų
naudojimas

Kontrolės strategijos

Savo mokymosi
stilių pažinimas

Metaįgūdžiai

Kūrybiškumas

Savęs, kaip
Mokinio, supratimas

Mokymosi motyvacija

Nuostatų perkėlimas

Strateginis suvokimas

Mokymosi santykiai

Sugebėjimas atgauti jėgas

Augimo orientacija (keistis ir
mokytis)

Asmeninės vertybės

Proto ir kūno
sveikata

Mokymosi pastangos

Emocinė savivada

Požiūris į mokymąsi ir
tobulinimąsi

2 pav. Mokymosi mokytis komponentai ir jų ryšys (pagal C. Stringher, 2010)

Mokymosi visa gyvenimą dimensija (laikas, amžius, ugdymosi stadijos)
5 pav. Mokymosi mokytis komponentai ir jų ryšys (pagal C.Stringher, 2010)

Proaktyvi dimensija (veiksmai mokymuisi ir mokantis)

Įgūdžių ir žinių perkėlimas

Problemų sprendimas

Įvairių metodų naudojimas

Įgūdžių įgijimas

Mokymosi stiliai

Mokymosi tikslai

Kognityvinė
savivada

Praktinis mąstymas

Žinios apie mokslinius
metodus

Kritinis smalsumas

Savęs įsivertinimas

Prasmės formavimas
avima
Asmeninė nuomonė

Mokymosi
dispozicijos/būdai

Savęs suvokimas

Afektyvinė
motyvacinė
dimensija

Mokymasis savivadžiai

Metakognityvinė
dimensija

Įvairių sričių žinios

Kognityvinė
dimensija

37

Platūs aplinkos ištekliai

Pagalbos iš kitų priėmimas

Mokymasis grupėse

Mokymasis su
bendramoksliais

Tarpasmeniniai santykiai

Socialinės vertybės

Mokymosi aplinkos
supratimas

Socialinė
dimensija

Socialinė sritis

Baziniai gebėjimai

Asmeninė sritis

Mokymosi mokytis komponentai
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Mokslininkės sudarytas vaizdinys rodo, kad mokymasis mokytis vyksta asmeninėje ir socialinėje srityse. Tai yra procesas, apimantis iš prigimtinių žmogaus galių
kylančius dalykus, giluminius pažinimo ir metapažinimo srities aspektus, emocinius ir motyvacinius faktorius, mokymosi būdus ir kitus prasminius elementus.
Komponentų tarpusavio sąsajos implikuoja mintį, kad gebėjimo mokytis esmė yra
mokymosi prasmės formavimasis, taikant saviįsivertinimą ir refleksiją. Tai svarbu
ugdant suaugusiųjų gebėjimą mokytis.
Išanalizavus mokslinės literatūros šaltinius ir švietimo politikos dokumentus, apibrėžiančius MM kompetencijos ir mokymosi mokytis apibrėžtį, galima teigti, kad MM
kompetenciją sudaro:
• Metakognityvinė dimensija, apimanti mokymosi prasmės supratimą, asmeninių galių, mokymosi stilių pažinimą; gebėjimus įsivertinti save ir mokytis
savivadžiai.
• Afektyvinė dimensija, apimanti vidinį poreikį mokytis ir mokymosi motyvaciją, savęs, kaip asmenybės ir mokinio, suvokimą, požiūrį į savivertę, mokymosi
pastangas (laiko planavimą, mokymosi aplinkos sukūrimą), kūrybiškumą,
santykius su aplinkiniais, bendradrabiavimą.
• Kognityviniai gebėjimai – įvairių sričių žinios, mokymosi tikslų formulavimas,
įgūdžių perkėlimas į kitas mokymosi situacijas ir į veiklą.
• Visas dimensijas sieja nuolatinė mokymosi refleksija – mokymosi mokytis
pagrindas.
Darbo autorė mokėjimo mokytis kompetenciją supranta kaip gebėjimą, remiantis
žinių, įgūdžių ir vertybinių nuostatų visuma, reflektuoti savo motyvaciją mokytis ir
mokymosi prasmės suvokimą, planuoti ir valdyti savo mokymąsi, taikant efektyvius
informacijos ir laiko valdymo instrumentus, dirbant individualiai ir bendradarbiaujant
su kitais, pažįstant savo asmenines galias ir jomis pasitikint bei prisiimant atsakomybę
už savo mokymąsi.
1.2.2 Mokėjimo mokytis kompetencijos daugiamatiškumas
Mokėjimo mokytis kompetencijos kompleksiškumą ir daugiamatiškumą iliustruoja
lyginimas su kitomis mokymosi koncepcijomis: mokymosi technikomis, antriniu
mokymusi, deutero (procesiniu) mokymusi, metamokymusi, savivadžiu mokymusi,
bendruoju mokymusi.
C. Stringher (2010), remdamasi D. Hounsell (1979), teigia, kad yra siaurasis ir išplėstinis gebėjimo mokytis supratimas, galintys padėti nustatyti gebėjimo mokytis ribas.
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Siaurasis supratimas apima mokymosi technikas ir mokymosi būdus, orientuojasi į mokymosi strategijas ir įgūdžius. L. Chisholm ir kt. (2009) nuomone, politinis
mokėjimo
kompetencijos
aiškinimas
taip(ką
pat mokytis)
susiaurinamas
iki mokymosi
įrodymų, kad
dėmesiomokytis
sutelkimas
vien į mokymosi
turinį
ir į mokymosi
strategijas bei
strategijų. Tačiau, autorių teigimu, nėra nei teorinių argumentų, nei empirinių
technikas (kaip mokytis) taip pat neatspindi gebėjimo mokytis kompleksiškumo.
įrodymų, kad žinoti, kaip mokytis, yra svarbiau, nei žinoti, ką, kodėl, kada, kur, su
Tačiau,
teigia
dalis
mokslininkų
(pvz.,
M.anot
E. Taylor,
Kloostermann,
kuo kaip
mokytis
ir ar
iš viso
mokytis. Kita
vertus,
autorių,P.yra
aiškių įrodymų,2010;
kad G.
dėmesio
sutelkimas
vien į nėra
mokymosi
turinįtechnikos,
(ką mokytis)
į mokymosi strategijas
Paetzold, 2010),
gebėjimas
mokytis
mokymosi
betirsuprantamas
kaip
bei technikas (kaip mokytis) taip pat neatspindi gebėjimo mokytis kompleksiškumo.
besimokančiojoTačiau,
galioskaip
pažinti
orientuotis mokymesi,
matytinas
platesnėje perspektyvoje.
teigiasave
dalisirmokslininkų
(pvz., M. E. Taylor,
P. Kloostermann,
2010;
G. Paetzold,
2010),mokytis
gebėjimas
mokytis nėra
mokymosi
technikos, maksimalioje
bet suprantamas
Išplėstinis
gebėjimo
supratimas
apima
asmens santykius
mokymosi
kaip besimokančiojo galios pažinti save ir orientuotis mokymesi, matytinas platesnėje
erdvėje, stengiantis ieškoti mokymosi prasmės, akcentuoja mokymąsi sociume, pabrėžia interaktyvų
perspektyvoje.
asmens ir aplinkos
santykį,
be kurio
gebėjimas
mokytis,
kaip
metakompetencija,
virstų individualia
Išplėstinis
gebėjimo
mokytis
supratimas
apima
asmens
santykius maksimalioje
mokymosi
erdvėje, stengiantis
ieškoti
metapažinimo
ir savivadumo
kompetencija
(C.mokymosi
Stringher,prasmės,
2010). akcentuoja mokymąsi sociume, pabrėžia interaktyvų asmens ir aplinkos santykį, be kurio gebėjimas mokytis,
Gebėjimas mokytis,
kaip metakompetencija. Išplėstiniam požiūriui atstovauja didžioji dalis
kaip metakompetencija, virstų individualia metapažinimo ir savivadumo kompetenmokslininkųcija
(R.(C.
F.Stringher,
Dearden,2010).
1976; F. E. Weinert, 1999; P. Adey, 2006; D. R. Crick, 2006; A.
mokytis, kaip metakompetencija. Išplėstiniam požiūriui atstovauja
Moreno, 2006;Gebėjimas
E. Sorenson,
2006; R. Zürcher, 2007; G. Foley, 2007; G. Gedvilienė, V.
didžioji dalis mokslininkų (R. F. Dearden, 1976; F. E. Weinert, 1999; P. Adey, 2006;
Zuzevičiūtė,D.2007;
M.E.2006;
Taylor,
P. Kloostermann,
2010). Jų
nuomone,
mokėjimo
R. Crick,
A. Moreno,
2006; E. Sorenson,
2006;
R. Zürcher,
2007; G.mokytis
Foley,
2007;
Gedvilienė, V.
Zuzevičiūtė,
2007;nei
M. atskiras
E. Taylor,gebėjimas,
P. Kloostermann,
2010).lygmens
Jų
kompetencija
yra G.
kompleksinis
reiškinys,
daugiau
aukštesnio
nuomone, mokėjimo mokytis kompetencija yra kompleksinis reiškinys, daugiau nei
mokymasis – antrinis mokymasis (meta- mokymasis) arba metakompetencija (3 pav.).
atskiras gebėjimas, aukštesnio lygmens mokymasis – antrinis mokymasis (metamokymasis) arba metakompetencija (3 pav.).

3 pav. Gebėjimo mokytis, kaip metakompetencijos, koncepto elementai

3 pav. Gebėjimo mokytis, kaip metakompetencijos, koncepto elementai
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besiskiriančių nuomonių. Viena mokslininkų grupė (H. Mandl, U. M. Krause, 2001; M. Dankers
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Konceptualiai sutardami dėl gebėjimo mokytis traktuotės, mokslininkai laikosi
subtiliai besiskiriančių nuomonių. Viena mokslininkų grupė (H. Mandl, U. M. Krause, 2001; M. Dankers van der Spek, 2006; V. Pukevičiūtė, 2009; P. Hofmann, 2009;
2010; M. E. Taylor, P. Kloostermann, 2010) gebėjimą mokytis apibūdina metakompetencijos sąvoka. Kita grupė (R. F. Dearden, 1976, F. E. Weinert, 1999; P. Adey, 2006;
R. McCormik, 2006; A. Moreno, 2006; E. Sorenson, 2006; G. Foley, 2007) gebėjimą
mokytis vadina antriniu mokymusi (metamokymisi), deutero (procesiniu) mokymusi.
Yra mokslininkų, apibrėžiančių gebėjimą mokytis metapažinimu (R. Mielke, 2001;
K. Bakracevic, 2006).
MM kompetencija, kaip metakompetencija, apibūdinama kaip galinti padėti rastis
kitoms kompetencijoms (R. Zürcher, 2007), „įteikti raktus“ nuo kitų kompetencijų
durų“ (M. E. Taylor, P. Kloostermann, 2010, p. 7), daranti įtaką kitų kompetencijų
pasirinkimui, įgijimui ir naudojimui (H. Mandl, U. M. Krause, 2001) ir reiškianti
aukštesnį, nuo vieno turinio nepriklausomą gebėjimą.
Mokymosi mokytis, kaip metamokymosi arba antrinio mokymosi, konceptui atstovaujantys mokslininkai R. F. Dearden (1976), F. E. Weinert (2001), P. Adey (2006),
A. Moreno (2006), E. Sorenson (2006), G. Foley (2007) sieja mokymąsi mokytis su
asmeninėmis žmogaus intencijomis. Jie pabrėžia metamokymosi perspektyvą kaip
vieną iš svarbiausių mokymosi mokytis fenomeno požymių. E. Sorenson (2006) nuomone, metamokymasis yra mokymasis apie išmoktų žinių metažinias, t. y. mokymasis
apie tai, kaip pats žmogus mokosi, mąsto ir veikia. G. Foley (2007) sieja metamokymąsi su mokymusi, kuris apima asmens, kaip mokinio, norų, ketinimų ir tikslų,
afektyvinių ir pažintinių galių supratimą, gebėjimą planuoti ir stebėti mokymąsi;
naudoti efektyvias strategijas ir tikrinti mokymosi rezultatus. R. F. Dearden (1976,
p. 70) pabrėžia, kad „mokymasis mokytis yra laipteliu toliau nuo bet kurio tiesioginio
specifinio mokymosi turinio.“ Mokymasis mokytis, pasak M. Dankers van der Spek
(2006, p. 100–101) yra pakilimas į metalygmenį, nes mokomasi „peržengiant save“:
pakylama virš individualaus lygio į grupinį ir iš šio platesnio bei pranašesnio taško
ir asmeninėmis, ir kitų akimis mokomasi stebėti save kaip komandos dalį (4 pav.).
Mokymosi ciklas metalygmeniu vyksta Kolbo ciklu aukštesniu abstrakcijos lygmeniu, kurio metu mokomasi suvokti, kaip mokomasi (išskirta autoriaus). C. Argyris
ir D. A. Schoen (1978, čia iš M.Visser, 2003) tokią mokymosi formą vadina dvikilpiu
mokymusi.
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M.Visser, 2003) tokią mokymosi formą vadina dvikilpiu mokymusi.
Spręsti

2 lygis

Analizuoti

Mokyma
sis
mokytis

Veikti

Stebėti

Analizuoti

1 lygis
Mokymas
is

Veikti

Spręsti

44 pav.
Dvigubo mokymosi schema pagal M.Dankers van der Spek (2006, 111 p.)
pav. Dvigubo mokymosi schema pagal M.Dankers van der Spek (2006, p. 111)
Bateson (1972) prilygina mokymąsi mokytis deutero mokymuisi. Mokslininko
sukurta teorija grindžiama prielaida, kad visos biologinės sistemos (taip pat ir žmogus)
gali adaptyviai keistis. Pokyčiai visuomet yra hierarchiniai ir susiję su mokymusi, tai
ir mokymasis, anot autoriaus, yra hierarchinis, t. y. vyksta keliais lygiais (4 lentelė).
Pokyčiai priklauso nuo grįžtamojo ryšio, kurį teikia socialinė aplinka arba patys
individai.
4 lentelė. Mokymosi lygiai pagal G.Bateson (1972)
Mokymosi lygis
0 lygis
I mokymosi lygis
(próto –mokymasis)
II mokymosi lygis
(deutero – mokymasis)
III lygio (trito mokymasis)

Charakteristika
Tiesioginė asmens patirtis. Pokyčiai beveik nevyksta. Signalo gavimas, o
ne bandymo ir klaidos keliu taisomas subjektas.
Tai, kas manoma esant „mokymusi“, t. y. šiame lygyje apibendrinama tiesioginė patirtis ir apibrėžiami O lygio pokyčiai.
Kontekstualizuoja I lygio mokymąsi, pažymi proto mokymosi pokyčius,
yra mokymasis mokytis (M. Visser, 2003).
Kontekstualizuoja II lygio mokymąsi, t. y. trečiajame lygyje mąstoma
apie deutero mokymosi kontekstą. Tai yra ne supratimo, bet egzistencinis (dvasinis) lygis (G.Bateson, 1972), todėl sunkus ir retai pasitaikantis.

Gebėjimas mokytis taip pat prilyginamas metapažinimui (R. Mielke, 2001;
K. Bakracevic, 2006; R. McCormik, 2006) teigiant, kad mokantis mokytis svarbus
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vaidmuo tenka metapažintinėms žinioms apie asmenį, pažintinių gebėjimų bei
mokymosi strategijų žinojimui. Anot autorių, metapažinimas yra gebėjimas stebėti,
vertinti, kontroliuoti ir koreguoti asmeninį mąstymą ir mokymąsi (išskirta autorių),
taigi mokymasis mokytis reiškia asmeninio mokymosi reflektavimą ir išankstinį
nusistatymą refleksijos rezultatus panaudoti mokantis toliau. R. McCormik (2006)
nuomone, gebėjimas mokytis apima žinias apie pažinimą (žinojimą, ką jau žmogus
žino ir ko dar nežino) bei savireguliacijos mechanizmus (planavimą, ką daryti toliau,
mokymosi rezultatų tikrinimą, pasirinktų strategijų vertinimą ir peržiūrėjimą), todėl
atliepia metapažinimo principus.
Tačiau kai kurie mokslininkai, pvz., M. E. Taylor, P. Kloostermann (2010,
p. 24), nesutinka su gebėjimo mokytis prilyginimu metapažinimui. Jie teigia,
kad gebėjimas mokytis yra aukščiau už metapažinimą, nes: a) metapažinimas
yra formalaus mokymosi privilegija, o mokymasis mokytis nėra vien formalaus
mokymosi dimensija, b) metapažinimas mano mokymąsi ir metamokymąsi esant
pažintinėmis mąstymo funkcijomis, o mokymasis mokytis apima emocines ir iš
anksto apgalvotas dimensijas, c) metapažintiniai darbai dažniausiai nukreipti į
mokyklas ir skirti mokyklinėms programoms, tuo tarpu mokymasis mokytis yra
mokymosi visą gyvenimą sistema.
Gebėjimas mokytis ir mokymasis. Mokymasis mokytis yra neatsiejama bendrojo
mokymosi dalis. Šių abiejų mokymosi laukų sąsajas nagrinėjantys edukologijos
mokslininkai M. Dankers van der Spek (2006), C. Stringher (2006), A. Moreno
(2006), M. E. Taylor, P. Kloostermann (2009) pabrėžia, kad pastarojo meto tyrinėjimo
objektu tapęs mokymasis, kaip ir mokymasis mokytis, neturi vieningo apibrėžimo.
L. Chisholm, A. Demetriou (2006, p. 1) nuomone, abiejų procesų apibrėžimai „neginčijamai yra istoriškai ir kultūriškai varijuojantys“.
„Tiltu“ tarp mokymosi ir mokymosi mokytis gali būti mokymosi apibrėžimas,
pateiktas Mejers leksikone (Meyers Lexikon, 1983, t. 2, 403 p.): „Mokymasis reiškia
elgesio pokytį, vykstantį dėl patirties. Mokymuisi daro įtaką biologiniai, individualūs
ir socialiniai aspektai, ir jis vyksta visuose amžiaus tarpsniuose. Kadangi informacija
ir žinios šiandien greitai sensta, mokymosi tikslas yra ne tam tikras žinių ir gebėjimų
lygis, bet mokymasis mokytis.“
Remdamiesi D. Kolb (1984), G. Bateson (1972) teiginiais apie mokymąsi, kaip žinių kūrimo procesą, taikant patirties transformaciją, M. E. Taylor, P. Kloostermann
(2010) daro prielaidą, kad mokymasis mokytis gali būti procesas, kuriame žinios apie
mokymąsi kuriamos transformuojant mokymosi mokytis patirtį. Autorių nuomone,
mokymasis mokytis yra pokytis antriniame mokymosi lygmenyje, nepaisant, kokia
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konceptuali mokymosi kategorija buvo naudojama pirmame lygyje. Mokymasis
ir mokymasis mokytis sudaro vientisą tęstinį reiškinį, prasidedantį nuo paprasto
mokymosi link bendresnio mokymosi, nuo faktų link kompleksinių procesų, kurių
metu generuojamos naujos žinios ir gebėjimai.
Mokymasis mokytis reiškia „nuolat sąmoningai dalyvauti tame procese“ (M. Dankers van der Spek, 2006, p. 117), nes taip atrandama daugiau mokymosi metodų,
pvz., eksperimentavimą, mokymąsi iš kasdienybės, imituojant, teikiant ir gaunant
grįžtamąjį ryšį, tobulinant asmeninę tapatybę, mokymąsi per empatiją ir „peržengiant
save“. Mokymasis „peržengiant save“ iš esmės yra tikrasis mokymasis mokytis, kai
reikia būti savo paties mokymosi ekspertu.
P. C. Candy (1990, p. 30), nagrinėdamas mokymosi ir mokymosi mokytis santykį,
pabrėžia šiuos mokymosi mokytis aspektus: a) plėtrą, nes mokymosi mokytis koncepcijos ilgainiui augant patirčiai tobulėja ir pamažu tampa pasiekiamos sisteminei
analizei, b) nuolatinę kaitą, nes įgytų nuostatų, suvokimų ir įgūdžių pritaikomumas
didžiąja dalimi priklauso nuo specifinio konteksto, c) daugiamatiškumą, nes abu
komponentai – bendras ir kontekstui specifinis – keičiasi priklausomai nuo esminio
mokymosi koncepto.
Apibendrindamas mokymosi ir mokymosi mokytis sąsajas, P. C. Candy (1990)
daro išvadą, kad „jeigu mokymasis reiškia apytikriai interpretacinį procesą, kurio
tikslas – suteikti supratimą apie realybę, tai mokymasis mokytis gali reikšti kažką
panašaus į interpretacinį procesą, kurio tikslas – suteikti supratimą, kaip interpretuoti
ir suprasti realybę.“ (p. 37)
Gebėjimas mokytis ir savivadus mokymasis. Nagrinėjant suaugusio žmogaus gebėjimo mokytis tobulinimą svarbu atkreipti dėmesį į gebėjimo mokytis ir savivadaus
mokymosi sąsajas.
Manoma (L. Chisholm ir kt., 2009; H. Mandl, U. M. Krause, 2001), kad gebėjimą
mokytis suaugusieji tobulina mokydamiesi savivadžiai, nes jie apskritai dažniausiai
mokosi savivadžiai (M. Knowles, 2007; H. Siebert, 2007; A. M. Juozaitis, 2008; V. Zuzevičiūtė, M. Teresevičienė, 2008).
Savivadaus mokymosi reikšmė suaugusiųjų mokymesi argumentuojama tuo, kad
tradiciniai mokymosi būdai nebetenkina suaugusio žmogaus, siekiančio įveikti įvairių
gyvenimo sričių iššūkius, mokymosi poreikių (G. A. Straka ir kt., 1992; K. Weltner,
1978; H. F. Friedrich, 2002; K. Popovic, 2012). Lanksčiai reaguoti į naujus iššūkius
profesinėje ir visuomeninėje srityse gali padėti savivadumas. Taigi savivadus, autonomiškas mokymasis suaugusiesiems pasirodo ypatingai tinkama mokymosi forma
ir, norėdami ar ne, suaugusieji tampa savivadžiais mokiniais.
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Gebėjimas mokytis savivadžiai suaugusiesiems įgyja didesnę prasmę, nes, anot
E. Wild, K. P. Wild ir kt. (2009), H. Mandl, U. M. Krause (2001), K. Reich (2009),
tampant vyresniu, įgyjant aukštesnį išsilavinimą didėja mokymosi savarankiškumas,
apsisprendimo dėl mokymosi tikslo ir strategijų laipsnis.
M. Gibbons (1990) nuomone, savivada grįstas mokymasis vyksta tik tuomet, kai
vieni žmonės neturi būti verčiami mokytis, o kiti žmonės – neverčiami mokyti pirmųjų. Mokslininkai mano, kad tikrasis mokymosi savivadumas prasideda, kai asmuo
savanoriškai pasirenka mokymąsi arba nusprendžia nesimokyti. Anot R. Hiemstra
(1994), savivadaus mokymosi koncepcija ir toliau turi būti plėtojama kaip suaugusiųjų
mokymosi pagrindas, nes savivadaus mokymosi gebėjimai gali ir turi būti formuojami
ir tobulinami mokantis visą gyvenimą.
Savivadaus mokymosi ir į jį panašius mokymosi aspektus (savarankiškas, autonomiškas, savireguliuojantis, atvirasis mokymasis, reflektyvusis, savimoka) bei gebėjimo
mokytis sąsajas dabartiniu metu analizuoja mokslininkai užsienyje (C. R. Rogers,
1983; P. R. J. Simons, 1992; C. Artelt, 2000; A. Kaiser, 2003; A. Pollard ir kt., 2002;
R. Zürcher, 2007, P. Hofmann, 2000; A. Moreno, 2006; K. Bakracevic, 2006) ir Lietuvoje
(R. Laužackas, 2001; M. Teresevičienė, 2001; J. Šliogerienė, 2002; G. M. Linkaitytė,
D. Lukšytė, 2003; M. Barkauskaitė ir kt., 2005; V. Zuzevičiūtė, M. Teresevičienė,
2007; D. Lukšytė, G. M. Linkaitytė, 2007; V. Zuzevičiūtė, M. Teresevičienė, 2008;
A. Volungevičienė, M. Teresevičienė, 2008; A. M. Juozaitis, 2008).
Literatūroje išskiriami keli požiūriai į mokymosi mokytis ir savivadaus mokymosi
sąsajas.
1. Mokymasis mokytis kildinamas iš savivadaus mokymosi (G. Reinmann-Rothmeier, H. Mandl, 1998b; H. Mandl, U. M. Krause, 2001; V. Pukevičiūtė, 2009, 2010;
K. Reich, 2009; P. Bortini, 2009). Anot V. Pukevičiūtės (2009, 2010), mokymosi
mokytis gaires nubrėžė būtent savarankiško, autonominio, savireguliuojančio
mokymosi idėjos. K. Reich (2009), H. Mandl, U. M. Krause (2001) nuomone, žinių ir įgūdžių įsisavinti neįmanoma, neturint minimalių savivadaus mokymosi
gebėjimų.
2. Mokymasis mokytis yra savivadaus mokymosi prielaida (R. Dubs,1998; K. North ir kt., 2006; C. Stringher, 2006; K. Bakracevic, 2006; K. R. Wirth, D. Perkins,
2008). R. Dubs (1998) manymu, savivadžiai mokantis svarbu gebėti mokytis, nes
gebėjimas mokytis sudaro prielaidas mokymosi pradžiai bei užtikrina sąmoningą
ir tikslingą mokymąsi. Anot K. R. Wirth, D. Perkins (2008), gebėti mokytis svarbu nustatant mokymosi poreikius ir formuojant supratimą, kaip būti savivadžiu
mokiniu.
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3. Mokymasis mokytis yra savivadaus mokymosi pasėkmė (L. Chisholm ir kt., 2009).
Pasak mokslininkų, savivadus mokymasis yra tarpinis pažinimo žingsnis, nebūtinai
įtraukiantis socialinę mokymosi dimensiją. Mokymasis mokytis, išplaukdamas iš
savivadaus mokymosi, apima ne tik pažintinį, bet ir emocinį-motyvacinį mokymosi
aspektus ir socialinę mokymosi dimensiją.
4. Mokymasis mokytis yra savivadus mokymasis. Teiginys argumentuojamas
nuostata, kad savivadus mokymasis yra raktinė kompetencija (K. Weltner, 1978;
M. Lermen, 2007, Euridyce tinklas, 2002), o pastangos formuoti MM kompetenciją
yra savivadaus mokymosi gebėjimų ugdymas (G. Paetzold, 2008). Kai tokia nuomonių
įvairovė, mokslinio darbo kontekste svarbu aptarti, kas yra savivadus mokymasis ir
kaip jis siejasi su mokymusi mokytis.
Mokslinėje literatūroje paplitęs M. Knowles (1975, p. 18) savivadaus mokymosi apibrėžimas: „savo plačiąja prasme savivadus mokymasis yra procesas, kai mokinys – be
kitų pagalbos ar ja naudodamasis – imasi iniciatyvos savo mokymosi poreikiams nustatyti, mokymosi tikslams formuluoti, žmogiškiesiems ir materialiesiems ištekliams,
reikalingiems mokymuisi, nustatyti, tinkamoms mokymosi strategijoms pasirinkti ir
joms realizuoti, mokymosi pasiekimams įvertinti.“ H. Siebert (2007) savivadų mokymąs apibūdina savarankišku, nuo besimokančiojo biografijos ir patirties priklausomu
tikrovės konstrukcijos procesu, grindžiamu skirtumų ir skirtingų požiūrių suvokimu.
Mokslininko nuomone, nepriklausomai nuo to, ar mokinys mokosi autonomiškai
savarankiškai, ar mokymosi grupėse, dėl skirtingų biografijų, patirties, turimų žinių
kiekvienas mokinys mokosi savo tempu, kitaip ir kitko.
Lyginant esminius savivadaus mokymosi aspektus su pagrindiniais mokymosi
mokytis bruožais, aiškiai matomos mokymosi mokytis ir savivadaus mokymosi
sąsajos. Ryškiausiai jas parodo savivadaus mokymosi ir mokymosi mokytis etapai ir
mokiniui keliami reikalavimai.
Suaugusio žmogaus savivada dažnai aprašoma kaip mokymosi procesas, turintis
specialias fazes (M. Knowles, 1975; P. R. J. Simons, 1992; U. Schiefele, R. Pekrun,
1996). Mokymasis mokytis taip pat vyksta keliais etapais. Taigi galima teigti, kad
mokymosi etapų aspektu mokymasis mokytis ir savaiminis mokymasis gali būti
prilyginami vienas kitam (5 lentelė).
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5 lentelė. Savivadaus mokymosi ir mokymosi mokytis bendrumai mokymosi etapų
aspektu
Savivadus mokymasis
Mokymosi parengimas
Mokymasis (tinkamų mokymosi strategijų pasirinkimas ir naudojimas)
Mokymosi kontrolė (stebėjimas, motyvacijos palaikymas, klaidų atpažinimas, sunkumų diagnozė, refleksija)
Mokymosi pasiekimų įvertinimas (lyginimas su mokymosi tikslais, grįžtamojo ryšio suteikimas)

Mokymasis mokytis
Pasirengti mokytis, susiplanuoti mokymąsi
Mokymasis mokytis
Sekti mokymosi kelią, palaikyti mokymosi motyvaciją, atpažinti ir taisyti klaidas, reflektuoti
Nuolat vertinti pasiektus rezultatus

Bendrumų tarp savivadaus mokymosi ir mokymosi mokytis tendencija atsiskleidžia lyginant reikalavimus savivadžiam ir gebėjimą mokytis tobulinančiam mokiniui
(5a lentelė).
5a lentelė. Reikalavimai savivadžiam ir besimokančiam mokytis mokiniui
Reikalavimai savivadžiam suaugusiam mokiniui
(U. Mueller, 2001; SeGel projekto ekspertai, 2002;
K. R. Wirth, D. Perkins, 2008; K. Popovic, 2012)

Reikalavimai besimokančiam mokytis suaugusiajam
(K. R. Wirth, D. Perkins, 2008; R. Zürcher, 2007; P.
Hofmann, 2009, 2010; B. Simonaitienė, 2008; A. Demetriou, 2006; A. Moreno, 2006; M. E. Taylor, P. Kloostermann, 2010; L2L projekto grupė, 2010)
Atsakomybė už mokymąsi
Atsakomybė už savimotyvaciją mokytis ir ištvermę
Asmeninio mokymosi stiliaus žinojimas
Asmeninių stiprybių, silpnybių, mąstymo pažinimas
Gebėjimas valdyti mokymąsi
Atsakomybė už mokymosi organizavimą, žinių
troškimą
Mokymosi strategijų pasirinkimas
Gebėjimas pasirinkti ir taikyti mokymosi strategijas
Gebėjimas aktyviai konstruoti žinias ir jungti nau- Gebėjimas rasti ir naudoti žmogiškuosius ir mateją informaciją su jau turima
rialinius mokymosi išteklius
Supratimas, kad mokymasis reikalauja iniciaty- Teigiama nuostata mokytis, savęs, kaip mokinio, įsivos ir pastangų
sąmoninimas
Kritiškas mąstymas apie savo mokymąsi
Mokėjimas bendradarbiauti su kitais
Gebėjimas rasti pagalbą
Noras padėti kitiems ir kitų motyvavimas mokytis
Pasirengimas mokytis visą gyvenimą
Vidinis poreikis asmeniniam tobulėjimui, pasitikėjimas savimi ir savivoka

Apibendrinant konstatuotina, kad savivadus mokymasis ir mokymasis mokytis
akcentuoja mokinio atsakomybę už sprendimus mokantis: jis privalo suprasti savo
mąstymą, skirtingas žinių ir įgūdžių sritis, jų reikalavimus, suvokti asmenines stiprybes ir silpnybes, gebėti reguliuoti ir pritaikyti mokymąsi konkretiems momentiniams ir ilgalaikiams poreikiams, naudoti žmogiškuosius ir materialius išteklius, būti
motyvuotu ir turėti valios, reflektyviai ir kritiškai vertinti mokymosi pasiekimus.
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Mokslinių darbų analizė ir ilgametė darbo autorės andragoginio darbo patirtis
leidžia formuluoti nuomonę, kad savivadų mokymąsi ir gebėjimą mokytis laikyti
identiškais netikslu, nes gebėjimas mokytis:
• Yra pradinis savivadaus mokymosi žingsnis (plg., R. Dubs, 1998; M. Knowles,
2004, 2007). Tik turint elementarius mokymosi gebėjimus galima pradėti
mokytis savivadžiai.
• Reikalingas ir kitoms mokymosi formoms, ne vien savivadžiam mokymuisi.
• Padeda nustatyti mokymosi poreikius, suteikia supratimą, kaip tapti savivadžiu
mokiniu (plg., With, D. Perkins, 1998).
• Tobulinamas ne tik savivadžiai, bet ir kitomis formomis: reflektyvaus, savireguliacinio, autonomiško (plg. A. Moreno, 2006), kitų asmenų facilituojamo
mokymosi formomis.
• Gebėjimui mokytis formuoti ir tobulinti emocinis aspektas ir socialinė interakcija turi didesnę reikšmę nei savivadžiam mokymuisi (plg. L. Chisholm
ir kt., 2009).
Savivadų mokymąsi, anot H. F. Friedrich (2002), sudaro pažinimas, motyvacija,
išteklių naudojimas ir socialinė interakcija. Šiuos elementus palyginę su darbe išskirtomis MM subkompetencijomis (p. 94–95) matome, kad kai kurie šių klasifikacijų
elementai yra tapatūs (5 pav.)
MM supratimas

Savivadaus
mokymosi
elementai
(pagal
Friedrich,
2002)

Pažinimas

Motyvacija

Motyvacija

Informacijos
valdymas
(pažinimas)

Išteklių naudojimas

Laiko valdymas
(tikslai, ištekliai)

Socialinė interakcija

Darbas grupėje
(socialinė interakcija)

Mokėjimo
mokytis
subkompetencijos
(šio darbo
kontekste)

Refleksija
5 pav. Savivadaus mokymosi ir gebėjimo mokytis bendrumai

5 pav. Savivadaus mokymosi ir gebėjimo mokytis bendrumai

Visapusiškai įvertinus savivadaus mokymosi ir mokymosi mokytis sąsajas, iš tiesų sunku
atskirti, kuris konceptas yra pagrindas, o kuris – to pagrindo sudedamoji dalis. Darytina išvada, kad
mokymosi mokytis ir savivadaus mokymosi konceptai yra susiję ir papildo vienas kitą.
Apibendrinant MM kompetencijos daugiamatiškumo potemę galima teigti, kad gebėjimo
mokytis samprata suprantama siaurąja (metapažinimo) ir išplėstine (metamokymosi) prasme. Abu
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Visapusiškai įvertinus savivadaus mokymosi ir mokymosi mokytis sąsajas, iš tiesų sunku atskirti, kuris konceptas yra pagrindas, o kuris – to pagrindo sudedamoji
dalis. Darytina išvada, kad mokymosi mokytis ir savivadaus mokymosi konceptai
yra susiję ir papildo vienas kitą.
Apibendrinant MM kompetencijos daugiamatiškumo potemę galima teigti, kad
gebėjimo mokytis samprata suprantama siaurąja (metapažinimo) ir išplėstine (metamokymosi) prasme. Abu variantai gali būti skirtingais būdais taikomi skirtingo
išsilavinimo bei skirtingo amžiaus asmenų grupėse: mokymasis mokytis mokyklose
labiau taikytinas metapažinimo prasme, o mokantis suaugusiesiems skatintinas kaip
metamokymasis, apimantis suaugusiųjų poreikį ir gebėjimą reflektuoti.
Mokymasis mokytis yra daugiabriaunis reiškinys, turintis sąlyčio taškų su kitomis
panašiomis mokymosi koncepcijomis: bendruoju mokymusi, mokymosi strategijomis,
savivadžiu mokymusi. Pažymėtina, kad plačiąja prasme mokymasis mokytis sudaro
atskirą mokymosi koncepciją, yra skirtas ne vienai konkrečiai disciplinai, bet yra visų
disciplinų pagrindas.
1.2.3 Mokymosi mokytis prasmė
Mokėjimo mokytis kompetencija užima reikšmingą vietą mokymosi visą gyvenimą
arba, kaip teigia N. Longworth (2007), „mokymosi visą gyvenimą amžiuje“ (p. 92).
Didžioji dalis mokymosi vyksta suaugusiojo amžiuje. Darytina prielaida, kad mokydamasis suaugęs žmogus naudojasi ankstesniame mokymesi įgytu gebėjimu mokytis,
o jo kokybė daro įtaką ir mokymosi pažangai, ir asmeniniam žmogaus tobulėjimui.
Kaip teigiama mokslininkų darbuose ir švietimo politikos dokumentuose, mokymosi
sėkmei užtikrinti gebėjimą mokytis būtina tobulinti (P. C. Candy, 1990; Eurydice
tinklas, 2002; D. S. Rychen, 2003; V. Zuzevičiūtė, 2004; C. Stringher, 2006; V. Pukevičiūtė, 2007, 2009, 2010, 2012; G. Foley, 2007; B. Simonaitienė, 2008; A. Moreno,
2006; B. Hoskins, D. R. Crick, 2008; B. Hoskins, 2008; G. Paetzold, 2008; P. Hofmann,
2009, 2010; Britų mokymosi mokytis kampanija, 2007, 2010; MVG memorandumas,
2001; MVG užtikrinimo strategija, 2004; ETK programos „Švietimas ir mokymas
2010“ įgyvendinimo ataskaita, 2004; EPT rekomendacija, 2006; EK Komunikatas
„Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada nevėlu“, 2006; ES Tarybos rezoliucija dėl
atnaujintos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės, 2011; LR Mokymosi visą gyvenimą
užtikrinimo strategija, 2008; LR Švietimo įstatymas, 2011).
Norint gebėjimą mokytis tobulinti, būtina suvokti mokymosi mokytis prasmę ir
asmeniui teikiamą naudą. Gebėjimo mokytis reikšmė suaugusiam asmeniui atsklei50

I. TEORINIS SUAUGUSIŲJŲ MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJOS UGDYMO(SI) PAGRINDIMAS

džiama P. C. Candy (1990), Ch. Watkins ir kt. (2000), D. S. Rychen (2003), V. Stanišauskienės (2005), A. Moreno (2006), G. Foley (2007), B. Simonaitienės (2008),
B. Hoskins, D. R. Crick (2008), B. Hoskins (2008), G. Paetzold (2008), P. Hofmann
(2009, 2010), Britų mokymosi mokytis kampanijos (2007, 2010) darbuose.
D. S. Rychen (2003, p. 66) nuomone, MM kompetencija yra „aukštos vertės
individualus ir visuomeninis rezultatas, siekiant visapusiškai sėkmingo gyvenimo
ir puikiai veikiančios visuomenės, instrumentas, leidžiantis įvykdyti svarbius,
kompleksinius reikalavimus ir iššūkius.“ Eurydice tinklo atstovai (2002, p. 16)
mokymąsi mokytis visuose gyvenimo tarpsniuose mano esant „asmeninio ir profesinio tobulėjimo raktu.“
Gebėjimo mokytis reikšmę ir potencialią naudą galima suskirstyti į keletą segmentų, kurių visuma, anot P. Hofmann (2009, 2010), užtikrina žmogaus tapimą
efektyvesniu, lankstesniu, atviru sau ir savivadžiu mokiniu įvairiose mokymosi
situacijose.
Mokslininkų nuomone, gebėjimas mokytis plėtoja žmogaus supratimą: giluminį
medžiagos, kurios mokomasi (P. C. Candy, 1990); asmens gyvenimo ir specifinės
mokymosi srities tikslų bei galimybių jiems pasiekti (P. Hofmann, 2009, 2010); asmeninių galių ir jų panaudojimo įvairiose situacijose, žinių įsisavinimo, apdorojimo
ir įsiminimo ypatumus (Eurydice, 2002); asmeninių mokymosi poreikių ir turimų
įgūdžių (G. Paetzold, 2008) ir kt.
Britų mokymosi mokytis kampanija (2007, 2010) pabrėžia, kad mokantis mokytis
geriau suprantama, kaip teikti pirmenybę mokymuisi ir paties mokymosi stiprybei,
kaip žmogui motyvuoti pačiam save ir įgyti bei stiprinti pasitikėjimą savo sėkme, į
kokius įtaką mokymuisi darančius veiksnius atsižvelgti, kaip taikyti specifines strategijas ir plėtoti mokymuisi būtinus įpročius.
Gebėjimas mokytis, anot mokslininkų, teikia galimybes:
• permąstyti neigiamą mokymosi patirtį, pažinti mokymosi stilių, valdyti
mokymąsi (ieškoti mokymosi motyvavimo sprendimų, pasirinkti aktualų
mokymosi turinį ir metodus, atitinkančius jų mokymosi stilių, profesines
perspektyvas ir gyvenimišką patirtį) (B. Simonaitienė, 2008).
• Naujai pajausti galias ir pasirinkimų variantus (B. Hoskins, 2008).
• Tobulinti mokymosi organizavimo gebėjimus, valdant laiką ir informaciją
(G. Paetzold, 2008).
• Išsiaiškinti asmeninį pajėgumą, suprasti, įvertinti ir kontroliuoti savo paties
mąstymą, pasirinkti labiausiai tinkančius mokymosi metodus ir aplinką
(Eurydice, 2002).
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Pažymėtina, kad gebėjimas mokytis padeda kritiškai mąstyti apie dalykus,
darančius įtaką žinių įgijimui, mąstymui, pojūčiams ir veiklai (P. C. Candy,
1990), sužadinti motyvaciją ir atsakomybę kontroliuoti asmeninį gyvenimą nepriklausomai nuo socialinių aplinkybių (B. Hoskins, D. R. Crick, 2008), sustiprinti tikėjimą, kad mokymasis yra asmens „nuosavybė“, ir padidinti atsakomybę
(B. Hoskins, 2008).
Ypatinga gebėjimo mokytis reikšmė socialinių ryšių plėtrai. Mokydamiesi mokytis
žmonės išmoksta teikti pirmenybę kolektyviniam patirtiniam mokymuisi bendradarbiaujant, o ne konkuruojant. Anot A. Moreno (2006), mokymasis mokytis skatina
mokinius būti įtikinamus, kalbėti su kitais ir juos girdėti, keistis skirtingais požiūriais
ir galvoti apie tai, kad jiems šito reikės ne tik mokykliniame, bet kituose amžiaus
tarpsniuose. P. Hofmann (2009, 2010) įžvelgia mokymosi mokytis įtaką aktyviai ir
pilietiškai dalyvauti bendruomenės veikloje.
Gebėjimas mokytis didina žmogaus pajėgumą mokytis kritinėse situacijose ir
įveikti iššūkius, pasitikėti savimi, nustatyti galimą mokymosi pasiūlą, įveikti mokymosi kliūtis, naudotis ankstesnio mokymosi patirtimi, turimus gebėjimus pritaikyti
ne tik mokantis, bet kitose veiklose (P. Hofmann, 2009, 2010; B. Hoskins, 2008;
G. Paetzold, 2008).
Gebėjimas mokytis padeda atpažinti „mokymosi starto poziciją“ (V. Stanišauskienė, 2005, p. 12), t. y. įvertinti turimas žinias, įgūdžius ir gebėjimus bei suformuluoti,
ko norima mokytis ateityje.
Apibendrinant mokymosi mokytis prasmės potemę, teigtina, kad gebėjimas
mokytis yra reikšmingas tiek globaliu, tiek asmeniniu mastu. Globaliu požiūriu
mokymasis mokytis yra pažangesnės, mokslesnės, aukštos mokymosi kultūros visuomenės prielaida, modernių technologijų įvaldymo ir taikymo bei ekonomikos
pažangos variklis.
Kiekvienam žmogui gebėjimas mokytis suteikia galimybę būti laisvesniam asmeniniame gyvenime ir profesinės karjeros srityje. Gebėjimas mokytis atveria žmogui
daugiau galimybių ir leidžia priimti veiksmingesnius sprendimus. Gebėdamas mokytis
žmogus į mokymąsi žiūri kaip į prasmingą užsiėmimą ir, anot A. M. Juozaičio (2000,
p. 14), „kaip į priemonę padaryti veiklą įdomesnę, našesnę, efektyvesnę.“
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2. Suaugusiųjų mokymosi specifika
Suaugę žmonės mokosi kitaip nei vaikai. Taip teigia mokslininkai (M. Knowles,
1984; M. Knowles ir kt., 2005, 2007; K. Illeris, 2003, 2009, 2010; H. Siebert 2007,
2011; M. Teresevičienė, 1998; M. Teresevičienė ir kt., 2004; M. Teresevičienė ir kt.,
2006; M. Teresevičienė, V. Zuzevičiūtė, 2006; R. M. Andriekienė, B. Anužienė, 2006;
A. M. Juozaitis, b.d., 2008, E. Mickūnaitė, 2008). Tuo metu, kai vaikai formuojasi
pasaulio vaizdinį ir lengvai įsisavina viską, kas nauja, suaugusiesiems šie procesai
jau yra praeityje. Suaugusiam žmogui mokymasis yra turimų žinių, įgūdžių, gebėjimų papildymas. Vadinasi, suaugęs žmogus mokydamasis apmąsto turimas žinias ir
įgūdžius, nustato, ko jam trūksta, „ištrina“ dalykus, kurie nebenaudingi, ir papildo
žinojimą nauja informacija, atnaujina įgūdžius.
Taigi mokymasis suaugusiam žmogui visuomet yra pokytis, į kurį vienaip ar kitaip
reaguoja visa žmogaus esybė. Anot A. Bechmann (2003), suaugusiojo mokymąsi veikia
keturios veiksnių grupės: a) dalyko, kurį mokosi, turinys ir jo pateikimas, b) besimokančiojo fizinė ir dvasinė būsena, c) socialinė aplinka, d) kintantis besimokančiojo
gyvenimo būdas ir biografija.
Atsižvelgiant į mokslinio darbo problemą, šiame skyriuje suaugusiųjų mokymosi
specifikos įtaka MM kompetencijai ugdytis apžvelgiama tokiais aspektais: suaugusiojo
amžiaus klasifikacija ir gyvenimo užduočių pobūdžiu, pažintinės raidos veiksniais,
patirties, brandos reikšme mokymosi prasmei suvokti.

2.1 Suaugusiųjų pažintinės raidos pobūdis
Suaugusiųjų amžiaus tarpsnių klasifikacija ir gyvenimo raidos užduotys
Biologinis žmogaus amžius, o ypač raidos uždaviniai daro įtaką suaugusiųjų mokymuisi. Įvairios raidos teorijos (Levinson suaugusiųjų gyvenimo tarpsnių teorija,
1986; Erikson tapatumo raidos stadijų teorija, 1982; Loevinger ego raidos stadijų
teorija, 1976) atskleidžia, kaip suaugusieji mokosi skirtingais gyvenimo laikotarpiais,
kada jie labiausiai pasirengę mokytis, kaip nuo amžiaus priklauso mokymosi motyvacija. Teorijos įrodo, kad suaugusiųjų raida turi būti traktuojama kaip daugiamatė,
susidedanti iš daugelio krypčių, kompleksiška.
Dėl kintančių ekonominio ir socialinio gyvenimo sąlygų ilgėjanti bendroji
žmogaus gyvenimo trukmė, socialinių veiksnių įtaka suaugusiųjų raidos stadijoms
sukuria situaciją, kad suaugusio žmogaus amžiaus tarpsnius mokslininkai traktuoja
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patumai ir jų pokyčių tendencijos, sudarančios suaugusiojo vystymosi pagrindą. Suaugusio

6 pav. Žmogaus gyvenimo raidos eros (pagal D. J. Levinson, 1986)

6 pav. Žmogaus gyvenimo raidos eros (pagal D.J. Levinson, 1986)
Pagal E. H. Erikson (2004) žmogaus ego raidos visuma skirstoma į aštuonias pakopas. Suaugusiojo ego charakterizuoja trys psichosocialinės raidos pakopos, kurios
apibūdinamos tam tikromis priešpriešomis (6 lentelė).
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6 lentelė. Suaugusiojo psichosocialinės raidos pakopos (pagal E. H. Erikson 2004)
Amžiaus
pakopa
Jaunystė
Vidutinis
amžius
Senatvė iki
mirties

Metai

Priešprieša

Būdingi bruožai

20–35 m. Intymumas arba
vienatvė

Jauni suaugusieji privalo tobulinti sugebėjimą bendrauti
ir rūpintis kitais, nebijodami prarasti savo tapatumo. Alternatyva – likti vienišam.
35–65 m. Tęstinumas arba Apie gyvenimo vidurį, suvokus savo mirtingumą, iškyla
uždarumas
rūpestis ateinančia karta ir savęs įprasminimu. Nesugebėję susitvarkyti su šia užduotimi rūpinasi tik savo poreikiais ir norais.
66 m. ir
Vientisumas arba Vientisumas reiškia žmogaus sugebėjimą atsigręžti į savo
daugiau nusivylimas
praeitį ir įvertinti ją kaip turtingą ir prasmingą. Nusivylusieji vertina savo gyvenimą kaip tuščią, apgailestauja, kad
nebeliko laiko ką nors pakeisti, ir bijo mirties.

Pagal J. Loevinger (1976) ego raidos stadijų modelį suaugusio žmogaus gyvenimui
tenka paskutiniosios penkios stadijos (7 lentelė), o perėjimai iš vienos stadijos į kitą
yra glaudžiai susijusios su suaugusiojo raidos užduotimis.
7 lentelė. Suaugusio žmogaus ego raidos stadijos pagal (J. Loevinger, 1976)
Stadija
Konformizmo stadija
Savivokos stadija
Sąžiningumo stadija
Individualizmo stadija
Autonomiškumo stadija

Aprašymas
Suaugusiojo elgesys modeliuojamas pagal grupę, kuriai priklauso.
Stiprėja savivoka, labiau pripažįstami individualūs skirtumai.
Žmogus gyvena pagal savo paties sukurtas taisykles ir idealus.
Žmogus akcentuoja nepriklausomybę arba priklausomybę.
Suaugęs žmogus yra nepriklausomas ir gali įveikti vidinius konfliktus.

Apibendrindamas D. J. Levinson, E. H. Erikson ir J. Loevinger raidos stadijų įtaką
mokymuisi, M. Knowles ir kt. (2005, 2007) teigia, kad žmogaus gyvenimas susideda
iš pastovių ir pereinamųjų tarpsnių, ir būtent perėjimai iš vienos situacijos į kitą
skatina suaugusįjį mokytis.
Suaugusiųjų mokymuisi itin svarbus suaugusio žmogaus identiteto lūžių, pereinamųjų laikotarpių ir statuso kaitos bei su šiais reiškiniais susijusių krizų suvokimas.
H. Siebert (2006) nuomone, šie laikotarpiai yra iššūkiai, būtini žmogaus tobulėjimui,
kuriuos žmogus turi priimti.
Kiekvienas amžiaus tarpsnis, keliantis žmogui raidos uždavinius, turi reikšmę
suaugusio žmogaus mokymosi motyvacijai ir kokybei (E. H. Erikson, 1980, 1982;
E. H. Erikson, J. M. Erikson, 1998, 2004; R. J. Havighurst, 1972; B. H. Lemme, 2003;
V. Černius, 2006; H. Siebert, 2007; E. Mickūnaitė, 2008). Mokslininkų teigimu, žmo55
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gaus gyvenimas – tai ne tik ėjimas iš vienos amžiaus pakopos į kitą, bet ir tarpusavyje
susijusių asmenybės raidos uždavinių vykdymas.
Suaugusiojo gyvenime vykstantys tam tikri nuspėjami pokyčiai, pereinamieji
tarpsniai į naują, nežinomą stadiją, pasak mokslininkų (D. J. Levinson, 1986; M.
Knowles ir kt., 2005, 2007; H. Siebert, 2007), sudaro prielaidas ir būtinybę mokytis,
skatina mokymosi motyvaciją. Kaip teigia H. Siebert (2007, p. 54), „kritinės fazės tampa mokymosi uždaviniais ir stadijomis, reikalaujančiomis biografinio, refleksyvinio
mokymosi metodų ir identiteto darbo.” Gyvenimo permainos, vykstančios suaugusiojo gyvenime, dažniausiai tampa pirmine mokymosi paskata. Pagal M. Knowles
ir kt. (2007, p. 189), „suaugusieji geriausiai pasirengę mokytis tada, kai mokymasis
patenkina nedelsiamą gyvenimo poreikį, o labiausiai motyvuoti – kai mokymasis
pasotina vidinį poreikį.“
Apibendrinta mokslininkų nuomonė apie amžiaus raidos periodų keliamas
užduotis suaugusiam žmogui ir mokymosi motyvus skirtingais amžiaus periodais
pateikiama 8 lentelėje.
8 lentelė. Amžiaus tarpsniai, raidos uždaviniai ir mokymosi motyvai
Amžiaus
Intervalas
tarpsnis
Jaunystė, arba nuo 18–20
ankstyvasis
iki 30–35
brandus am- metų
žius
Vidutinis
amžius, arba
viduramžio
erdvė

nuo 30–35
iki 60–65
metų

Senatvė

Per 65 metus
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Apibūdinimas

Uždaviniai

Mokymosi motyvai

Intymumo arba vienatvės tarpsnis, gebėjimų bendrauti ir rūpintis kitais tobulinimas.
(E. H. Erikson, 2004).

Sukurti šeimą, auginti
vaikus, pradėti profesinę
karjerą, imtis pilietinės
atsakomybės, susikurti
gyvenimo būdą (V. Černius, 2006).
Visuomeninė ir socialinė
atsakomybė, rūpestis ekonominiu gyvenimo lygiu,
pagalba jaunajai kartai,
bendravimas su sutuoktiniu, senstančiais tėvais.
Įsisąmoninti mirtingumą.
(R. J. Havighurst, 1972; V.
Černius, 2006). Vėlyvojo
gyvenimo struktūros kūrimas (D. J. Levinson, 1986).
Įveikti fizinius pokyčius,
išsaugoti orientavimosi aplinkoje gebėjimus,
puoselėti refleksijos galimybes, tenkinti saviraiškos ir pažinimo poreikius
(E. H. Erikson, 2004).

Mokymosi motyvas –
poreikis tobulinti asmenybę, įgyti profesiją,
įgyvendinti ambicijas.

Tęstinumo arba uždarumo tarpsnis
(E. H. Erikson, 2004).
Kūrybingumo ir užsisklendimo, stagnacijos krizė. Fizinių ir
psichologinių pokyčių priėmimas. Gyvenimo pasiekimų apmąstymas (V. Černius,
2006).
Vientisumo arba nusivylimo laikotarpis
(E. H. Erikson, 2004).
Praeities įvertinimas.
Susitaikymas su mintimi apie mirtį (arba
jos baimė).

Mokymosi motyvai –
profesinė veikla, vaikų
ugdymas, bendravimas
su artimaisiais. Antroje pusėje – laisvalaikio
užsiėmimų plėtojimas,
turintis ir edukacinį
poveikį.

Mokymosi motyvas –
mokymasis savo malonumui: rūpintis sveikata, palaikyti orientavimosi gebėjimus,
tenkinti saviraiškos ir
pažinimo poreikius.
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Mokantis bet kokiame amžiuje pasiekimai geresni, turint stiprius gebėjimus mokytis,
juos nuolat atnaujinant. Kita vertus, nuolatinis mokymasis mokytis, atitinkantis amžiaus
tarpsnio galimybes, ženkliai prisideda prie suaugusiojo intelektinių galių puoselėjimo ir
senatvės atitolinimo, nes sudaro sąlygas suaugusio žmogaus pažintinei raidai palaikyti.
Pažintinės raidos veiksniai
Pažintinės (kognityvinės) raidos teorijos (E. H. Erikson 1982; D. J. Levinson, 1986;
P. B. Baltes, 1987; K. W. Schaie, 2005) daro prielaidą, kad amžėjant individo mąstymo
procese vyksta permainos ir jos veikia suaugusį mokinį. B. H. Lemme (2003, p. 157)
teigimu, „pažintinė raida yra visą gyvenimą trunkantis procesas, kurį apibūdina tam
tikri pasiekimai ir netektys ir kuriam būdingas plastiškumas, kitaip tariant, kaita.“
Anot K. W. Schaie (2005), žmogaus pažintinė raida yra tęstinis veiksmas, bėgant
metams ir keičiantis raidos reikmėms, pažintinės struktūros ir funkcijos taip pat
keičiasi arba turi būti pertvarkomos.
M. Knowles ir kt. (2007, p. 194) mano, kad „suaugę žmonės turi išdrįsti suabejoti
prielaidomis, kuriomis vadovaujasi gyvenime, o tai reikalauja aukštesnio pažintinės
raidos lygmens – suvokti, kad egzistuoja ne vienas „teisingas“ gyvenimo kelias. Mokslininkas akcentuoja, kad permainų poveikis pasižymi naujos informacijos interpretavimo būdo ir pasirengimo išgyventi įvairias mokymosi patirtis pasikeitimu, skirtingų
požiūrių į medžiagą ir jos interpretacijas atsiradimu, pasikeitusiu mokymosi reikšmės
supratimu, kitokių raidą skatinančių mokymosi užduočių išsikėlimu.
Esminė pažintinės raidos teorijų prielaida, kaip teigia M. Knowles ir kt. (2005,
2007) yra tai, kad ilgainiui individo mąstymo procese vyksta tam tikros permainos,
galinčios paveikti besimokančius suaugusius šiais būdais: a) pakinta būdas, kaip
besimokantieji interpretuoja naują informaciją, b) pakinta pasirengimas išgyventi
įvairias mokymosi patirtis, c) susiformuoja skirtingi požiūriai į medžiagą ir jos
interpretacijas, d) individai skirtingai supranta mokymosi reikšmingumą, e) iškyla
kitokios suaugusiojo raidą skatinančios mokymosi užduotys.
Suaugusiųjų pažintinių gebėjimų išskirtinumą akcentuoja postformaliojo (poformaliojo) mąstymo teorijos (T. L. Pourchot, M. C. Smith, 2004; B. H. Lemme, 2003;
K. W. Schaie, 2005), teigiančios, kad formalioji intelekto operacijų stadija nėra paskutinė. K. W. Schaie (2005) nuomone, suaugystė žmogui iškelia kitokio pobūdžio raidos
užduotis (ne laikyti egzaminus ar spręsti matematines užduotis, kurioms reikia naujos
informacijos), todėl turi gyvuoti tolesnės suaugystės reikmes tenkinančios pažintinės
raidos stadijos. Anot autoriaus, suaugęs žmogus naujų žinių sieks ne tik atsispirdamas
nuo formaliųjų operacijų ir įgydamas įgūdžius, bet ir pereidamas kitokius intelekto
naudojimo būdus atspindinčius pažintinės raidos etapus. B. H. Lemme (2003, p. 182)
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teigimu, postformaliojo mąstymo teorija į suaugusiųjų pažintinę raidą žiūri kaip į
mąstymo kokybės pokytį, o ne kaip į didėjantį žinių kiekį.
Suaugusiųjų pažintinės raidos tyrėjai (K. Riegel, 1973, R. Kegan, 1994, P. Freire
2000, M. A. Basseches, 1984, J. D. Sinnott, 1994) mano, kad kai kurie pažintiniai gebėjimai yra būdingi tik suaugystei, pvz., tarpasmeninių santykių kūrimo, praktinio
nuovokumo, kūrybiškumo ir išminties. K. Riegel (1973), P. B. Baltes (1987) nuomone,
vyresnių žmonių prastesnis formalių mąstymo užduočių atlikimas yra ne pažintinio
silpnėjimo požymis, bet įrodymas, jog formaliojo mąstymo forma užleidžia vietą pažangesnei intelekto formai. Mokslininkų nuomone, postformaliojo mąstymo laipsnis
apsprendžia suaugusiojo žmogaus mąstymo brandą, kuri, anot R. Kegan (1994, 2000),
atsiranda tuomet, kai prieštaravimai ir paradoksai, nors ir sukelia įtampą, pripažįstami kaip galimybė augti.
Mokslininkai (pvz., T. L. Pourchot, M. C. Smith, 2004) pripažįsta, kad suaugusio
žmogaus mąstymo stiliai kokybiškai skiriasi nuo mąstymo jaunesniame amžiuje
formų, tačiau, anot K. W. Schaie (2005), mato tuos skirtumus ne kaip esmingai prieštaringus, bet kaip kokybinius.
K. W. Schaie (2005) nuomone, suaugusiojo pažintinės raidos stadijas ir mokymosi
uždavinius kiekvienoje stadijoje formuoja įgyta patirtis. Jis siūlo penkių stadijų suaugusio žmogaus pažintinės raidos schemą (9 lentelė).
9 lentelė. Suaugusiojo pažintinės raidos stadijos (pagal K. W. Schaie, 2000, 2005)
Stadija
Įgijimo
Pasiekimo

Požymiai
Vaikystė ir paauglystė. Būdingas informacijos įgijimas ir pasirengimas socializacijai.
Nepriklausomybės įvirtinimas. Remdamasis anksčiau įgytais dalykais, jaunas suaugęs žmogus sprendžia naujas, su realiu gyvenimu susijusias užduotis, iškyla poreikis
plėtoti pažintines funkcijas už formaliųjų operacijų stadijos ribų.
Atsakomybės Šeimos kūrimo ir karjeros laikotarpis, t. y. viduriniosios suaugystės etapas. Puoselėjami
pažintiniai įgūdžiai, kurių reikia atsakomybės užduotims spręsti, nes stadija pasižymi
socialine atsakomybe už savo artimuosius, darbą.
Pareigos
Būna tuo pačiu metu kaip ir atsakomybės stadija. Patenka vidutiniosios suaugystės
etapo antroje pusėje esantys žmonės, kurių atsakomybės laipsnis būna didelis. Puoselėjami atitinkami pažintiniai gebėjimai. Šios stadijos žmonėms jau sunkiau sekasi
įsidėmėti naują informaciją. Jų stiprybė – gebėjimas greitai ir veiksmingai naudotis
patirtimi ir ankstesnėmis žiniomis.
Reintegracijos Vėlyvasis gyvenimo tarpsnis – senatvė. Sulaukęs 70–75 metų žmogus būna atlikęs profesinius ir socialius vaidmenis, naujų žinių poreikis mažėja. Grįžtama prie asmeninių
interesų, vertybių ir nuostatų, sprendžiamos žmogui prasmingos ir aktualios užduotys,
puoselėjami atitinkami pažintiniai gebėjimai. Anot K. W. Schaie (2000, 2005), reintegracijos stadijoje suaugusiajam svarbus klausimas yra ne ką man žinoti?, bet kodėl
turėčiau žinoti? ir kaip naudotis tuo, ką sužinojau?
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Suaugusieji pasižymi individualiais skirtumais bendrųjų protinių gebėjimų,
informacijos apdorojimo, pažinimo ir mokymosi stilių, ankstesnės patirties srityse
(D. H. Jonassen, B. L. Grabowski, 1993).
Bendrieji gebėjimai (intelektas). Apibrėždamas intelektą kaip gebėjimų visumą,
lemiančią asmenybės mąstymo kokybę, L. Jovaiša (2007, p. 94) akcentuoja, kad būtent
intelektas leidžia žmogui prisitaikyti prie naujų reikalavimų, padeda spręsti įprastinius
uždavinius, adaptyviai veikti ir elgtis. Mokslininkų (J. L. Horn, 1982; H. Gardner, 1984;
P. B. Baltes, 1987; K. W. Schaie, 2005; K. W. Schaie, S. L. Willis, 2005; R. Laužackas
ir kt., 2005; V. Černius, 2006; G. Petty, 2008) darbai rodo, kad, būdamas „dinamišku besivystančiu dydžiu“ (V. Pukevičiūtė, 2009, p. 62), intelektas reiškiasi gebėjimu
perdirbti turimą patirtį, spręsti naujus originalius teorinius, praktinius, socialinius
uždavinius, įžvelgti tikrovės veiksnių ryšius ir dėsnius.
Žmogaus intelektą nagrinėjančių mokslininkų (J. L. Horn, R. B. Cattell, 1967;
J. L. Horn, 1982; P. B. Baltes, 1987) nuomone, intelektą sudaro dvi pagrindinės gebėjimų grupės: lankstusis (mechaninis, fluidinis) ir tvirtasis (praktinis, kristalizuotas, pragmatiškasis) intelektas. Lankstusis intelektas – tai bazinis intelektas, įgimti
gebėjimai apdoroti informaciją ir spręsti problemas. Lankstųjį intelektą atspindi
informacijos priėmimo ir supratimo greitis, jis labiau priklauso nuo smegenų būklės, o ne nuo aplinkos. Tvirtasis intelektas apima visą gyvenimą gaunamą ir saugomą
informaciją, sukauptas žinias ir jų panaudojimą problemoms spręsti bei priklauso
nuo kultūrinės aplinkos.
Kai kurie tyrimai (T. A. Salthouse, 1991) rodo, kad tampant vyresniu (jau nuo
25–30 metų) lanksčiojo intelekto kreivė krinta, baziniai informacijos priėmimo ir
apdorojimo procesai, susiję su centrinės nervų sistemos veikla, lėtėja ir labiau pažeidžiami. Tokie tyrimų rezultatai apie protinių gebėjimų raidą suponuoja mintį, kad
vidutinio ir vyresnio amžiaus žmogui mokantis iškyla sunkumų, kai reikia įvertinti
nesusietą ir abstrakčią informaciją, ją suvokti, išsaugoti darbinėje atmintyje, perkelti
į ilgalaikę atmintį ir atkurti, ieškant naujo požiūrio į problemą.
Galimybių raidos tęstinumo požiūriui atstovaujantys mokslininkai (pvz., P. B. Baltes, 1987) teigia, kad iki senyvo amžiaus išlieka kompleksinės proto savybės – tvirtasis
intelektas, jos gali toliau vystytis, o palankiomis sąlygomis pagerėti. Pagal šį požiūrį
vyresnio amžiaus žmonės mokydamiesi naudojasi sukauptomis kultūrinėmis, profesinėmis ir kasdieninio gyvenimo ekspertinėms žiniomis, kalbiniais išraiškos gebėjimais, socialine kompetencija, išmintimi, žinomų problemų sprendimo strategijomis.
Bazinių protinių savybių keliamas problemas vyresnio amžiaus žmonės kompensuoja
tobulindami bendravimo, socialinius, problemų sprendimo įgūdžius, įgydami žinias
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per patirtį ir specialius eksperimentus, t. y. puoselėdami komplesines protines savybes.
Protinių funkcijų lėtėjimas, anot mokslininkų (P. B. Baltes ir P. B. Baltes, 1990), taip
pat priklauso nuo to, ar vyresnio amžiaus žmonės rūpinasi protinių savybių ugdymu,
pvz., treniruodami atmintį, mokydamiesi.
K. W. Schaie, (2005), K. W. Schaie, S. L. Willis (2005) atlikti tyrimai rodo, kad tiek
lankstusis, tiek tvirtasis intelektas pastovūs išlieka iki 55–70 metų ir tik vėliau ima silpnėti. Skirtingos gebėjimų sritys aukščiausią įvertį pasiekia skirtingame amžiuje, todėl,
mokslininkų nuomone, gebėjimų prasme amžiaus skirtumai gali būti labai įvairūs.
Tyrimų išvados leidžia teigti, kad protinių gebėjimų raida nesudaro kliūčių tobulinti gebėjimą mokytis. Jei suaugęs žmogus gali išmokti kažką, tai jis gali išmokti
mokytis.
Tobulinti gebėjimą mokytis padeda intelektinių galių žinojimas ir tikslingas
taikymas.
Pagal R. J. Sternaberg (1981, čia iš S. B. Merriam, R. S. Caffarella, 1991), intelektą
sudaro trys dėmenys: komponentinis, arba analitinis intelektas (apibrėžiantis vidinius protinius mechanizmus ir intelektą sudarančius procesus), patyriminis, arba
kūrybinis, intelektas (asmens patirtis, gauta siekiant tikslų ar tam tikrose situacijoje
galinti daryti įtaką asmens elgsenai) ir kontekstinis intelektas (pabrėžiantis išorinės
aplinkos vaidmenį asmens intelekto elgsenai). Anot S. B. Merriam, R. S. Caffarella
(1991), visos šios trys intelekto subkategorijos tarpusavyje susijusios ir reikalingos
suaugusiam žmogui, tačiau žmogus „turi mokėti pasirinkti, kaip ir kada efektyviausiai pasinaudoti kiekviena iš kategorijų, norėdamas sėkmingai išnaudoti intelekto
galimybes.” (S. B. Merriam, R. S. Caffarella, 1991, p. 180)
Suaugusio žmogaus mokymuisi reikšminga yra H. Gardner (2006) pasiūlyta
intelektų (protinių gebėjimų) įvairovės (daugiasluoksnio intelekto) teorija. Teorijos
esmė – žmogus turi įgimtą biopsichologinį potencialą, susidedantį iš keleto lygiaverčių intelektų: loginio-matematinio, tarpasmeninių santykių, erdvės suvokimo,
muzikinio-ritminio, refleksijos (vidinio asmeniško), kinestezinio, žodinio-lingvistinio
(verbalinio) ir gamtos jutimo. Mokslininko nuomone, kiekvienas žmogus turi visas
aštuonias intelekto rūšis, jos funkcionuoja kompleksiškai, tačiau ne visos jos būna
vienodai išsivysčiusios. Dažniausiai vienas žmogus turi stipriai išvystytą unikalią
dviejų–trijų intelekto rūšių kombinaciją. Tačiau dauguma žmonių kiekvieną intelekto
rūšį gali išsiugdyti iki pilnos kompetencijos, jeigu žmogus tinkamai skatinamas, sudaromos sąlygos ir teikiamos instrukcijos. Protiniai gebėjimai, nepriklausomai nuo
žmogaus amžiaus, padeda pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, stiprinti pasitikėjimą
jėgomis, tobulėti kaip asmenybei, teigia H. Gardner (1983).
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Mokantis mokytis protiniai asmens gebėjimai gali būti ugdymo(si) tikslu arba
instrumentu. Mokydamasis mokytis suaugęs žmogus gali puoselėti pačius protinius
gebėjimus (pvz., įvertinti informaciją, ją fiksuoti atmintyje, atgaminti). O pažindamas
savo intelektualines galias ir pažintinių gebėjimų ypatumus, suaugęs žmogus gali jais
pasinaudoti, siekdamas kitų mokymosi mokytis tikslų.
Suaugusiųjų mokymui įdomi emocinį intelektą tiriančio mokslininko D. Goleman
(2008) nuomonė, kad žmogui būdingi du žinojimo būdai: racionalus ir emocionalus.
Nors abu šie būdai susiję vienas su kitu, autorius pabrėžia, kad emocinis intelektas
yra svarbesnis žmogaus gyvenimiškajai sėkmei. Įrodyta (M. Teresevičienė ir kt.,
2004; K. Kipp, 2009), kad emocinis intelektas daro didelę įtaką suaugusio žmogaus
mokymuisi, nes su teigiamomis emocijomis susijęs mokymasis lemia geresnius mokymosi rezultatus, stipriau motyvuoja mokytis ir kuria tvirtesnius bendradarbiavimo
mokantis santykius.
Pripažindami protinių gebėjimų kaitą, mokslininkai (B. H. Lemme, 2003, p. 166)
mano, kad „egzistuoja dideli individualūs su amžiumi susijusių pažintinių pokyčių
greičio, dydžio ir eigos skirtumai“, pažinimo aspektai kinta nevienodu tempu, žmogaus atskirų pažintinių gebėjimų pokyčių ryškis ir eiga skiriasi. Pažintinei raidai įtaką
daro visuomeninis istorinis, socialinis ir kultūrinis kontekstas. Kasdienės pažintinės
veiklos tyrimai rodo, kad suaugusiųjų pažintinė veikla realaus gyvenimo situacijose
ir įvairiapusiškose situacijose (pvz., klasėje ar darbo vietoje) duoda teigiamų rezultatų
(A. Henze, 1992).
V. Černiaus (2006) manymu, žmogaus intelekto augimas ar menkėjimas yra
kiekvieno individo savitas procesas, o intelekto ugdymui iki pat vėlyviausio amžiaus
būtinas bet koks protinis užsiėmimas. Tokias galimybes suteikia mokymasis mokytis,
ypač tam tikrų mokymosi technikų mokymasis arba tobulinimas, įgūdžių sujungti
turimus gebėjimus su patirtimi ir konkrečia veiklos aplinka formavimas.
Pažinimo ir mokymosi stiliai. Reikšmingi pažintinės raidos ir mokymosi mokytis veiksniai yra pažinimo ir mokymosi stiliai. Pažinimo stilius atspindi tipišką
individo manierą priimti ir apdoroti informaciją. Tradiciškai informacijos priėmimo būdai skirstomi į tris kategorijas (D. H. Jonassen, B. L. Grabowski, 1993):
vizualinį, verbalinį ir psichomotorinį. Kai kurie mokslininkai šias kategorijas
išplečia iki keturių (pvz., N. D. Fleming, 2001) ir net septynių (pvz., W. B. James,
M. W. Galbraith, 1984) elementų: rašto, klausos, interaktyvųjį, vizualinį, lytėjimo,
judėjimo, uoslės.
Pažinimo stilius, anot mokslininkų, gali būti vienlypis arba daugialypis. Vienlypis pažinimo stilius reiškia, kad ryškiai dominuoja vienas informacijos priėmimo
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kanalas. Daugialypis pažinimo stilius rodo, kad informacija priimama pasitelkiant
keletą jutiminių kanalų.
Mokantis mokytis pažinimo stiliai padeda sisteminti mokymosi medžiagą, ją
įsisavinti, atgaminti ir panaudoti kitose situacijose. Asmeninio pažinimo stiliaus
žinojimas sudaro prielaidas arba tobulinti šio stiliaus pritaikymą praktikoje, arba
aktyvinti kitą, mažiau naudojamą, pažinimo stilių.
Mokymosi stiliai nusako besimokančiajam priimtinų metodų ir aplinkos įvairovę.
Nuo pažinimo stilių mokymosi stiliai skiriasi dviem esminias požymiais (M. Knowles
ir kt., 2007, p. 182): 1) „mokymosi stiliai apima pažinimo, emocinius ir psichomotorinius matmenis; 2) kartu su mokymusi apima instruktavimo ir instrukcinės aplinkos
ypatumus.“
Pasak D. Martin (1997), individualų žmogaus mokymosi stilių lemia trys veiksniai:
informacijos suvokimo būdas (audialas, vizualas, kinestetikas), mąstymo tipas (indukcinis ar dedukcinis) bei mokymosi aplinka (interpesonalinė ar intrapersonalinė).
Mokslinėje literatūroje yra ne viena mokymosi stilių klasifikacija: N. Herrmann
(1996) mokymosi stilių klasifikacija pagal smegenų veiklos tyrimų rezultatus ir
dominuojančią protinės veiklos sritį; D. Kolb ( 1983, vėliau P. Honey, A. Mumford,
2000) – pagal patirtinio mokymosi sampratą.
Pasak J. S. Atherton (2011), mokymosi stilių žinojimas ir taikymas yra reikšmingas mokymosi sėkmės elementas, ypač dirbant su suaugusiais žmonėmis. Bet koks
mokymasis reikalauja įvairiapusių, o dažnai ir priešiškų gebėjimų (D. Kolb, 1984),
pvz., norėdamas efektyviai mokytis žmogus privalo turėti konkrečios patirties, mokėti refleksyviai stebėti savo mokymąsi, susieti praktinius dalykus su teoriniais (arba
atvirkščiai) ir aktyviai eksperimentuoti, t. y. taikyti išmoktus dalykus praktikoje.
Taigi besimokantis žmogus nuolat turi apsispręsti, kokią gebėjimų kombinaciją (kokį
mokymosi stilių) pasirinks konkrečioje mokymosi situacijoje.
Dažniausiai mokymosi stilius yra suformuotas ankstyvuose amžiaus tarpsniuose
pagal tuo metu vyraujančią ugdymo paradigmą ir tapęs tam tikra rutina ir įpročiu
tvarkyti asmeninį mokymąsi. Suaugęs žmogus, atsidūręs tradicinėje mokymosi situacijoje, gauna signalą elgtis „tradiciškai“, t. y. taikyti automatizuotas mokymosi
strategijas, metodus ir įprastas priemones.
Nūdienos kontekste, kai suaugęs žmogus vis daugiau mokosi iš patirties, neformaliai ir savišvietos būdu, jis nesąmoningai taiko labai įvairias mokymosi strategijas
ir naujų dalykų išmoksta daug greičiau ir efektyviau. Mokydamasis jis dalyvauja
cikliniame procese pagal J. Dewey (7 pav.) ir, jeigu turi tinkamų refleksijos gebėjimų,
nesąmoningai plėtoja gebėjimą mokytis.
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tinkamų refleksijos
gebėjimų,
jis nesąmoningai
gebėjimą mokytis.
I. TEORINIS
MOKĖJIMO MOKYTIS
KOMPETENCIJOS
UGDYMO(SI)plėtoja
PAGRINDIMAS
Impulsas 1

I3

I2

Vertinimas 1

V2

Žinios 1

S1

V3

Ž2

Tikslas

Stebėjimas 3

S2

Ž3

7 pav. Mokymosi ciklas pagal Dewey (pagal D.Kolb, 1984)

Mokymosi stiliai, jų žinojimas ir tinkamas pasirinkimas suaugusiam žmogui
mokantis yra reikšmingi keliais aspektais. Viena vertus, mokymosi stilių žinojimas
ir taikymas gali padėti geriau suprasti save bei pasinaudoti turimais pranašumais ar
kompensuoti trūkumus. Kita vertus, norėdamas sužinoti asmeninį dominuojantį
stilių, galimybes jį tobulinti, išmokti pasirinkti kitokį mokymosi stilių, mokytis
sąmoningai valdyti asmeninį mokymąsi, suaugęs žmogus turi siekti geriau pažinti
savo pažintines charakteristikas (smegenų, atminties, mąstymo ypatybes), reflektuoti
mokymosi veiklą, anot V. Pukevičiūtės (2009), išmokti mokytis. Aplaidus žiūrėjimas
į mokymosi stilius, jų ignoravimas arba perdėtas jų sureikšminimas gali sukelti tam
tikrų mokymosi kliūčių.
Pažinimo ir mokymosi stiliai apima platų individualių skirtumų spektrą, kurį
papildo ir labai individuali ankstesnio mokymosi patirtis, anot mokslininkų (R. J. Mezirow, 1991; P. Jarvis, 2007; M. Knowles ir kt. 2005, 2007; H. Siebert, 2007), gausus ir
turtingas mokymosi šaltinis.
Ankstesniojo mokymosi patirtis. P. Jarvis (2001) nuomone, bet koks mokymasis –
ne vien tik mokymasis per patirtį – prasideda patirtimi, o kiekvieną naują žmogaus
patyrimą veikia žmogaus ankstesnė patirtis – jo biografija. Pasak R. J. Mezirow
(1991), mokymasis yra prasmės paieška, todėl svarbu suvokti, kaip žmonės supranta savo patirtį, kuo ir kaip patirtis žmonėms reikšminga, kokia prasmė patirčiai
suteikiama. Anot H. Siebert (2007), mokantis įsisavinami tik bent kiek pažįstami
praktiniai dalykai.
Pasak J. Dewey (1997, 2008), patirtis yra individo aktyvumo, jo įtakos aplinkai ir
individą veikiančios socialinės aplinkos sąveika. Patirtis reikšminga, kai ji nagrinėjama išgyventų ir ateityje laukiamų patirčių kontekste.
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D. Kolb (1983), plėtodamas J. Dewey idėjas, sukūrė mokymosi per patirtį modelį,
teigdamas, kad žmonės gali daug išmokti iš savo pačių veiklos, nes yra nuolatiniame
cikle, susidedančiame iš konkrečios patirties, reflektyvaus stebėjimo, apibendrinimų,
sampratų, koncepcijų formulavimo ir aktyvaus taikymo etapų. Mokymosi per patirtį
etapai:
Konkreti patirtis – pažinimo etapas, kai suvokdami informaciją žmonės yra supami
faktų ir įvykių. G. Petty (2006) teigimu, patirtis būna tikroviška arba ją galima įgyti
dirbtinai sukurtoje realybėje.
Refleksyvus stebėjimas (patirties svarstymas) – naujos patirties permąstymas,
apsvarstymas, naujų faktų derinimas su turimais. Mokymuisi šis etapas reikšmingas,
nes reflektuojant įsisąmoninamas santykis su nagrinėjamu reiškiniu, įvykiu, įvertinami faktai. Tik gebėdamas įsivertinti savo patirtį, žmogus gali išsiugdyti gebėjimą
tobulintis. Suvokęs, kad iš patirties galima pasimokyti, žmogus, anot G. Petty (2006),
taps „refleksyviu veikėju“, tęs mokymąsi net ir po mokymų užsiėmimuose.
Abstraktus konceptualizavimo (abstraktaus suvokimo, apibendrinimų, sampratų
formulavimo) etape patirti ir apmąstyti faktai bei reiškiniai integruojami į darbų seką,
konkreti patirtis siejama su teorija. Jeigu nauja informacija sustiprina turimas žinias,
ji priimama greičiau (T. Saddington, 1998). Kai skirtumas tarp patirties ir teorijos
(naujų žinių) didelis, etapas trunka ilgiau. Naujos informacijos sąsajos su jau turima
itin aktualios suaugusiems mokiniams.
Aktyvus eksperimentavimas (aktyvus išbandymas naujoje situacijoje) – veiksmų
etapas, kai pažinti, apmąstyti, sujungti į visumą dalykai imami taikyti veikloje.
P. Jarvis (1998) nuomone, žmogus mokytis pradeda tuomet, kai atsiranda neatitikimas tarp žmogaus patirties ir išgyvenamos naujos situacijos. Tikėdamas, kad
mokydamasis sugebės įveikti šį neatitikimą, žmogus mokosi sėkmingai. Išsigandęs
iškilusių naujų aplinkybių, matydamas jose grėsmę, žmogus dažniausiai atmeta
mokymosi galimybę. Mokslininko nuomonė suponuoja mintį, kad sąmoningai mokytis mokytis suaugęs žmogus gali pradėti pajutęs neatitikimą tarp turimo gebėjimo
mokytis ir naujos mokymosi situacijos, kurioje turimo gebėjimo nebepakanka. Nepaisant, kad mokymasis iš patirties ir per patirtį labai svarbus, patirtis pati savaime
dar negarantuoja išmokimo. R. I. Arends (1994), G. Petty (2006) teigimu, reikšmingų
rezultatų pasiekiama, kai susiformuojami tam tikri mokymosi įgūdžiai: kritiškai
klausyti, įžvalgiai stebėti, apmąstyti patirtį ir iš jos daryti išvadas, t. y. kai išmokstama
reflektuoti ankstesnio mokymosi patirtį. Iš patirties mokomasi, kai ji apžvelgiama,
analizuojama, bandoma rasti teorinį pagrindimą, suplanuoti, kaip ateityje tą pačią
veiklą būtų galima padaryti geriau, t. y. atliekama refleksija.
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Mokantis mokytis ankstesnė žmogaus patirtis ir jos refleksija yra pagrindinė
sėkmingo mokymosi sąlyga. Tik gebėdamas nustatyti ankstesnėje patirtyje įgytus
teigiamus ir taisytinus mokymosi įgūdžius, suaugęs žmogus gali išsikelti tolesnio
mokymosi tikslą, pasirinkti strategijas ir priemones. Pradiniame mokymosi mokytis
etape gali būti svarbi kitų reikšmingų asmenų pagalba patirties refleksijai ugdyti.
Mokymosi prasmės suvokimo prielaidos
Mokymosi prasmės suvokimas yra pirmoji mokymosi mokytis sąlyga. Suvokimas,
kodėl mokomasi (kokie tikslai, kokia motyvacija), kaip galima mokytis, kokia yra
besimokančiojo atsakomybė ir indėlis į mokymąsi, supratimas, kad mokymasis yra
aktyvus žinojimo konstravimo ir sukauptų žinių susiejimo procesas, vykstantis žmonėms bendradarbiaujant ir savarankiškai planuojant, reflektuojant, yra reikšmingos
mokymosi mokytis prielaidos (P. Sahlberg, 2005).
Suaugusiojo mokymosi prasmės suvokimas itin glaudžiai susijęs su brandos lygiu.
Brandesnis žmogus palankiau vertina mokymąsi kaip asmeninio tobulėjimo galimybę,
realiai vertina fizines ir protines galias bei jų puoselėjimo strategijas.
Mažiau brandūs žmonės dažniausiai turi „menkavertiškumo kompleksą“ (A. Adler,
2008), kuris menkina tų žmonių pasitikėjimą savo jėgomis mokantis. Mokslininkų ir
andragogų praktikų (A. M. Juozaitis, 2005; A. Bėkšta, V. Lukošūnienė, 2005; V. Lukošūnienė, 2010) teigimu, mokymosi situacijoje mažiau brandūs suaugusieji jaučiasi
nesaugūs, priklausomi nuo kitų nuomonės, būna uždari, pasyviai dalyvauja veikloje,
kartais ją ignoruoja. Anot A. M. Juozaičio (2005, p. 25), toks elgesys „nereiškia nenoro mokytis, bet labai didele dalimi nulemia neišmokimą.“ Mokslininko nuomone,
nesaugus suaugęs žmogus sunkiau suvokia informaciją, nedrąsiai vertina patirtį ir
vengia ja naudotis.
Suaugusiųjų branda neatsiranda savaime. Tapsmas suaugusiuoju yra procesas,
kuris vyksta žmogui išgyvenant amžiaus tarpsnių kaitą ir priimant skirtingų gyvenimo etapų iššūkius.
Įvairių psichologinių mokyklų atstovai išskiria skirtingus psichologinės brandos
kriterijus, pvz., Z. Freud (2006) teigia, kad subrendimas reiškia gebėjimą mylėti ir
dirbti. E. H. Erikson (1980), E. H. Erikson ir J. M. Erikson (1998) pabrėžia vidinį integralumą ir harmonijos su Visata pajautimą, gebėjimą intymiai bendrauti su kitais
žmonėmis. Pagal G. W. Allport (čia iš Z. Plužek, 1996) psichologiškai brandi asmenybė apibūdinama šešiais bruožais: esama plačių „aš“ ribų; palaikomi šilti santykiai
su artimaisiais, toleruojamas kitoniškumas; emocinė branda ir savęs priėmimas,
teigiamas požiūris į save; realistiška patirtis, suvokimas ir lūkesčiai; gebama pažinti
save, turimas humoro jausmas, gyvenimo filosofija.
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A. Adler (2008) žmogaus subrendimo bruožu mano esant socialinio intereso
turėjimą: domėtis kitais žmonėmis ir jų gerove. C. R. Rogers (2005) akcentuoja, kad
subrendimas yra savęs aktualizavimas ir tapimas gerai funkcionuojančiu asmeniu,
besąlygiškas savęs priėmimas ir atvirumas išgyvenimams. V. Černiaus (2006, p. 243)
nuomone, suaugusiojo branda yra „asmenybės raidos rezultatas“, o individo brandą
charakterizuoja pozityvi, žmogaus elgesį nulemianti saviraiška.
M. Knowles ir kt. (2007) suaugusįjį apibūdina keturiais brandą rodančiais kriterijais: biologiniu, teisiniu, socialiniu, psichologiniu. Mokymosi prasmei suvokti itin
svarbi žmogaus psichologinė branda, kurią mokslininkas apibūdina kaip žmogaus
atsakomybę už savo paties gyvenimą ir savivadą, kai žmogus pats save suvokia kaip
nepriklausomą asmenį ir jaučia poreikį, kad ir aplinkiniai jį suvoktų kaip autonomišką asmenybę.
F. M. Hudson (1999) nuomone, „labiau suaugę“ yra žmonės, turintys kantrybės
pereinamiesiems gyvenimo laikotarpiams įveikti, pripažįstantys žmogaus savarankiškumą, susitaikantys su artėjančia senatve, mokantys pasirūpinti ateinančia
karta.
Suaugusiojo brandos laipsnis tiesiogiai siejasi su jo poreikiu tobulinti MM
kompetenciją: brandesni žmonės realiau vertina turimus mokymosi gebėjimus,
geba nustatyti, kokių dalykų trūksta ar kokius norėtų keisti. Mažiau brandūs
žmonės, net ir suprasdami gebėjimo mokytis spragas, sunkiau patikėtų galį šį
gebėjimą tobulinti.
Apžvelgti pagrindiniai suaugusiųjų mokymosi specifikos aspektai atskleidė suaugusiųjų mokymosi prielaidas. Suaugusio žmogaus mokymosi motyvaciją skatina, mokymosi situaciją sukuria pereinamieji laikotarpiai į naują, nežinomą gyvenimo stadiją.
Požiūriui į mokymąsi, motyvaciją mokytis ir dalyvavimą mokymesi itin reikšminga
žmogaus branda: kuo brandesnis žmogus, tuo atsakingiau žiūri į savęs, kaip asmenybės,
tobulinimą.
Suaugusiojo gyvenimo raida sudaro prielaidas žmogaus mąstymo ir pažintinių
struktūrų permainoms. Tapdamas vyresniu ir brandesniu, spręsdamas sudėtingesnio
pobūdžio raidos užduotis, suaugęs žmogaus įvaldo naujus, kokybiškai skirtingus mąstymo būdus, pradeda kritiškai vertinti savo žinias, ima suprasti, kokią įtaką žinios ir
mokymasis turi žmogaus gyvenimui.
Individualūs ypatumai pažinimo kategorijoje lemia pajėgumą mokytis, gebėjimą
sukaupti informaciją ir ją apdoroti, priimtinų mokymosi metodų atradimą. Didėjantys
individualūs žmonių skirtumai žmogui tampant vyresniu įvairiai atsiliepia suaugusiojo
mokymosi pažangai, jos kokybei ir proceso trukmei.
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Vertingas mokymosi šaltinis yra suaugusio žmogaus patirtis. Kai mokymas prasideda patirties refleksija, nauja informacija siejama su jau turima, mokymasis būna
sėkmingesnis.
Suaugusiųjų mokymosi ypatumai tiesiogiai siejasi su MM kompetencijos puoselėjimo aspektais. Atsižvelgimas į individualų amžiaus tarpsnį, raidos uždavinių sudėtingumą, mąstymo brandą, pažinimo gebėjimus, ankstesnes žinias ir patirtį bei kitas
individualias savybes gali padėti veiksmingiau strateguoti mokymąsi, valdyti laiką,
spręsti problemas, įsisavinti, apdoroti ir atgaminti naujas žinias bei pritaikyti žinias
ir gebėjimus naujose situacijose tiek pačiam suaugusiam žmogui, tiek suaugusiųjų
mokymosi organizatoriams.

2.2 Suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos ištirtumas
Suaugusiųjų mokymosi mokytis ir MM kompetencijos klausimai nagrinėjami
užsienio ir Lietuvos edukologų, edukologijos vadybininkų ir psichologų darbuose.
Bendruosius MMK aspektus ir vertinimo problematiką nagrinėjo B. Hoskins, U. Fredriksson (2006, 2008), J. Hautamäki ir kt. (2002). P. Hofman (2009), M. E. Taylor, P. Kloostermann (2010) aiškinosi MMK reikšmę suaugusiam žmogui, išryškino afektyvinių
veiksnių įtaką suaugusiojo mokymuisi. B. Hoskins, D. R .Crick (2008) nagrinėjo MMK,
kaip pilietinės kompetencijos, pagrindą. K. Bakracevic, K. Vukman (2005) aptarė
suaugusiųjų gebėjimo mokytis kaip metakompetencijos aspektus, L. Chisholm ir kt.
(2009) apžvelgė MMK kaip aktyvų mokymosi metodą. H. Mandl, U. M. Krause (2001)
atskleidė MMK reikšmę moksliajai visuomenei, D. S. Rychen (2003, 2004) rašė apie
MMK kaip apie viso gyvenimo kompetenciją.
Lietuvos mokslinėje erdvėje suaugusiųjų MM kompetencija fragmentiškai paliesta
M. Teresevičienės, G. Gedvilienės (2001), J. Laurinavičiūtės (2002), M. Teresevičienės,
V. Zuzevičiūtės (2006), G. Gedvilienės, V. Zuzevičiūtės (2007), B. Simonaitienės (2008),
M. Teresevičienė ir kt., (2008) darbuose.
2.2.1 Suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos veiksniai
Mokymuisi mokytis įtaką daro vidiniai (neurobiologiniai, kognityviniai ir afektiniai, dvasiniai veiksniai, susiję su besimokančių asmeninėmis savybėmis ir veikla)
ir išoriniai (socialinė ir ekonominė aplinka, materialiniai ir laiko ištekliai, žmogaus
brandą formuojančios priemonės, pedagoginis / andragoginis poveikis) veiksniai
67

I. TEORINIS SUAUGUSIŲJŲ MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJOS UGDYMO(SI) PAGRINDIMAS

(J. Piaget, 1970; V. Šernas,2003; T. R. Guskey, 2004; M. Teresevičienė, 2007; A. Fokienė,
2007; K. Illeris, 2009; V. Pukevičiūtė, 2009). Manytina, kad šie veiksniai turi reikšmės
suaugusiųjų mokymuisi mokytis, todėl juos išsamiau apžvelgsime.
Vidiniai veiksniai mokslinėje literatūroje dar vadinami individualiais skirtumais arba besimokančiojo asmeninėmis savybėmis (R. Brocket, R. Hiemstra, 1991;
M. Knowles ir kt., 2005, 2007; R. Zürcher, 2007, V. Zuzevičiūtė, M. Teresevičienė,
2008). Mokslininkai pabrėžia besimokančiojo vidinių išteklių reikšmę mokantis
mokytis (K. R. Wirth, D. Perkins, 2008: P. Bortini, 2009). Suaugusio žmogaus
suvokimas, kad jis yra mokymosi sistemos dalis, ir jo požiūris į mokymąsi užima
pagrindinę vietą mokėjimo mokytis kompetencijos struktūroje. Strateginė dimensija, anot P. Bortini (2009), yra asmens gebėjimai valdyti asmeninius išteklius, t. y.
vidinius veiksnius: gebėjimą reflektuoti asmeninę epistemologiją (žinias), vertybes,
požiūrius ir mokymosi sąlygas. Vidinių mokymosi mokytis veiksnių klasifikaciją
šio darbo autorė pateikia 8 pav.

8 pav. Vidinių mokymosi mokytis veiksnių klasifikacija

8 pav. Vidinių mokymosi mokytis veiksnių klasifikacija

Suaugusio žmogaus patirties refleksija. Mokantis mokytis svarbią vietą užima
konkreti suaugusio žmogaus patirtis. Konkrečią patirtį įvardindamas mokymosi
žmogaus patirtis. Konkrečią patirtį įvardindamas mokymosi pagrindu, A. Bėkšta (2012, p. 51)
pagrindu, A. Bėkšta (2012, p. 51) pabrėžia, kad patirtis suteikia „prasmę, gyvybę
pabrėžia, kad patirtis suteikia „prasmę, gyvybę abstrakčioms teorijoms, ir, kita vertus, konkrečia
abstrakčioms teorijoms, ir, kita vertus, konkrečia patirtimi patikrinamos idėjos, peripatirtimi patikrinamos idėjos perimamos mokymosi metu.“ Tobulindamas gebėjimą mokytis,
mamos mokymosi metu.“ Tobulindamas gebėjimą mokytis, suaugęs žmogus privalo
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2007; A. M. Juozaitis, 2005, 2008; A. Maslow, 2006, H. Siebert, 2007; V. Lukošūnienė,
2011; R. Juozaitienė, 2012).
Refleksijos (lot. atsisukimas atgal, atsigręžimas) sampratos pagrindas yra J. Dewey
refleksyviojo mąstymo nuostatos, kurių esmė – atsakomybės prisiėmimas už būsimas
iš dabarties veiksmo kylančias pasekmes.
Analizuodami mokymosi per patirtį problematiką, mokslininkai (D. A. Schon,
2006; P. Jarvis, 2001; M. Teresevičienė, G. Gedvilienė, 2001; M. Teresevičienė, V. Zuzevičiūtė, 2006; A. M. Juozaitis, 2008) remiasi D. Kolb patirtinio mokymosi modeliu,
rodančiu nenutrūkstamą mokymąsi, grindžiamą patirtimi. A. M. Juozaitis (2008,
p. 27) šio modelio refleksyvaus patirties stebėjimo etapą laiko esminiu mokantis,
teigdamas, kad „refleksija yra protinės veiklos sritis, kuri padeda žmogui suvokti savo
santykį su nagrinėjamu reiškiniu, įvykiu.“
Mokymosi situacijoje refleksija yra procesas, kurio esminis šaltinis yra mokinio
patirtis ir jos analizė. Anot G. Foley (2007), mokymasis, kaip refleksija, yra objektyvas,
matantis besimokančiuosius kaip asmenis, aktyviai konstruojančius žinias, kuriančius
naujas prasmes ir realybę, o ne suvokiančius jau anksčiau sukurtas žinias. Refleksija
atskleidžia žmogui situacijos problemiškumą ir yra momentas, skatinantis mokymąsi
(P. Jarvis, 2001), aktyvų ir sąmoningą įsipareigojimą – tai, kas įprastai siejama su
giluminiu požiūriu į mokymąsi (P. Ramsden, 2000).
Mokymosi patirties refleksija yra ne savitikslis veiksmas, bet pagrindinis tobulėjimo mokantis šaltinis, siejant turimą patirtį su būsimąja veikla, paverčiant turimą
patirtį aktyviu veiksmu.
Mokantis mokytis, o ypač mokantis savivadžiai refleksija labai svarbi (A. Kaiser,
2003; H. Siebert, 2004; G. Holzapfel, 2007). H. Siebert (2004, p. 83) teigimu, „mokymosi
biografijos ir svarbiausių mokymosi patirčių refleksija yra būtina sąlyga ir pradinis
taškas savivadžiam mokymuisi.“ Itin reikšminga yra metapažintinė savirefleksija: savo
gebėjimų ir trūkumų, problemų sprendimo strategijų, emocijų įsivertinimas (A. Kaiser, 2003), savęs pažinimo (vok. Selbstexploration), savirefleksijos ir metamokymosi
gebėjimų atskleidimas (G. Holzapfel, 2007).
Metamokymesi refleksija itin paveiki, nes mokytis lengviau, kai analizuojami
mokytis padedantys ir trukdantys dalykai, mokymosi įgūdžiai perkeliami į naują
situaciją (R. Bubnys, 2007).
Pagrindiniai refleksyvaus mokymosi požymiai, anot M. Teresevičienės, G. Gedvilienės (2001), yra kontempliacija, refleksyvus įgūdžių mokymasis ir eksperimentavimas. Kontempliuojant ieškoma priežastinių ryšių, apmąstomi gyvenimo įvykiai,
formuluojamos išvados. Refleksyviai mokantis įgūdžių suvokiama visos užduoties
69

I. TEORINIS SUAUGUSIŲJŲ MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJOS UGDYMO(SI) PAGRINDIMAS

esmė, teorija siejama su praktika, suvokiama, kodėl veiksmas atliekamas tokiu būdu.
Eksperimentuojant gaunamas rezultatas yra naujos žinios.
Motyvacija. Mokslinėje literatūroje (K. Tepperwein, 1998; L. Jovaiša, 2001; V. Zuzevičiūtė, 2003; P. Jucevičienė, 2003; EPT rekomendacija, 2006; B. Hoskins, 2008;
J. Hautamäki ir kt., 2002; SKILLS projektas, 2009; V. Pukevičiūtė, 2009) motyvacija įvardijama vienu iš svarbiausių prasmingo mokymosi elementų, kompleksiniu
reiškiniu, apimančiu žmogaus poreikius, norus, interesus, įsitikinimus, pagrindine
asmenybės augimo varomąja jėga.
Suaugusiojo motyvaciją mokytis lemia iškylantys poreikiai ir interesai, kuriuos gali
patenkinti mokymasis. Mokydamasis suaugęs žmogus orientuojasi ne į patį mokomąjį
dalyką, o į gyvenimo problemų sprendimą, todėl motyvacijos mokytis turi tiek, kiek,
jo manymu, mokymasis padeda minėtas užduotis išspręsti. Mokymosi pradžioje motyvacijai įtaką daro suaugusiojo noras išsiaiškinti, kodėl jam reikia mokytis. Galima
manyti, kad motyvacija tobulinti MM kompetenciją atsiranda, kai suaugęs žmogus
nusprendžia, jog nebepakanka turimų mokymosi įgūdžių, ir supranta, kad sustiprėjęs
gebėjimas mokytis gali padėti išspręsti kitas mokymosi problemas.
Motyvaciją ką nors veikti, taip pat mokytis, lemia motyvai (lot. motivum), veiklos
stimulai, susiję su individo poreikių tenkinimu (R. Zürcher, 2004; G. Felser, 2006),
vidinė būsena, skatinanti žmogų sąmoningai veikti siekiant tikslo (M. Teresevičienė
ir kt., 2006). Motyvai priklauso kompleksiniams psichologiniams mokymosi komponentams, yra veiksmo variklis (D. Kirchhöfer, 2004), duodantis postūmį mokymuisi,
nustatantis mokymosi kryptį, tikslus ir konkrečius veiksmus (K. Tepperwein, 1998).
Motyvų atsiradimo pagrindas yra poreikiai, kuriuose slypi pasitenkinimo troškimas ir siekimas (C. P. Alderfer, 1972; K. Tepperwein, 1998; D. Kirchhöfer, 2004,
A. Maslow, 2006). Mokslininkai išskiria įvairias poreikių kategorijas. Pvz., A. Maslow
(2006) išskiria penkias kategorijas ir sujungia į griežtą hierarchinę sistemą: tik patenkinus vieną poreikį gali būti tenkinamas kitas. C. P. Alderfer (1972) teigia, kad žmogų
gali motyvuoti keli poreikiai vienu metu, nepriklausomai nuo jų hierarchinio lygio.
Mokymasis, anot D. Kirchhöfer (2004), yra mokymosi poreikių įsisąmoninimo
pagrindas. Žmogų mokytis dažniausiai skatina ne vienas, o daug motyvų (D. Kirchhöfer, 2004), susijusių su tuometiniais gyvenimo ar profesiniais poreikiais.
Motyvai klasifikuojami, išskiriant tokias sąlygines grupes (N. L. Gage, D. C. Berliner, 1994; E. Knasel ir kt., 2000; G. Felser, 2006; A. M. Juozaitis, b.d., 2008; V. Stanišauskienė, 2005): individualūs, socialiniai, ekonominiai; vidiniai ir išoriniai; pasiekimų, valdžios ir partnerystės; praktiniai ir vertybėmis grįsti motyvai; motyvai,
susiję su emocijomis, ir racionalūs motyvai; reaktyvūs ir proaktyvūs.
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Edukologiniame kontekste dažniausiai nagrinėjamos vidinių (traukimo) ir išorinių (stūmimo) motyvų grupės (N. L. Gage, D. C. Berliner, 1994; K. P. Wild, 2000;
V. Stanišauskienė, 2005; V. Lukošūnienė, 2008; A. M. Juozaitis, 2005, 2008; M. Teresevičienė ir kt., 2004; M. Teresevičienė ir kt., 2006). Vidiniai motyvai glaudžiai siejasi
su individualiais motyvais, nes tai yra žmogaus norai, tikslai, siekiai, susiję su poreikiais. Vidiniams motyvams priskiriami smalsumas, tikslo siekimas, iššūkis, išlavinti
mokymosi gebėjimai, valia, asmeninis tobulėjimas ir kt. (G. Butkienė, A. Kepalaitė,
1996; A. M. Juozaitis, b.d.).
Išorinius motyvus stimuliuoja išoriniai impulsai: konkurencija darbo rinkoje,
formalaus statuso įtvirtinimas, hierarchinis spaudimas, veiklos pobūdis ir jo pasikeitimas, savo ir kitų sėkmės pavyzdžiai, pasikeitimai supančioje aplinkoje. Išoriniai
motyvai gali skatinti ir teigiamai veikti mokymąsi, tačiau jie gali ir mažinti motyvaciją
arba priversti atsisakyti tikslo.
Motyvų pobūdis lemia vidinę arba išorinę motyvaciją (N. L. Gage, D. C. Berliner,
1994; R. S. Caffarella, S. B. Merriam, 1999; M. Knowles, 2005, 2007; D. Killus, 2007;
G. Butkienė, A. Kepalaitė, 1996; M. Teresevičienė ir kt., 2004; A. M. Juozaitis, b.d.).
Vidinė motyvacija priklauso motyvaciniams mokymosi veiksniams, yra suaugusio
mokinio įsisąmoninta prielaida mokytis savivadžiai, teigiamai koreliuoja su kompleksiniu mokymosi strategijų taikymu (D. Killus, 2007).
Išorinė motyvacija siejama su paviršinio mokymosi strategijomis (pvz., mokymusi
atmintinai, D.Killus, 2007), apibūdina elgesį, nulemtą išorinio poveikio ar tikslo
(V.Pukevičiūtė, 2009).
Mokymosi motyvacija, mokslininkų (D. Kobal ir kt., 2002; G. Felser, 2006; G. Petty,
2006; M. Barkauskaitė, E. Motiejūnienė, 2004) nuomone, yra daugiau vidinė asmens
charakteristika, palaikoma taikant savirefleksiją, susijusi su emociniu stabilumu ir
patvaresnė už išorinę. Suaugusiesiems būdinga vidinė mokymosi motyvacija, nes
jie žino mokymosi poreikius, nori mokytis savarankiškai ir gyvenimo situacijose
(R. S. Caffarella, S. B. Merriam, 1999; K. Illeris, 2003; M. Teresevičienė ir kt., 2004;
M. Knowles, 2005, 2007; A. M. Juozaitis, b.d). Išoriniai motyvaciniai stimulai gali
būti mokymąsi skatinantys veiksniai (P. Bimmel, 1993, R. Zürcher, 2007; M. Knowles,
2005, 2007; V. Zuzevičiūtė, 2003), jeigu suaugusieji juos įsisąmonina, priima kaip iš jų
savasties išplaukiančius, t. y. jeigu išoriniai veiksniai tampa vidiniais (K. Illeris, 2003).
Pagal tikslų teoriją (E. Locke, 1968, čia iš G. Cole, 1995) motyvacija didėja, kai
asmuo turi aiškų tikslą, jam pasiekti reikia pastangų ir asmeninio įsipareigojimo,
kai tikslo galima siekti kompleksiškai ir gaunamas nuolatinis grįžtamasis ryšys. Šie
principai tiesiogiai siejasi su suaugusiųjų mokymusi, nes suaugęs žmogus sėkmingai
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mokosi tik turėdamas tikslą, jausdamas atsakomybę už mokymąsi ir sąveikaudamas
su kitais asmenimis, galinčiais suteikti grįžtamąjį ryšį.
Pagal R. J. Wlodowski (1985, čia iš M. Knowles ir kt., 2007) suaugusiųjų mokymosi
motyvaciją didina keturių veiksmų visuma: sėkmė (suaugusieji nori sėkmingo mokymosi), savanoriškumas (suaugusieji nori jausti pasirinkimo laisvę mokydamiesi),
mokymosi vertingumas (suaugusieji nori išmokti ką nors vertinga), malonumas
(suaugusieji nori, kad mokymasis teiktų pasitenkinimą).
Gebėjimą mokytis tobulinti skatina vidiniai motyvaciniai skatuliai, pvz., kai
siekiama pagerinti asmeninius pasiekimus, susidomėjus mokslu (M. Knowles, 1970),
poreikis išmokti būti motyvuotam (D. Kobal ir kt., 2002, V. Lukošūnienė, 2008), noras
suvokti veiklos prasmę (V. Pukevičiūtė, 2010).
Emocijos, jausmai, nuostatos ir vertybės yra svarus mokymosi veiksnys, darantis
įtaką mokymosi motyvacijai (R. Pekrun, M. Jerusalem, 1996; R. Pekrun, 2000; R. Arnold, G. Holzapfel, 2001; C. Titz, 2001; T. Goetz, 2004; K. Kipp, 2009; R. Arnold, 2010;
G. Holzapfel, 2009; M. Teresevičienė ir kt., 2004; E. Martišauskienė, V. Aramavičiūtė,
2006; L. Jovaiša, 2007; E. Martišauskienė, 2007; V. Pukevičiūtė, 2009).
Pagal L. Jovaišą (2007, p. 69) emocijos apibrėžiamos kaip konkrečioje situacijoje
pasireiškiantys jausmai, stiprinantys ar silpninantys, organizuojantys ar dezorganizuojantys žmogaus veiklą ar elgesį. Ugdymas gali būti veiksmingas, kai jį lydi
teigiamos emocijos.
Informacija, susijusi su emocine būsena, geriau įsidėmima ir atgaminama (K. Kipp,
2009; M. Teresevičienė ir kt., 2004), nes smegenys pirmiausia atkreipia dėmesį į emocinį krūvį turinčią informaciją. Šio darbo autorės andragoginė patirtis patvirtina
mokslininkų prielaidas, kad suaugęs žmogus ilgam išmoksta dalykus, kurie arba jam
labai svarbūs, arba sukelia stiprias emocijas.
Emocijos įgyjant žinias, formuojant įgūdžius ir gebėjimus, mokslininkų (R. Pekrun,
2000; R. Arnold, G. Holzapfel, 2001; C. Titz, 2001; M. Teresevičienė ir kt., 2004; T. Goetz, 2004; V. Stanišauskienė, 2005; R. Pekrun, M. Jerusalem, 1996; R. Arnold, 2010;
G. Holzapfel, 2009; V. Pukevičiūtė, 2009) nuomone, gali būti teigiamos ir neigiamos. Ir
teigiamos, ir neigiamos emocijos gali aktyvinti arba deaktyvinti mokymąsi, prisidėti
prie sėkmingos ar nesėkmingos asmens mokymosi biografijos (R. Pekrun, M. Jerusalem, 1996; T. Goetz, 2004). Emocijų poveikis priklauso nuo daugelio aspektų: vidinės
besimokančiojo būsenos, mokymosi užduočių sudėtingumo, socialinės mokymosi
aplinkos, mokymosi motyvacijos ir pan.
Itin neigiamai suaugusio žmogaus mokymąsi veikia nerimas, baimė ir frustracija
(M. Birkenbihl, 1993; N. L. Gage, D. C. Berliner, 1994; M. Birkenbihl ir kt., 2000;
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Kasiulis, Barvydienė, 2001; Zürcher, 2007, L. Jovaiša, 2007). Šios emocijos kyla
dėl įvairiausių asmens psichologinių ar mokymo organizavimo priežasčių: menko
pasitikėjimo savimi, negebėjimo planuoti mokymosi, negalėjimo prisitaikyti prie
bendramokslių mokymosi būdo, perdėto nerimo dėl mokymosi rezultatų, mokymosi
įgūdžių stokos ir kt.
Išskirtinis frustracijų atvejis yra stresas (J. Bowyer ir kt., 2000; J. Kasiulis, V. Barvydienė, 2001; L. Jovaiša 2007; R. Zürcher, 2007), kylantis atsiradus disbalansui tarp
keliamų reikalavimų ir turimų išteklių (fizinių ar intelektinių jėgų, emocinių gabumų)
tiems reikalavimams įvykdyti (J. Bowyer ir kt., 2000). Potencialus streso šaltinis gali
būti kiekviena mokymosi situacija, nes mokymasis suaugusiajam visuomet yra iššūkis,
kai reikia prisitaikyti prie naujų sąlygų. Teigiama streso forma pasireiškia, kai asmuo
jaučia turįs fizinių ir dvasinių pajėgumų reaguoti į situaciją, vidinių ir išorinių išteklių
bei kontrolės instrumentus priimti galimą iššūkį (J. Bowyer ir kt., 2000).
Neigiamo streso apraiškos sunkina mokymąsi, mažina motyvaciją. Pasak R. Zürcher (2007), neigiamoje stresinėje situacijoje išsijungia priekinės žmogaus smegenys,
atsakingos už mąstymą, jis negali priimti informacijos ir temato dvi išeitis: kovoti
arba bėgti.
Priešinga stresui būsena yra atsipalaidavimas, kurį Ch. Koppensteiner (2005)
mano esant tam tikra mokymosi forma. Ilsėdamosios smegenys apdoroja išmoktą
informaciją, taigi žmogus mokosi ir tuomet, kai nesimoko. Atsipalaidavimas stiprina
mokymosi motyvaciją, gebėjimą mokytis, daro imlesnę atmintį, atskleidžia kūrybiškumą, sudaro sąlygas pedagoginei įtaigai (Ch. Koppensteiner, 2005; L. Jovaiša, 2007).
Emocinėse reakcijose pagrindinį vaidmenį vaidina žmogaus nuostatos ir vertybės.
Teigiamos nuostatos apie kokį nors reiškinį skatina teigiamą požiūrį į dalykus, susijusius su tuo reiškiniu, neigiamos emocijoss daro atvirkštinį poveikį.
Anot A. Moreno (2006), P. Hofmann (2009, 2010), L2L projekto grupės (2010),
suaugęs mokinys dėl mokymosi mokytis turi turėti šias būtinas nuostatas: savimotyvaciją mokytis ir ištvermę nepasiduoti, susidūrus su mokymosi trukdžiais; vidinį
asmeninio tobulėjimo ir esamos situacijos kaitos poreikį; pasitikėjimą savimi ir savivoką; teigiamą nuostatą mokytis; norą padėti kitiems; gebėjimą ieškoti kitų pagalbos.
Didžioji dalis šių nuostatų, teigia P. Hofmann (2009, 2010), yra nulemta vaikystėje, tačiau mokydamasis mokytis suaugęs žmogus gali sąmoningai apmąstyti, ar tie
konstruktai pagrįsti ir naudingi jam mokantis, išmokti atmesti tuos, kurie trukdo
tobulėti. S. Neale ir kt. (2008) nuomone, nuostatas, kurias žmogus susiformuoja nuo
ankstyvos vaikystės, galima pakeisti. Taigi nuostatą į mokymąsi, jo formas taip pat
galima pakeisti.
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Mokymosi sėkmei vertybių įtaka neabejotina (A. Gaižutis, 2003; G. Petty, 2006,
2008; L. Jovaiša, 2007; R. Kučinskienė, G. Tumosaitė, 2007; E. Martišauskienė,
V. Aramavičiūtė, 2006; E. Martišauskienė, 2007; V. Lukošūnienė, A. Bėkšta, 2007).
Viena vertus, mokslas bei išsilavinimas savaime yra vertybė. Kita vertus, vertybės
gali stiprinti arba silpninti mokymosi motyvaciją. Mokymosi vieta vertybių sistemoje
daro įtaką mokymosi veiksmingumui.
Vertybės yra „asmenybės veiklos ir elgesio motyvas, susijęs su objektais, labiausiai
atitinkančiais materialinius, kultūrinius ar dvasinius asmenybės poreikius“ (L. Jovaiša, 2007, p. 325); tai, kas žmogui vertinga, kas padeda įgyvendinti saugumo, laisvės,
pripažinimo, meilės ir pagarbos poreikius (R. Kučinskienė, G. Tumosaitė, 2007).
Kiekvieno žmogaus vertybės individualios, todėl žmonių vertybių sistemos skirtingos.
Vertybes pakeisti yra sunkiau nei įsitikinimus ir nuostatas.
Vertybių, būtinų gebėjimui mokytis stiprinti, sąraše, pasak R. Zürcher (2007),
P. Hofmann (2009, 2010), išskirtina asmeninė suaugusiojo atsakomybė už mokymąsi – pagrindinė mokymosi sėkmės sąlyga (M. Teresevičienė, G. Gedvilienė, 1999;
K. Illeris, 2001; H. Siebert, 2007; A. M. Juozaitis, b.d., 2008).
Amžius mokslinėje literatūroje priskiriamas vidiniams MM veiksniams (K. Illeris,
2009; J. Abramauskienė, R. Kirkliauskienė, 2008). Anot G. Petty (2008), ne pats amžius lemia mokymosi sėkmę, bet tam tikram amžiaus periodui keliami uždaviniai,
gebėjimas juos įvykdyti, socialinės brandos laipsnis, socialinės ir sveikatos problemos, protinių savybių pokyčiai, gebėjimo įsiminti ir atgaminti informaciją sparta
(B. H. Lemme, 2003; R. J. Harvighurst, 2008; A. M. Juozaitis, R. Juozaitienė, 2008;
R. M. Andriekienė, B. Anužienė, 2006; M. Teresevičienė, 2007). Teigtina, kad svarbesnis MM veiksnys yra pažintiniai gebėjimai: atmintis, intelektas, mokymosi stilius.
Atmintis yra veiksnys, leidžiantis žmogui priimti ir apdoroti informaciją, sieti ją
su turimomis žiniomis, užfiksuoti ir atgaminti, t. y. kaupti mokomąją medžiagą ir ja
pasinaudoti (M. Teresevičienė ir kt., 2004; G. Petty, 2006). Anot V. V. Pukevičiūtės
(2009), žmogui vertingos tik tos žinios, kuriomis jis gali disponuoti, todėl svarbu, kad
žmogus galėtų laisvai naudotis atmintyje sukaupta informacija.
Kaip teigia mokslininkai (M. Birkenbihl, 1993; E. Jensen, 1999; M. Teresevičienė ir
kt., 2004; Ch. Kopensteiner, 2005; V. Stanišauskienė, 2005; A. Marzano, 2005; G. Petty,
2006, 2008; L. Jovaiša, 2007), sėkmingai naudojama tik ta medžiaga, kuri įsitvirtina
ilgalaikėje atmintyje. Įsiminimą ilgalaikėje atmintyje skatina informacijos kartojimas. Kartojimo strategijos, tam tikrų mokymosi informacijos blokų apibendrinimas
ir naujos informacijos susiejimas su jau turima itin svarbu, tobulinant suaugusiųjų
gebėjimą mokytis, siekiant padidinti lanksčiojo intelekto pajėgumus.
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Veiksniai, reikšmingi atminties veiksmams stiprinti, yra dėmesys, susikaupimas,
emocijos, atsipalaidavimas, fizinė ir socialinė aplinka ir jų lavinimo būtinybė įvairiomis formomis, taip pat mokantis mokytis (M. Birkenbihl, 1993; M. Teresevičienė ir
kt., 2004; G. Petty, 2006; Martišius, 2006; L. Jovaiša, 2007; V. Pukevičiūtė, 2009). Itin
reikšmingas atminties veiksnys yra koncentruotas dėmesys. Anot L. Jovaišos (2007,
p. 53), dėmesys yra „kryptingo budrumo būsena, lemianti [...] psichinių procesų ir
praktinės veiklos parengtį, sąmoningumą ir aktyvumą.“ Pastovų koncentruotą dėmesį
palaiko interesai arba specialios pastangos išoriniams trukdžiams įveikti. Valingas
dėmesys būdingas brandiems žmonėms, jį galima išsiugdyti kaitaliojant mokymosi
būdus ir praktikuojant susikaupimo pratimus.
Vidiniai veiksniai daro poveikį gebėjimui mokytis, jei suaugęs žmogus gerai pažįsta
asmenines galias, nuolat jas įsivertina ir tiki, jog gali vidinius veiksnius „įdarbinti“.
Savęs pažinimas, pasitikėjimas savimi ir savirefleksija mokantis mokytis gali būti
priskiriami vidiniams MM kompetenciją veikiantiems veiksniams, taip pat gali būti
instrumentu kitiems vidiniams veiksniams atskleisti, įvertinti ir stiprinti.
Mokslinėje literatūroje (M. Teresevičienė ir kt., 2004; Ch. Kopensteiner, 2005;
A. Demetriou, 2006; A. Moreno, 2006; R. Zürcher, 2007; V. Lukošūnienė, A. Bėkšta,
2007; P. Bortini, 2009; M. E. Taylor, P. Kloostermann, 2010; R. Juozaitienė, 2012)
pabrėžiama asmeninių stiprybių ir silpnybių pažinimo, asmeninio mąstymo supratimo, pasitikėjimo savimi svarba tobulinant gebėjimą mokytis. Pažinęs save, teigia
R. Juozaitienė (2012), gali pripažinti ir priimti savo privalumus ir trūkumus, analizuoti
sėkmes ir nesėkmes, gali augti, nes „pažinimas“ – augimo sąlyga.“ (p. 27) Vienas iš
savęs pažinimo būdų ir MM kompetencijos tobulinimo pagrindas yra nuolatinė (savi)
refleksija (B. Simonaitienė, 2008; P. Hofmann, 2009, 2010; R. Juozaitienė, 2012), kuriai
mokantis mokytis turi būti skiriamas svarbus vaidmuo ir pakankamai laiko.
Išoriniai veiksniai. Suaugusiojo mokymąsi mokytis lemia ne tik vidiniai, bet ir
išoriniai veiksniai. Išoriniai veiksniai, nors ir nepriklausantys nuo besimokančiojo,
daro įtaką vidiniams veiksniams, sudarydami besimokantį žmogų supančią aplinką
ir formuodami sociokultūrinį mokymosi kontekstą (V. Šernas, 2003; A. Fokienė,
2007; V. Pukevičiūtė, 2009).
Pagal mokslininkų (M. Teresevičienė, G. Gedvilienė, 1999; H. Mandl, U. M. Krause, 2001; K. Pukelis, 2003; R. Zürcher, 2007; M. Teresevičienė, 2007, 2008; P. Bortini,
2009; P. Hofmann, 2009, 2010; V. Pukevičiūtė, 2009) darbus išorinius veiksnius galima
sugrupuoti į tam tikras grupes (9 pav.).
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veiksnių
grupės
pav.Išorinių
Išorinių
veiksnių
grupės

Visi išoriniai veiksniai sąmoningai ar nesąmoningai veikia besimokantį žmogų, daro poveikį
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žmogų,
gebėjimo Visi
mokytis
taikymui,
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kokybei,
mokytis,
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įtaką mokymosi
tempui,

daro poveikį gebėjimo mokytis taikymui, mokymosi kokybei, motyvuoja mokytis,
daro įtaką mokymosi tempui, ritmui, psichologiniam nusiteikimui, o kartais ir turiniui
Kiekviena išorinių veiksnių grupė turi savo veikimo sritį.
(V. Lukošūnienė, A. Bėkšta, 2007).
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ir įsisavinti mokymosi naujoves. Mokantis psichologinį klimatą kuria mokiniai,
Mokymasis mokytis turi stipriai išreikštą besimokančiųjų bendradarbiavimo ir
mokymo organizatoriai ir teikėjai.
interpersonalinės interakcijos dimensiją (M. Birkenbihl, 1993; P. Bimmel, 1993; V. Lepeškienė,
Mokymasis mokytis turi stipriai išreikštą besimokančiųjų bendradarbiavimo
1996; ir
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Teresevičienė, G. Gedvilienė,
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ryšio V.
teikimas
ir gavimas,
P. Bortini, 2009; P. Hofmann, 2009, 2010). Stebėjimas, kaip mokosi bendramoksliai,
mokymasis grupėse padeda žmogui suvokti save kaip mokinį, sukuria galimybes plėtoti MM
grįžtamojo ryšio teikimas ir gavimas, mokymasis grupėse padeda žmogui suvokti save
kompetenciją. Bendradarbiavimo su kitais mokantis efektyvumą apsprendžia pagrindiniai grupės
kaip mokinį, sukuria galimybes plėtoti MM kompetenciją. Bendradarbiavimo su kitais
elgesiomokantis
aspektai efektyvumą
(S. Neale ir kt.,
2008): motyvacija
siektigrupės
bendrųelgesio
komandos
tikslų;
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apsprendžia
pagrindiniai
aspektai
(S. Neale
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tarp
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narių
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Būtina
bendradarbiavimo sąlyga, anot V. Lepeškienės (1996), M. Teresevičienės, G. Gedvilienės (1999),
ritmui, psichologiniam nusiteikimui, o kartais ir turiniui (V. Lukošūnienė, A. Bėkšta, 2007).

76
yra pasitikėjimas
(atvirumas ir dalijimasis, pritarimas ir palaikymas) darbo grupės nariais,
bendravimas, teigiama tarpusavio priklausomybė.
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bendradarbiavimo sąlyga, anot V. Lepeškienės (1996), M. Teresevičienės, G. Gedvilienės (1999), yra pasitikėjimas (atvirumas ir dalijimasis, pritarimas ir palaikymas)
darbo grupės nariais, bendravimas, teigiama tarpusavio priklausomybė.
Bendradarbiavimas itin svarbus mokantis suaugusiems žmonėms. Skatinanti tarpusavio sąveika reiškiasi pagalba ir padrąsinimu, vienas kito pastangų pastebėjimu,
individualia atsakomybe už mokymąsi, socialinių gebėjimų taikymu, grupės dinamikos supratimu (M. Teresevičienė, G. Gedvilienė, 1999; J. Kasiulis, V. Barvydienė,
2001; M. Birkenbihl, 1993; A. Savanavičienė, V. Šilingienė, 2005, G. Petty, 2008) ir turi
reikšmę mokymosi sėkmei, suaugusiųjų socializacijai, gebėjimui kritiškai mąstyti.
Formuojant ir tobulinant gebėjimą mokytis, svarbi mokytojų (mokymosi pagalbininkų) ir kitų besimokančiajam reikšmingų asmenų pagalba (P. Hofmann, 2000;
A. Kaiser, 2003; Hautamäki ir kt., 2002; G. Petty, 2006; V. Pukevičiūtė, 2009; L2L
projekto ekspertai, 2010).
Santykiai tarp besimokančiojo ir mokytojo kuria psichologinį mokymosi klimatą,
kuris priklauso nuo mokinio ir mokytojo savijautos jiems būnant kartu (M. Teresevičienė, 1998). Ypatinga atsakomybė už psichologinę atmosferą tenka mokytojui, kuris
mokymosi paradigmos kontekste tampa mokymosi padėjėju, skatinančiu pagarbą ir
pasitikėjimą grupėje, kuriančiu galimybę suaugusiam mokiniui būti savimi, jausti
savo individualybę, tikinčiu, kad mokiniai geriausiai žino savo poreikius.
Santykiai su bendramoksliais ir mokytojais yra svarbi socialinio mokymosi mokytis konteksto dalis, tačiau įtaką gebėjimui mokytis daro ir kitų besimokančiajam
svarbių asmenų (tėvų, kolegų) pagalba, vertybės ir santykiai šeimoje, su artimaisiais,
socialinio sluoksnio ir subkultūros ypatumai (E. Knasel ir kt., 2000; D. Lipinskienė,
2002; A. M. Juozaitis, b.d., 2008; R. Zürcher, 2007; V. Lukošūnienė, A. Bėkšta, 2007;
M. Teresevičienė, 2007; V. Pukevičiūtė, 2009, 2010). Suaugusio žmogaus negebėjimas
tvarkytis su įsipareigojimais aplinkiniams, anot R. Zürcher (2007), M. Teresevičienės
(2007), gali tapti mokymosi kliūtimi, mažinančia mokymosi motyvaciją.
Svarbus vaidmuo ugdant gebėjimą mokytis tenka organizaciniams mokymosi
mokytis aspektams, t. y. mokymosi organizacijos kultūrai (E. Knasel ir kt., 2000;
A. Kaiser, 2003; R. Zürcher, 2007).
Mokymo institucijos yra atsakingos už šiuolaikinę mokymosi mokytis ugdymo
struktūrą, įskaitant ir investicijas į mokytojų rengimą, mokymosi poreikių diagnozavimą ir edukacinį konsultavimą, ugdomąjį vadovavimą (koučingą) ir nuolatinę
mokymo programų peržiūrą (K. Tepperwein, 1998; E. Jensen, 1999; E. Knasel ir kt.
2000; A. Kaiser, 2003; M. Teresevičienė ir kt., 2004; A. M. Juozaitis, 2005; G. Petty,
2006; R. Zürcher, 2007; M. Teresevičienė, 2007).
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Mokymosi kokybei įtakos turi tinkamos mokymuisi aplinkos susikūrimas. V. Pukevičiūtės (2010) nuomone, tai reiškia gebėjimą ir siekį surasti vietą, skatinančią norą
mokytis, sudarančią sąlygas telkti dėmesį į mokomuosius dalykus. Mokymosi vietos
parinkimas priklauso nuo mokinio asmeninių savybių, individualaus mokymosi
stiliaus, mokymosi medžiagos turinio, sudėtingumo ir apimties (V. Lukošūnienė,
A. Bėkšta, 2007).
Veiksmingam mokymuisi mokytis aktualūs praktiniai (E. Knasel ir kt., 2000)
arba situaciniai (P. K. Cross, 1981) veiksniai, kuriuos sudaro mokymosi paslaugų ir
priemonių kaina, galimybės naudotis naujomis medijomis ir kitais informacijos šaltiniais, mokymosi prieinamumo ir laiko mokymuisi ištekliai (D. Lipinskienė, 2002,
R. Zürcher, 2007, M. Teresevičienė, 2007; V. Pukevičiūtė, 2009, 2010).
Suaugusiųjų MM kompetencijai tobulinti aktualiausi šioje veiksnių grupėje yra
mokymosi laiko ištekliai ir naujosios IKT, sudarantys sąlygas gebėjimą mokytis tobulinti savarankiškai.
Mokymosi laiko išteklių planavimas ir jo valdymas yra reikšmingiausias praktinis
išorinis mokymosi mokytis veiksnys. Atlikti tyrimai (D. Lipinskienė, 2002; B. S. Wiese,
B. Schmitz, 2002; E. Heise ir kt., 2003; V. Pukevičiūtė, 2010) rodo, kad mokiniai ir studentai, gebantys racionaliai planuoti mokymosi laiką, gali labiau įsigilinti į mokymąsi,
stiprėja jų mokymosi motyvacija. Įrodyta (W. Metzig, M. Schuster, 1996; K. Konrad,
A. Wagner, 1999, R. Strzebkowski, 2006), kad ir suaugę žmonės, gebantys tinkamai
planuoti mokymosi laiką, pasiekia geresnių mokymosi rezultatų.
Laiko valdymas yra vienas svarbiausių savęs valdymo elementų, padedantis racionaliai tvarkyti savo gyvenimą, tvirtina J. Bowyer ir kt. (2000). Planuoti ir valdyti
mokymosi laiką reiškia, kad siekdamas mokymosi tikslų žmogus geba sukurti integruotą žingsnių link užsibrėžtų tikslų sistemą, susidaryti veiklos planą ir jo laikytis.
Anot V. Lukošūnienės, A. Bėkštos (2007), mokymosi laiko planavimas yra geresnis
savo prioriterų supratimas, gebėjimas vardan mokymosi atsisakyti kitų dalykų. Pažymėtina, kad pagrindiniai laiko planavimo sunkumai, su kuriais susiduria suaugusieji, yra laiko švaistymas, pradinės abejonės ir sąžinės priekaištai dėl neatliktų darbų
(V. Lukošūnienė, A. Bėkšta, 2007). Šie laiko planavimo trukdžiai atsiliepia planuojant
mokymosi laiką, derinant mokymąsi su kita veikla, laisvalaikiu.
Naujosios informacinės ir komunikacijų technologijos (internetas, intranetas,
mokymosi platformos, virtualus mobilumas, internetinis ieškojimas (WebQuest),
telemokymasis, mobilusis mokymasis) praplėtė mokymosi erdvę ir atvėrė naujas
mokymosi galimybes. Tačiau IKT reikalauja papildomų kompetencijų – savimokos,
skaitmeninio raštingumo ir informacijos tvarkymo, nes tik parsisiuntus turinį dar
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nieko neišmokstama (H. Mandl, U. M. Krause, 2001; R. Arnold, 2004; A. Targamadzė,
R. Petrauskienė, 2008). Taigi egzistuoja glaudus abipusis ryšys tarp gebėjimo mokytis
ir naujų informacinių technologijų taikymo mokantis. Suaugusiems žmonėms, turintiems skaitmeninio raštingumo bei savimokos kompetencijas ir besimokantiems
darbo vietoje, mokslininkų (H. Mandl, U. M. Krause, 2001) teigimu, šiuolaikinės
IKT yra tinkamiausia mokymosi forma. Stokojantiems ITK mokymasis mokytis yra
platforma naujoms žinioms ir įgūdžiams įgyti.
Apibendrinant galima teigti, kad įtaką asmeniui mokantis mokytis daro vidiniai
ir išoriniai veiksniai. Kiekvienas veiksnys gali būti mokymosi mokytis paskata arba
kliūtis. Kaip koks nors veiksnys paveiks žmogaus mokymąsi, priklauso nuo to veiksnio
specifikos kiekvienu konkrečiu jo pasireiškimo atveju, nuo to, kaip besimokantysis
suvokia veiksnį ir į jį reaguoja.
Pažymėtina, kad veiksniai, darantys įtaką MM kompetencijos įgijimui ir tobulinimui, turi sąsajų su MM subkompetencijomis, kuriomis remiamasi šiame darbe (10
pav., schemoje veiksnių priskyrimas subkompetencijoms yra sąlyginis, nes kai kurie
veiksniai veikia per kelias subkompetencijas, pvz., vertybinės orientacijos, mokymosi
aplinka).
Pastebėtina, kad MM subkompetencijos ugdomos stiprinant teigiamai mokymąsi
veikiančius veiksnius arba silpninant tuos, kurie trukdo mokytis. Mokantis stiprinti
ar silpninti veiksnius naudojant atitinkamas mokymosi strategijas, tobulinamos MM
subkompetencijos.
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Vertybės
Veiksniai
Nuostatos
Motyvacija
Savęs pažinimas

Subkompetencijos

Mokymosi mokytis prasmės
supratimas
Motyvacijos veiksnių suvokimas ir
pasitikėjimas savimi

Pasitikėjimas savimi
Emociniai veiksniai
Atmintis

Informacijos tvarkymas

Mokymosi stilius
Intelektas
Amžius

Darbas grupėje

Laiko valdymas ir planavimas

Bendradarbiavimas
Laikas
Ankstesnės patirties refleksija
Patirtis
Mokymosi aplinka

10 pav. Mokymosi veiksnių ir mokymosi mokytis subkompetencijų sąsajos
10 pav. Mokymosi veiksnių ir mokėjimo mokytis subkompetencijų sąsajos
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2.2.2 Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo(si) strategijos
Mokantis mokytis svarbu gebėti pasirinkti ir taikyti mokymosi strategijas, teigia
mokslininkai (SKILLS projekto ekspertai, 2009; V. Stanišauskienė, 2005; C. Stringher,
2006; B. Hoskins ir U. Fredriksson, 2008; V. Pukevičiūtė, 2009). Tikslingai naudojamos
mokymosi strategijos sustiprina mokinių gebėjimą mokytis ir padeda siekti geresnių
mokymosi rezultatų (C. Artelt, 2000), leidžia efektyviai naudoti laiką ir pasirinkti geriausią būdą užduočiai atlikti, pateikia prieigą prie turinio ir medžiagos įvairovės, suteikia
pasitikėjimo prašyti pagalbos. Darytina prielaida, kad mokymosi strategijų taikymas,
sąveikaudamas su kitais mokymosi mokytis elementais, gali būti gebėjimo mokytis
ugdymo(si) pagrindas.
Ši darbo dalis apie mokymosi strategijų teorinius aspektus ir praktinio taikymo
ypatumus buvo svarbi kuriant ugdomojo projekto programą projekto dalyvių gebėjimui mokytis stiprinti.
Mokymosi strategijų samprata
Mokymosi strategijų sąvoką, anot mokslininkų (A. Krapp, 1993, J. Lompscher,
1996; L. S. Grunmo, 2006, G. Kamper, 1997, 2005, 2006, C. Tiaden, 2006), vienareikšmiškai apibrėžti sunku, nes ji „apima ne vieningą mokslinį konceptą, bet
skirtingus konceptus, priklausančius įvairiausioms mąstymo teorijoms.“ (A.Krapp,
1993, p. 292)
Mokymosi strategijos sietinos su tikslu (V. Zuzevičiūtė, 2005; V. Zuzevičiūtė,
M. Teresevičienė, 2008; J. Lompscher,1992a, 1992 b, 1994, 1996), nes, kaip pabrėžia
mokslininkai, bet kokiam strateginiam veiksmui būtina žinoti, ką norima padaryti.
G. M. Linkaitytės, D. Lukšytės (2007) nuomone, mokymosi strategija yra „tikslui
pasiekti skirtas veiksmų planas, kuriame numatomas atsakas į galimas kliūtis“
(p. 24), suteikiantis galimybę patiems mokiniams valdyti savo mokymąsi. Anot
H. F. Friedrich, H. Mandl (1992), B. Hoskins, U. Fredriksson (2008), mokymosi
strategija apima kiekvieną elgesio būdą ir mintis, įtraukiančius mokinį į aktyvų
mokymąsi ir jį palaikančius, darančius įtaką jų motyvacijai.
Mokymosi strategijos dėl veiklos atlikimo ypatumų taikomos individualiai
(J. Lompscher, 1994, 1996; E. Nuisl ir kt., 2002), kai visi mokymosi elementai yra
abipusiai susieti su suaugusio žmogaus biografija ir asmeniniais ypatumais, todėl MM
kompetencijos plėtrą būtina tiesiogiai sieti su individualiomis asmenybės savybėmis.
G. Kamper (2005) teigimu, mokymosi strategijos būtinos žmonėms, norintiems mokytis savarankiškai, o savarankiškas mokymasis dažniausiai būdingas suaugusiems
žmonėms. Gebėdamas taikyti veiksmingas strategijas, mokymų dalyvis jaučia didesnę
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nepriklausomybę nuo išorinių mokymosi veiksnių, geba planuoti tolesnį savarankišką
mokymąsi, įvertinti mokymosi strategiją ir perkelti ją į kitas mokymosi sritis.
Mokymosi strategijų taikymas priklauso nuo įvairių sąveikaujančių veiksnių visumos: mokinio asmeninių charakteristikų, jo žinių, mokymosi patirties, mokymosi tikslų
ir sąlygų, užduočių sudėtingumo (G. M. Linkaitytė, D. Lukšytė, 2007; J. Lompscher,
1996; L. S. Grunmo, 2006).
J. Baumert (1993) nuomone, sėkmingam mokymosi strategijų taikymui svarbu
suaugusio mokinio tikėjimas mokymosi strategijų naudingumu, motyvacija tikslingai įsisavinti mokymosi turinį, valia mokymosi motyvacijai išlaikyti ir tikėjimas
mokymuisi reikalingais asmenininiais ištekliais.
Atsižvelgiant į paminėtas priežastis, mokymosi strategijos gali būti taikomos
įvairiai jas derinant ir įvairiose situacijose (G. M. Linkaitytė, D. Lukšytė, 2007;
J. Lompscher, 1996; L. S. Grunmo, 2006), tačiau mokymosi strategijų poveikis neturėtų
būti pervertintas, tikintis, kad jis visuomet bus vienodas ir vienareikšmiškas.
Mokymosi strategijų klasifikacija
Mokslinėje literatūroje (H. F. Friedrich, H. Mandl, 1992; H. F. Friedrich, 1995;
P. O. Chott, 1998, 2001; V. Zuzevičiūtė, 2003; P. Bimmel, U. Rampillton, 2004;
G. M. Linkaitytė, D. Lukšytė, 2007; H. Mandl, H. F. Friedrich 2006; R. Strzebkowski,
2006; D. Killus, 2007; E. Wild, K. P. Wild, 2009) pateikiama mokymosi klasifikacijų
įvairovė (11 pav.) siejama su skirtingomis mokslininkų teorinėmis pozicijomis, tyrimų
tikslais, mokslininkų požiūriais į mokymosi strategijų paskirtį.

11 pav. Mokymosi strategijų klasifikacija
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11 pav. Mokymosi strategijų klasifikacija

Suaugusiųjų mokymuisi yra įdomi mokymosi strategijų klasifikacija pagal suaugusiojo

mokinio ar suaugusiųjų mokytojo aktyvumą organizuojant mokymąsi, kurią G. M. Linkaitytė, D.
Lukšytė (2007) sudarė remdamosios vadybine strategijų kūrimo patirtimi. Šioje klasifikacijoje
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Suaugusiųjų mokymuisi yra įdomi mokymosi strategijų klasifikacija pagal suaugusio mokinio ar suaugusiųjų mokytojo aktyvumą organizuojant mokymąsi,
kurią G. M. Linkaitytė, D. Lukšytė (2007) sudarė, remdamosios vadybine strategijų
kūrimo patirtimi. Šioje klasifikacijoje išskiriamos dėstytojo „suplanuota“ mokymosi
strategija ( mokymosi stratego vaidmenį prisiima andragogas), antrepreneriška mokymosi strategija (suaugusieji patys sąmoningai apsisprendžia, kaip mokysis), „skėčio“
strategija, (mokymosi dalykas nustato iš anksto nubrėžtas ribas), sutarimo strategija
(besimokantieji susitaria dėl mokymosi būdo) ir priverstinė strategija (kai išorinės
aplinkybės trukdo mokytis taip, kaip suplanuota).
Pagal strategijų taikymo bendrumą įvairaus turinio dalykams, išskiriamos bendrosios arba universaliosios bei specifinės strategijos (H. F. Friedrich, H. Mandl, 1992;
H. Mandl, H. F. Friedrich 2006). Bendrosios strategijos, kurioms priklauso kognityvinės ir problemų sprendimo strategijos, taikomos įvairiuose mokymosi kontekstuose.
Specifinės strategijos taikomos siauresnėje žinių srityje, tam tikroms užduotims ir
tam tikrose situacijose spręsti.
Pagal funkcinį mokymosi strategijų valdymą skiriamos pirminės ir antrinės (palaikymo, rėmimo) strategijos (H. F. Friedrich, H. Mandl, 1992; H. F. Friedrich, 1995;
P. O. Chott, 1998, 2001; P. Bimmel, U. Rampillton, 2004; H. Mandl, H. F. Friedrich,
2006). Pirminės strategijos (vok. Primaerstrategien), kurioms priskiriamos kognityvinės strategijos, tiesiogiai taikomos informacijai įgyti ir apdoroti (K. P. Wild,
U. Schiefele, 1994; E. Wild, K. P. Wild, 2009; D. Killus, 2007). Antrinės, arba palaikymo,
strategijos (vok. Stuetzstrategien) taikomos mokymosi motyvacijai, stebėsenai, organizavimui, mokymosi aplinkai ir kitiems išoriniams ištekliams palaikyti. Palaikymo
strategijos sustiprina pirminių strategijų poveikį.
Pagal funkcinę mokymosi strategijų reikšmę informacijai valdyti ir kognityvinių bei motyvacinių mokymosi elgsenos kategorijų specifiką (angl. approaches to
learning) skiriamos kognityvinės, metakognityvinės ir išteklių valdymo strategijos
(H. F. Friedrich, H. Mandl, 1992; K. P. Wild, U. Schiefele, 1994; H. F. Friedrich,
1995; C. Artelt, 2000; K. P. Wild, 2000; P. Bimmel, 2002; H. F. Friedrich, 2002;
H. Mandl, H. F. Friedrich, 2006, D. Killus, 2007; E. Wild, K. P. Wild, 2009). Kognityvinių ir metakognityvinių strategijų išskyrimą C. Artelt (2000, p. 40) argumentuoja skirtingu strategijų naudojimo tikslu: kognityvinės strategijos taikomos
pažangai pažintinėje srityje pasiekti, o metakognityvinės strategijos naudojamos
pasiektai pažangai stebėti.
Kognityvinės strategijos yra mokymosi veiklos informacijai priimti, apdoroti ir
įsidėmėti (H. F. Friedrich, 1995; E. Wild, K. P. Wild, 2009). Jos daro tiesioginę įtaką
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baziniam mokymusi (C. Tiaden, 2006). Kognityvinių strategijų kategorijoje išskiriamos įsiminimo, kartojimo, plėtros (elaboravimo), perkėlimo (transformavimo)
ir siaurinimo strategijos (H. F. Friedrich, 1995; H. Mandl, H. F. Friedrich, 2006; E.
Wild, K. P. Wild, 2009) (10 lentelė).
10 lentelė. Kognityvinių strategijų klasifikacija ir apibūdinimas
Apibūdinimas
Mokymosi veiklos arba technikos, kuriomis atliekamas paviršinis informacijos apdorojimas.
Organizacinės strategijos Mokymosi veiklos žinioms įgyti, struktūrinti ir įsisavinti, sukuriant ryšius
su jau esančiomis žiniomis ir žinojimo elementais.
Kartojimo strategijos
Naujos mokymosi medžiagos įdiegimas (aktyviai kartojant), kol medžiaga
bus ilgam įtvirtinta ilgalaikėje atmintyje.
Plėtros / detalizavimo
Skirtos naujoms žinioms įdiegti į jau turimą kognityvinę struktūrą, t. y. gi(elaboravimo) strategijos luminiam informacijos apdorojimui. Skatina naujų žinių suvokimą ir išlaikymą, naujos informacijos sujungimą su jau turima.
Perkėlimo strategijos
Prisideda prie lengvesnio įgytų žinių panaudojimo kitose situacijose, padeda
įveikti inertiško žinojimo problemą, kai įgytos žinios mažai praktikuojantis
neaktyvinamos ir nepanaudojamos.

Strategijos tipas
Įsiminimo strategijos

Pagal besimokančiojo požiūrį į mokymąsi F. Marton, R. Säljö (1984), N. Entwistle
ir kt. (2001) kognityvines informacijos apdorojimo strategijas skirsto į paviršinio ir
giluminio mokymosi strategijas (11 lentelė). Mokinys, suprantąs savo požiūrį į mokymąsi, gali geriau nuspręsti, kokio mokymosi – giluminio ar paviršinio - strategijas jis
tam tikromis aplinkybėmis pasirinks (N. Entwistle ir kt., 2001; J. S. Atherton, 2011).
Anot P. Ramsden (2000), kartais paviršinės ar giluminės strategijos pasirinkimas priklauso ne tiek nuo besimokančio žmogaus asmenybės, kiek nuo užduoties pobūdžio.
11 lentelė. Paviršinio ir giluminio mokymosi strategijų charakteristikos
Paviršinis mokymasis (F. Marton, R. Säljö,1984;
N. Entwistle ir kt., 2001; E. Wild, K. P. Wild, 2009)
Mokymasis, kurio metu renkami faktai, informacija, nesistengiant sieti atskirų faktų į visumą.
Stengiamasi įsiminti kitų pateikiamą informaciją,
pasirenkama mechaninio įsiminimo mokymosi
strategija. Anot V. Zuzevičiūtės (2003), paviršinis
požiūris į mokymąsi yra pasyvus mokymasis. Grindžiamas mokymo paradigma.
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Giluminis mokymasis (F. Marton, R. Säljö,1984;
N. Entwistle ir kt.,2001; E. Wild, K. P. Wild, 2009)
Mokymasis domintis visuma to, ko mokomasi,
pasirenkamos prasmingo mokymosi strategijos,
mokymasis siejamas su ankstesne patirtimi. Pasak
K. R. Wirth, D. Perkins (2008), mokydamiesi „giliai“ mokiniai konstruoja savo asmeninį žinojimą, o
anot V. Zuzevičiūtės (2003, p. 6), „vienas reikšmingiausių giluminio, aktyvaus mokymosi bruožų yra
savarankiškumas.“ Remiasi mokymosi paradigma.
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Suaugusiam žmogui mokantis mokytis svarbios yra metakognityvinės (savikontrolės ir savireguliavimo) strategijos, kurios leidžia besimokančiajam planuoti, stebėti,
koreguoti, vertinti bei tobulinti savo mokymąsi, t. y. valdyti mokymosi procesą, užtikrinti vidinę asmeninių mokymosi žingsnių sėkmės kontrolę teigimu. Savikontrolės ir
savireguliavimo strategijos, kaip metakognityviniai ir savirefleksyvūs komponentai,
taikomi ir pažintiniuose procesuose, nes reguliuoja mąstymą apie asmeninį mokymąsi: mokymosi planavimą, stebėjimą, vertinimą (K. P. Wild, U. Schiefele, 1994;
H. F. Friedrich, 1995; J. Lompscher, 1996; C. Artelt, 2000; H. Mandl, U. M. Krause,
2006; V. Zuzevičiūtė, 2006; E. Wild, K. P. Wild, 2009). Kai kurie autoriai (pvz.,
D. Killus, 2007; D. Killus, G. Graf, 2009) metakognityvinėms strategijoms priskiria
ir žmogaus asmeninių galių pažinimą.
Metapažintinis žinojimas, pasak J. Lompscher (1996), C. Artelt (2000), sudaro pagrindinę prielaidą savivadžiam, refleksyviam mokymuisi. Manytina, kad metapažintinis žinojimas sudaro prielaidas ir mokymuisi mokytis. Metakognityvinių strategijų
reikšmė auga tuomet, kai užduotys tampa kompleksiškesnės, todėl metakognityvinės
strategijos dažniausiai būdingos patyrusiems mokiniams (C. Artelt, 2000; G. Kamper,
2005). Galima daryti prielaidą, kad vyresni ir brandesni suaugę žmonės turėtų turėti
labiau įvaldytas metakognityvines mokymosi strategijas.
Išteklių valdymo strategijos mokymąsi veikia netiesiogiai, jos sudaro sąlygas įgyti
ir palaikyti tiesiogiai įtaką mokymuisi darančias strategijas, veikia mokymąsi per
įdėtas pastangas, ištvermę, užduočių turinį ir sunkumą bei tinkamų kognityvių
ir metakognityvių mokymosi strategijų pasirinkimą (R. Mielke, 2001; H. Mandl,
H. F. Friedrich, 2006) ir, anot H. F. Friedrich (1995), yra strategijos motyvacijai didinti
ir mokymosi aplinkai sutvarkyti. Skiriamos vidinių išteklių (pastangų, motyvacijos
ir dėmesio stebėsena) ir išorinių išteklių (mokymosi aplinkos parengimas, laiko planavimas) valdymo strategijos.
Vidinių išteklių strategijų kategorijoje išskiriamos motyvavimo ir emocijų valdymo strategijos (K. P. Wild, U. Schiefele, 1994; E. Wild, K. P. Wild, 2009). Taikant
šias strategijas tobulinami gebėjimai kelti tikslus, aktyvinami mokymosi motyvai,
reguliuojamos emocijos, skatinama koncentracija ir saviveiksmiškumas (K. P. Wild,
U. Schiefele, 1994; H. F. Friedrich, 1995; C. Artelt, 2000; H. Mandl, U. M. Krause,
2006; D. Killus, 2007; D. Killus, G. Graff, 2009).
Išorinių mokymosi išteklių strategijoms priskiriama mokymosi aplinka, bendradarbiavimas su kitais besimokančiaisiais, kitų asmenų pagalbos ir papildomos
medžiagos paieška, laiko planavimas (R. Mielke, 2001; K. P. Wild, U. Schiefele,1994;
E. Wild, K. P. Wild, 2009). Išorinių išteklių strategijų grupėje H. Mandl, H. F. Frie85
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drich (2006) kaip reikšmingą elementą išskiria bendradarbiavimo strategijas. Autorių
nuomone, prasmingai taikomos socialinės interaktyvios mokymosi formos teigiamai
veikia „motyvaciją mokytis pačiam, motyvaciją motyvuoti mokytis kitus, taip pat
motyvaciją padėti kitiems mokantis.“ (H. Mandl, H. F. Friedrich, 2006, p. 8)
Daug komponenčių apimančios mokymosi strategijos turi sąsajų su kitais mokymosi aspektais, pvz., mokymosi technikomis ir mokymosi stiliais. Mokslininkų
nuomonė šiuo klausimu įvairuoja. Pasak vienų, mokymosi strategijos yra hierarchiškai aukštesni ir kur kas sudėtingesni procesai nei mokymosi technikos (G. Kamper,
1997, 2005, 2006; A. Schmidjell, 2001; R. Strzebkowski, 2006, L. Chisholm ir kt.,
2009; M. E. Taylor, P. Kloostermann, 2010). Anot R. Strzebkowski (2006), mokymosi
technikos yra sudėtinės mokymosi strategijų veiklos, kurias galima lanksčiai naudoti
atinkamos strategijos ribose, atsižvelgiant į užduotis ir mokymosi situacijas.
A. Schmidjell (2001) mokymosi strategijomis įvardija keletą operacijų, kurias
atliekant naudojamos įvairios technikos. Anot B. Hoskins, U. Fredriksson (2008),
mokymosi strategijos yra elgsenos ir mąstymo aprašymo kelias, padedantis mokiniui
mokytis. Tų elgsenų ir mąstymo pagrindu gali būti sudarytas daugiau ar mažiau gerai
organizuotas veiksmų planas numatytiems tikslams pasiekti ir kai kuriais atvejais
planas gali būti susietas su mokymosi technikomis.
Apžvelgtos literatūros pagrindu šio mokslinio darbo autorė daro išvadą, kad
mokymosi veiksmai gali būti priskiriami mokymosi strategijoms ar technikoms priklausomai nuo jų taikymo skirtingose mokymosi aplinkybėse. Pvz., į H. F. Friedrich
(2002) išskiriamą informacinių ir komunikacinių technologijų strategijų grupę gali
būti žiūrima kaip į mokymosi strategijų taikymą mokantis savivadžiai. Tačiau kitais
atvejais tos grupės elementai gali būti naudojami kaip technika tam tikrai mokymosi
strategijai realizuoti ( bendraujant su bendramoksliais; tvarkant informaciją).
Mokymosi strategijos kartais tapatinamos su mokymosi stiliais (A. Krapp, 1993).
Tačiau, anot L. Chisholm ir kt. (2009), M. E. Taylor, P. Kloostermann (2010), mokymosi strategijas tapatinti su mokymosi stiliais nėra tikslu. Mokymosi stiliai atspindi
kognityvinę mokymosi dimensiją, o mokymosi strategijos apima platesnį kontekstą:
kognityvinę, metakognityvinę ir išteklių valdymo sferas. Pasak autorių, mokymosi
stilius gali būti laikomas pastovia tendencija taikyti tam tikrą strategijų grupę.
Kita vertus, nagrinėtos literatūros pagrindu darytina prielaida, kad mokymosi
stiliai ir mokymosi strategijos turi sąsajų. Jos pasireiškia tuo, kad mokymosi strategijos, būdamos tam tikrais specifiniais ir mažiau nuo asmens priklausomais mokymosi
būdais, gali padėti efektyviau „išnaudoti“ individualius mokymosi stilius. Žmonės
tampa vyresni, ir jų požiūris į mokymąsi keičiasi, atsiranda pažintinių ir mokymosi
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stilių pokyčių, didėja individualūs skirtumai, ir visa tai daro įtaką mokymosi stiliui
ir reikalauja mokymosi strategijų individualizacijos.
Pripažindami, kad yra ryšys tarp mokymosi stilių ir strategijų, protinių gabumų ir asmenybės, kad pažintinės ir emocinės technikos yra mokymosi priemonės,
B. Hoskins, U. Fredriksson (2008), L. Chisholm ir kt. (2009), M. E. Taylor, P. Kloostermann (2010), C. Stringher (2006) išreiškia nuomonę, jog pats mokymasis mokytis nėra nei mokymosi strategijos, nei mokymosi technikos. Autorių nuomone,
mokymosi strategijos yra reikšminga mokymosi mokytis dalis, tačiau mokymasis
mokytis yra platesnis mokymosi aspektas, apimantis mokymosi strategijas ir
technikas kaip tam tikrus gebėjimo mokytis komponentus. Kiekvienos MM subkompetencijos stiprinimas reikalauja pasirinkti tam tikras mokymosi strategijas
ir būdus joms ugdyti(s).
Mokymosi strategijos ir būdai joms realizuoti tiek atskirų subkompetencijų atveju, tiek MM kompetencijos atveju gali būti pasirenkami įvertinus esamą situaciją,
t. y., nustačius subkompetencijos ar kompetencijos stipriąsias ir silpnąsias vietas.
Toks įsivertinimas leidžia asmeniui nusistatyti MM kompetencijos tobulinimo prioritetus ir pasirinkti mokymosi strategijas bei būdus (technikas), kurie apžvelgiami
12 lentelėje.
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MM pramės, būtinų žinių, gebėjimų supratimas. Mokymosi stiliaus
pažinimas.
Informacijos paieška.
Informacijos supratimas.
Informacijos klasifikavimas, pritaikymas.

Mokymosi mokytis
prasmės
supratimas
Informacijos tvarkymas

Subkompetencijos ugdymo būdai

Darbas grupėse; testai / klausimynai; minčių žemėlapiai; piešimas; esė rašymas; asociacijos
(teigiamų jausmų su klaidomis); SSGG analizė.
(Ch. Koppensteiner, 2005; T. Buzan, 2007; K. Jensen, 2008)
Įvairios skaitymo rūšys; žymos tekstuose; komentarai ir pastabos; raktinės sąvokos; asociacijos; žodžių kartoteka; lentelės, diagramos, eskizai; konspektai; minčių žemėlapiai; klausimai ir atsakymai; analogijos; parafrazavimas; vizualizacija; istorijų kūrimas; argumentų ir
tvirtinimų, priežasties ir pasekmės santykis; „mąstymo kepurės“; kartojimas ištisai – dalimis
– ištisai. (Ch. Koppensteiner, 2005; R. Strebkovsky, 2006; G. Gedvilienė, V. Zuzevičiūtė, 2007;
T. Buzan, 2007; E. de Bono, 2008)
Laiko planavimas ir Laiko ir terminų įvertinimas.
Laiko protokolai; veiklos planai, laiko stebėsena; prioritetų nustatymas; T(tvarkymosi) laikas
valdymas
Užduočių atlikimas laike.
dienotvarkėje; darbingumo ir bioritmų kreivės; „auksinė“ valanda; dienos rezultatų kontroPrasmingas laiko naudojimas.
lė; mokymosi aplinkos sutvarkymas; pertraukos.
Darbas su užduotimis.
(J. Rudnianskis, 1981; J. Bowyer ir kt., 2000; V. Lukošūnienė, A. Bėkšta, 2007)
Santykių diagramos; vaidmenų žaidimai; „apšilimo“ pratimai; „ledlaužiai“; diskusijų gruDarbas grupėje
Komunikavimas.
Indėlis į grupės darbą.
pės; situacijų analizė; kolaboratyvus mokymasis; kūrybinės metaforos; dialogai; klausymosi
užduotys; grįžtamasis ryšys; moderavimo technikos. (M. Birkenbihl, 1993; M. Teresevičienė,
Grupės nuomonės priėmimas.
G. Gedvilienė, 1999; A. Bėkšta, V. Lukošūnienė, 2005; V. Baršauskienė, B. Janulevičiūtė-IvašBendradarbiavimas.
kevičienė, 2007; K. Jensen, 2008;)
Motyvacija ir pasiti- Tikslų nustatymas. Kliūčių įveiki- Gerųjų savybių įvardijimas; tikslų fiksavimas, stebėsena, korekcija; situacijų analizė; mokėjimas savimi
mas. Žinių pritaikymas.
tyvacijos žemėlapis; asmenybės ratas; testai; atsipalaidavimas. (Ch. Koppensteiner, 2005; R.
Savivertė.
Juozaitienė, 2005, 2012; H. F. Friedrich, 2006)
Ankstesnės patirties Veiklos atsiminimas ir įvertinimas. Dialogas, diskusija; problemų analizė; refleksija: struktūruota, kompleksinė, individuali, grurefleksija
Patyrimo analizė ir išvadų taikymas. pinė; rašymas: autobiografinis, dienoraščio; savianalizė; hipotezių kėlimas; pozityvus mąstymas; mokymasis iš klaidų. (R. Bubnys, 2007; R. Alonderienė, 2009; R. Juozaitienė, 2005,
2008, 2012; V. Stanišauskienė, 2005; A. M. Juozaitis, b.d., 2008)

Subkompetencijos apibūdinimas

Subkompetencija

12 lentelė. Mokėjimo mokytis subkompetencijų ugdymo būdai
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Apibendrinant teorinius suaugusiųjų MM kompetencijos ugdymo(si) strategijų aspektus, akcentuotina, kad pasirinkti mokymosi strategijas yra vienas svarbiausių tikslų
mokantis mokytis. Tikslingai taikomos mokymosi strategijos mažina priklausomybę
nuo išorinių mokymosi veiksnių, užtikrina veiksmingą mokymąsi, padeda pasiekti
mokymosi rezultatą, o teigiami mokymosi rezultatai didina suaugusio žmogaus pasitikėjimą ir mokymosi motyvaciją.
Ugdyti(s) mokymosi strategijas galima bet kokiame amžiuje, nes jos nėra duotos nuo
gimimo. Žmogaus pažintiniai gebėjimai, susiję su amžiumi, gali daryti įtaką mokymosi
strategijų įvaldymo greičiui, bet neužkerta kelio strategijoms įsisavinti. Pagrindinė sąlyga
veiksmingai naudoti mokymosi strategijas yra laiko, skiriamo mokymosi strategijoms
ugdytis, trukmė.
Mokymosi strategijos ir mokymasis mokytis susiję tiesioginiu ryšiu: mokantis mokytis
įgyjamos mokymosi strategijos, o mokymosi mokytis sėkmei užsitikrinti būtina pasirinkti
ir taikyti tinkamiausias mokymosi strategijas. Gebėjimo pasirinkti ir tikslingai taikyti
mokymosi strategijas ugdymas(is) yra vienas svarbiausių mokymosi mokytis tikslų.
2.2.3 Mokėjimo mokytis kompetencijos modelių apžvalga
Siekiant atlikti kvalifikaciją keliančių suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos
raiškos tyrimą iškilo būtinybė surasti būdus gebėjimui mokytis išmatuoti. Matavimo
indikatorių mokėjimo mokytis kompetencijai matuoti svarba pabrėžiama EK dokumentuose (EPT, 2006; ETK darbo programos ataskaita, 2004; EC, 2008). EK ataskaitoje
(2004), EK MVG tyrimų centro ekspertų susitikimų medžiagoje (2006), Mokymosi
visą gyvenimą memorandume (2001), mokslininkų darbuose (J. Hautamäki ir kt.,
2002; P. Hofmann, 2009). Literatūros šaltiniuose teigiama, kad MM kompetenciją sudaro kognityvinė (žinios apie konkrečius faktus) ir afektyvinė (mokymosi motyvacija,
savivertė, savęs pažinimas, požiūris į mokymąsi) dimensija. Tačiau ilgalaikė mokinių
pasiekimų tyrimo tradicija rodo, kad ikišioliniai tyrimai (PISA, TIMMS) buvo skiriami kognityvinei mokymosi komponentei vertinti (B. Hoskins, U. Fredriksson, 2008).
Suomijos mokslininkų (J. Hautamäki ir kt., 2002) nuomone, svarbu rasti vertinimo
indikatorius abiems mokymosi mokytis komponentėms matuoti, nes „interakcija tarp
abiejų – afektyvaus ir kognityvaus – faktorių yra kompleksinė ir multidimensinė“. (p. 3)
Taigi galvojant apie mokymosi visą gyvenimą keliamus tikslus, formuojant visuomenės požiūrį į naujo tipo mokymąsi mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimas
ir įsivertinimas yra tyrinėtina problema. Mokėjimo mokytis matavimą B. Hoskins,
U. Fredriksson (2008) mano esant dalimi proceso, „kuriuo stengiamasi sukurti ir
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stebėti mokymąsi ir jo pasekmes, siekiant fasilituoti mokymosi visą gyvenimą plėtrą
Europoje“. (p. 4) Tam, kad būtų galima tyrinėti, reikalingas hipotetinis suaugusiųjų
MM kompetencijos ugdymo(si) modelis ir jo pagrindu sudarytas tyrimo instrumentas.
Šiame darbe suaugusiųjų MM kompetencijos ugdymo(si) modelis ir tyrimo instrumentas buvo kuriamas tokiais žingsniais (12 pav.)

12 pav.
modelio
ir tyrimo
instrumento
kūrimo
schema
12 Hipotetinio
pav. Hipotetinio
modelio
ir tyrimo
instrumento
kūrimo
schema
Literatūroje randamų MM kompetencijos modelių analizei buvo keliama mokslinio tyrimo
problema: palyginti
MMrandamų
kompetencijos
modelių charakteristikų
tapatumus
ir keliama
skirtumus.
Literatūroje
MM kompetencijos
modelių analizei
buvo
mokslinio
Tyrimo
tikslas
– apžvelgiant
skirtingus
mokėjimo mokytis
kompetencijos
modelius
tyrimo
problema:
palyginti
MM kompetencijos
modelių
charakteristikų
tapatumus

skirtumus.
išryškintiirmokėjimo
mokytis kompetencijos charakteristikas.

Tyrimo tikslas – apžvelgiant skirtingus mokėjimo mokytis kompetencijos modelius
išryškinti mokėjimo mokytis kompetencijos charakteristikas.
• Aptarti mokėjimo mokytis kompetencijos modelių panašumus ir skirtumus.
Tyrimo uždaviniai:
•• Išskirti
galimus
mokėjimo
mokytis
kompetencijos
į(si)vertinimo
kriterijus.
Aptarti
mokėjimo
mokytis
kompetencijos
modelių
panašumus
ir skirtumus.
• metodai:
Išskirti galimus
mokėjimo
kompetencijos
į(si)vertinimo
kriterijus.
Tyrimo
mokslinės
literatūrosmokytis
ir dokumentų
analizė, analitinis
aprašomasis.
Tyrimo
metodai:
mokslinės
literatūros
ir
dokumentų
analizė,
analitinis
aprašoApsibrėžtai mokslinei problemai ištirti iš teorinėse studijose analizuotų įvairių MM
masis.
kompetencijos modelių pamatiniais pasirinkome keturis modelius (Hipotetinį MMK ugdymo
Apsibrėžtai mokslinei problemai ištirti iš teorinėse studijose analizuotų įvairių
modelį pagal
MMK koncepciją,
Europosketuris
MMK testo
modelį,
SKILLS
MM V.Pukevičiūtę,
kompetencijosSuomijos
modelių pamatiniais
pasirinkome
modelius
(Hipotetinį
projekto MMK
MMK modelį)
lentelė).
ugdymo(13
modelį
pagal V.Pukevičiūtę, Suomijos MMK koncepciją, Europos
MMK testo modelį, SKILLS projekto MMK modelį) (13 lentelė).
Tyrimo uždaviniai:
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13 lentelė. Mokėjimo mokytis kompetencijos charakteristikos skirtinguose
13 lentelė. Mokėjimo mokytis kompetencijos
modeliuosecharakteristikos skirtinguose modeliuose
Hipotetinis Pukevičiūtės modelis
Mokymosi svarba.
Mokymosi mokytis tikslai.
Mokymosi strategijos
- Autentiškų mokymosi būdų
pasirinkimas.
- Intelekto tipo ir mokymosi stiliaus
žinojimas.
- Gebėjimas kooperuotis ir priimti /
suteikti pagalbą.
- Įsiminimo technikų taikymas
informacijai gauti, įsisavinti, taikyti.
Mokymosi technologijos:
- Laiko planavimas.
- Mokymosi aplinka.
- Susitelkimas mokytis.
- Informacijos paieška ir valdymas.
Mokymosi įsivertinimas.
Metakognityvinė analizė.

Suomijos mokymosi mokytis vertinimo
koncepcija
Kognityvinė komponentė (bazinės matematinėsanalitinės operacijos; loginis mąstymas;
daugialaipsns teksto suvokimas, kultūrinės žinios
bei jų interpretacija, mokymosi valdymas).
Afektyvinė komponentė
Į asmenį orientuotos kategorijos
- Mokymosi motyvacija.
- Požiūris į tikslus.
- Požiūris į mokyklos vertybes.
- Požiūris į nesėkmės baimę, akademinį
užsisklendimą.
- Mokymosi strategijos.
- Savęs suvokimas akademiniame kontekste,
bendrasis savęs vertinimas, savigarba,
savivertė.
- Mokyklos ir klasės atmosfera.
- Pasirengimas grupiniam darbui.
Į kontekstą orientuotos kategorijos
- Tėvų, mokytojų ir bendramokslių ekspertinės
pagalbos priėmimas.
- Socialinis visuomeninis kontekstas.
- Refleksija ir intelektinis mąstymas.
- Moralinės vertybės.
- Mokymosi, darbo ir visuomenės ateities
interpretacija.
- Informacijos įgijimas naudojant medijas.

SKILLS projekto modelis
 Laiko valdymas
- Gebėjimas numatyti tikslus ir uždavinius.
- Gebėjimas tvarkyti, paskirstyti ir klasifikuoti
laiką ir išteklius.
- Mokėjimas analizuoti, vertinti ir įveikti
sunkumus.
 Informacijos organizavimas Informacijos
valdymo technikų ir strategijų žinojimas.
 Komandinis darbas
- Žinojimas ir mokėjimas pasikeisti idėjomis
dirbant grupėje.
- Bendravimas ir kooperacija siekiant bendrų
tikslų.
 Motyvacija ir pasitikėjimas savimi
- Gebėjimas mokytis, įveikti kliūtis ir priimti
pokyčius.
- Gebėjimas sukurti pozityvų požiūrį į
problemų sprendimą.
- Smalsumas ieškant naujų galimybių mokytis.
- Gebėjimas mokytis įvairiuose kontekstuose.
Europos testo modelis
Kognityvinė dimensija (faktų ar nuomonių
informacijoje identifikacija; gebėjimai naudoti
taisykles įvairiais būdais; teiginių ir taisyklių
išbandymas; protinių įrankių naudojimas).
Afektyvinė dimensija
 Mokymosi motyvacija, strategijos
 Požiūris į tikslus
- Požiūris į užduoties atlikimą arba vengimą
užduotį atlikti ir į baimę klysti.
- Požiūris į pastangas, tarpininkavimą.
- Požiūris į motyvaciją kontrolei.
- Požiūris į nuomonės susidarymą.
- Požiūris į strateginį sąmoningumą.
 Savęs suvokimas akademiniame kontekste ir
savivertė.
 Mokymosi aplinka
- Santykiai su mokytojais, tėvais,
bendramoksliais.
- Požiūris į pagalbos iš svarbių aplinkinių
priėmimą.
- Darbas grupėje, bendradarbiavimas ir
lyderystė.
Metapažinimo dimensija:
- Metapažinimo monitoringo užduotys
problemoms spręsti.
- Metapažinimo tikslumas.
- Pasitikėjimas metapažinimo išvadomis.
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Hipotetinio mokėjimo mokytis kompetencijos modelio, kurį sudarė V. Pukevičiūtė
(2009), pagrindas – studento asmeninės potencijos ir gebėjimai veikti, priklausantys
nuo turimų žinių, tam tikros srities įgūžių ir vertybinių nuostatų, rodančių mokymosi
prasmingumą.
MM kompetencijos modelio šerdį sudaro šeši tarpusavyje susiję gebėjimai, integruojantys kognityvinius, metakognityvinius, motyvacinius, socialinius mokymosi
proceso aspektus: gebėjimas a) įžvelgti mokymosi mokytis svarbą, b) išsikelti mokymosi mokytis tikslus, c) pasirinkti mokymosi strategijas, d) pasirinkti mokymosi
technologijas, e) vertinti savo mokymąsi, f) atlikti metakognityvinę analizę.
Hipotetinis MM kompetencijos modelis ir teorinis-empirinis modelis yra sukurti užsienio kalbos studentams ir mokiniams. Teoriniame-empiriniame modelyje
empiriniai požymiai aiškiai siejami su užsienio kalbos mokymosi kontekstu, o MM
kompetencijos tyrimo metodika ir klausimynas orientuoti į užsienio kalbos (vokiečių)
mokymąsi. Taikydama tyrimo modelį autorė nustatė XI–XII klasių mokinių ir pirmo kurso studentų mokėjimo mokytis kompetencijos lygį ir veiksmingo mokymosi
veiksnius.
Antruoju modeliu pasirinkta Suomijos mokėjimo mokytis kompetencijos koncepcija. Ją 1996 metais sukūrė Helsinkio universiteto švietimo departamentas Suomijos
nacionalinei švietimo tarybai (J. Hautamäki ir kt., 2002) užsakius. Modelis ir jį
lydintys testai yra skirti pažintiniams gebėjimų ir afektyvinėms nuostatoms matuoti.
Gebėjimas mokytis pagal suomišką modelį suprantamas kaip kompetencija ir
pasirengimas priimti naujus uždavinius, aktyviai mąstant ir matant ateities perspektyvas, naudojant afektyvias ir kognityvias savireguliacijos formas, pagrindines
mokymosi procedūras ir jau žinomus dalykus pritaikant naujoje situacijoje ir naujiems
uždaviniams spręsti.
MM kompetenciją šiame modelyje sudaro kognityvinė ir afektyvinė dimensijos.
Kognityvinė MM kompetencijos dimensija siejama su protiniais gabumais, o
afektyvinė komponentė apima motyvacines ir nuostatų subsistemas, susijusias su
orientacija į asmenį (mokymosi motyvacija, mokymosi strategijos, savęs, kaip mokinio, suvokimas, savęs vertinimas, pasirengimas grupiniam darbui) ir su orientacija į
kontekstą (kitų svarbių asmenų pagalbos priėmimas, socialinis kontekstas, galimybių
informacijai įgyti suvokimas).
Modelis skirtas mokinių ir studentų MM kompetencijai tirti. Naudojant modelio testus buvo tirti 6 ir 9 klasių moksleiviai bei 17+ mokinių grupė (aukštųjų arba
profesinių mokyklų studentai). 1996–2006 metais buvo įvertinta 80 000 mokinių ir
studentų, dalyvavusių nacionalinio, municipalinio ir mokyklinio lygio mokymosi
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programose. Nuolatinis koncepcijos ir testų naudojimas rodo instrumento patikimumą, matuojant tikslinės grupės MM kompetenciją.
Trečiasis modelis – Europos modelis mokėjimo mokytis kompetencijai tirti. Modelį
ir testavimo instrumentą sukūrė EK iniciatyva sudaryta tarptautinių ekspertų grupė
MM kompetencijai matuoti 2006–2007 metais (B. Hoskins, U. Fredriksson, 2008).
MM kompetencija šiame modelyje nusakoma EPT 2006 m. gruodžio 18 d. rekomendacijoje dėl pagrindinių mokymosi visą gyvenimą kompetencijų suformuluotu apibrėžimu, kuriame akcentuojama, kad mokymasis mokytis yra gebėjimas
organizuoti mokymąsi ir atkakliai mokytis, veiksmingai planuojant laiką, įgyjant
ir įsisavinant informaciją, mokantis individualiai ir grupėse, suprantant mokymosi
procesus ir poreikius, įvertinant galimybes, gebant įveikti kliūtis, ieškant pagalbos
ir ja pasinaudojant, remiantis turima mokymosi ir gyvenimo patirtimi, pasitikint
savimi ir motyvuojant save mokytis.
Europos MMK modelį sudaro trys dimensijos: metakognityvinė, kognityvinė,
afektyvinė.
Kognityvinė Europos modelio dalis mokymosi mokytis mąstymo gebėjimai ir
strategijos apima faktų nustatymą, taisyklių naudojimą, teiginių išbandymą, protinių
gebėjimų naudojimą.
Afektyvinė dimensija mokymosi mokytis įsitikinimai, būdai ir nuostatos apima
mokymosi motyvaciją, strategijas ir požiūrį į pokyčius; savęs suvokimą mokantis
ir savivertę; mokymosi aplinką, santykius su mokytojais, tėvais, bendramoksliais.
Metapažinimo dimensija skirta savo galimybių refleksijos supratimui tirti.
Tikslinė Europos MMK modelio grupė – mokiniai, baigiantys privalomo mokymosi programą, priešpaskutinės klasės ir 14 metų moksleiviai. Priešpilotinis modelio
išbandymas atliktas 2008 metais aštuoniose Europos Sąjungos valstybėse 14 metų
mokinių gupėse (S. Kupiainen ir kt., 2008). Didžiąją dalį testo sudarė kognityviniai
klausimai ir užduotys.
Ketvirtuoju modeliu pasirinktas Mokėjimo mokytis kompetencijos modelis, sukurtas
SKILLS projekte. Modelį sukūrė tarptautinis partnerių konsorciumas, 2007–2009 m.
ES MVG programos projekte Keletas raktų mokymosi mokytis gebėjimams (SKILLS).
Modelis pagrįstas EPT rekomendacijoje dėl pagrindinių mokymosi visą gyvenimą
kompetencijų 2006/962/CE pateiktu mokėjimo mokytis kompetencijos apibrėžimu.
Modelyje išskirtos svarbiausios MM kompetencijos sudėtinės dalys: a) gebėjimas
pradėti mokytis ir dalyvauti mokymesi, b) gebėjimas organizuoti savo paties mokymąsi
efektyviai valdant laiką ir informaciją, c) gebėjimas mokytis individualiai ir grupėse,
d) gebėjimas motyvuotai dalyvauti mokymesi ir pasitikėjimas savimi. Pagal modelį
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sudarytas testas suaugusių mokinių MM kompetencijai įsivertinti. Kuriant testą
buvo atsižvelgta į suaugusio žmogaus mokymosi ir psichologinius ypatumus, dėmesį
skiriant individualiam mokymosi stiliui. Instrumento tinkamumas ir validumas
patikrintas penkiose partnerių šalyse. Testą atliko ir atsiliepimus apie jį pareiškė 150
suaugusiųjų mokinių ir 15 mokytojų.
Modeliuose vartojama nevienoda MM kompetencijos apibrėžtis, dėl to atsiranda
kompetencijos charakteristikų skirtumų. Netapatus apibrėžimų, sąvokų, subkategorijų
ir charakteristikų vartojimas apsunkina kriterijų MM kompetencijai matuoti palyginimą, tačiau leidžia įžvelgti modeliuose vartojamų MM charakteristikų bendrumus
ir skirtumus (14 lentelė).
14 lentelė. Mokymosi mokytis charakteristikų tapatumai ir skirtumai
Tapatumai
Bendras pagrindinis tikslas.
Sutampančios pagrindinės mokymosi komponentės: kognityvinė ir afektyvinė.
Vienodas požiūris į afektyvinės komponentės
svarbą.
Sutampančios svarbiausios mokymosi mokytis
charakteristikos.
Vienodas rezultatų reikšmės matymas.

Skirtumai
Išsiskiriantys subtikslai.
Nevienoda mokymosi mokytis kompetencijos
apibrėžtis.
Skirtingas požiūris į pedagogų mokymosi mokytis
kompetencijos vertinimą.
Specifinių subkomptencijų išskyrimas.
Struktūros ir testų išplėtojimo priklausomybė nuo
tikslinės grupės.

Apibendrinant MM kompetencijos modelius teigtina, kad jais siekiama suteikti
instrumentą MM kompetencijai vertinti ir įsivertinti. Nors mokymosi mokytis / MM
kompetencijos samprata modeliuose šiek tiek skiriasi, pagrindinės kompetencijos charakteristikos sutampa ir tai yra: mokymosi tikslai, informacijos valdymas, kooperacija
ir komandinis darbas, mokymosi strategijos, mokymosi motyvacija, požiūris į nesėkmę,
baimę suklysti ir sunkumų analizę, mokinio savęs pažinimas, mokymosi aplinka ir refleksija bei metakognityvinė analizė. Šios charakteristikos įtrauktos į visus ar daugumą
modelių, todėl manytina, kad jos reikšmingai atskleidžia MM kompetencijos esmę.
Šiame moksliniame darbe suaugusiųjų MM kompetencijos modelio pagrindu pasirinktas SKILL projekto modelis dėl kelių priežasčių: 1) modelis skirtas suaugusiųjų
MM kompetencijai į(si)vertinti, 2) modelis apima svarbiausias kituose modeliuose
teikiamas MM charakteristikas: būtinybės kelti mokymosi tikslus suvokimą, laiko ir
informacijos valdymą, darbo grupėje gebėjimus, motyvaciją mokytis, savęs pažinimą
ir pasitikėjimą savimi, 3) modelio tinkamumas ir validumas patikrintas testuojant
suaugusiuosius penkiose šalyse.
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Kurdama suaugusiųjų MM kompetencijos modelį, darbo autorė adaptavo ir
išplėtojo SKILL modelį, papildydama jį mokymosi mokytis prasmės supratimo ir
ankstesnės patirties refleksijos subkompetencijomis. Šių subkompetencijų reikšmę
gebėjimui mokytis pabrėžia mokslininkai (G. A. Straka, 2005; A. Moreno, 2006; E.
Sorenson, 2006; A. Demetriou, 2006, N. Bankauskienė ir kt., 2008, V. Pukevičiūtė,
2009), anksčiau nagrinėtų modelių kūrėjai ir šio darbo autorė.
2.2.4 Hipotetinis suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymosi

2.2.4 Hipotetinis suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymosi modelis
modelis
Remiantis MM kompetencijos ir mokymosi mokytis sampratų įvairove, suaugusiųjų
mokymosi specifika, nagrinėtų MM kompetencijos modelių charakteristikomis bei teorinėmis

Remiantis MM kompetencijos ir mokymosi mokytis sampratų įvairove, suaugusiųjų mokymosi specifika, nagrinėtų MM kompetencijos modelių charakteristikomis
suaugusiųjų
MM suaugusiųjų
kompetencijosMM
modelis
(13 pav.).
bei teorinėmis
kompetencijos
funkcionavimo prielaidomis buvo
sudarytas hipotetinis suaugusiųjų MM kompetencijos modelis (13 pav.).
suaugusiųjų MM kompetencijos funkcionavimo prielaidomis buvo sudarytas hipotetinis

MM prasmės ir
motyvacinių
veiksnių
suvokimas
Intelektualinių

galių pažinimas

Asmeninė
sritis

Gebėjimai

Laiko
valdymas
Informacijos
valdymas
Darbas grupėje

Procesinė
sritis

Refleksija

Vertybės

Žinios

ASMUO

Suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencija

Švietimo politikos ir visuomeninis kontekstas

Refleksyvioji
Reflektyvioji
sritis
sritis

Mokymo(si) kontekstas
13 pav.
suaugusiųjų
mokėjimo
mokytis
kompetencijos
modelis
13Hipotetinis
pav. Hipotetinis
suaugusiųjų
mokėjimo
mokytis
kompetencijos
modelis
Teoriniu
modeliopagrindu
pagrindu pasirinkta
pasirinkta MM
kompetencijos
apibrėžtis,
nusakanti
MMK
Teoriniu
modelio
MM
kompetencijos
apibrėžtis,
nusakanti
MMK
kaip gebėjimą,
žinių,
įgūdžių irnuostatų
vertybinių
nuostatų
visuma,
kaip
gebėjimą,
remiantisremiantis
žinių, įgūdžių
ir vertybinių
visuma,
reflektuoti
savo reflekmotyvaciją mokytis ir mokymosi prasmės suvokimą, planuoti ir valdyti savo mokymąsi, taikant
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tuoti savo motyvaciją mokytis ir mokymosi prasmės suvokimą, planuoti ir valdyti savo
mokymąsi, taikant efektyvius informacijos ir laiko valdymo instrumentus, dirbant
individualiai ir bendradarbiaujant su kitais besimokančiaisiais, pažįstant savo asmenines galias ir jomis pasitinkint bei prisiimant atsakomybę už savo mokymąsi. Išeities
tašku modelyje pasirinktos suaugusiojo vertybinės nuostatos, lemiančios požiūrį į
mokymąsi mokytis ir nuolatinė proceso, turimų žinių ir įgūdžių refleksija. Modelį
sudaro trys sritys: asmeninė, procesinė ir reflektyvioji, apimančios afektyvinius,
kognityvinius ir metakognityvinius MM kompetencijos aspektus ir ją sudarančias
subkompetencijas
Asmeninę sritį sudaro mokymosi mokytis prasmės ir asmens motyvacinių veiksnių
mokytis suvokimo subkompetencijos ir intelektualinių galių pažinimas bei taikymas:
Mokymosi mokytis supratimas apima žinias apie mokėjimą mokytis, nuostatas į
mokėjimą mokytis, įgūdžių ir gebėjimų, kuriais apibūdinamas mokėjimas mokytis,
įsisąmoninimą, mokėjimo mokytis naudos suvokimą ir įvardijimą.
Motyvacinių mokymosi veiksnių suvokimas ir pasitikėjimas savimi. Motyvacija yra
mokymosi pradžios pagrindas, užtikrinantis sėkmingą mokymąsi visą gyvenimą.
Teigiama motyvacija padeda įveikti mokymosi kliūtis, priimti pokyčius, ieškoti naujų
galimybių mokytis įvairiose situacijose. Motyvacija saistoma su žmogaus pasitikėjimu savimi, savęs ir savo pajėgumų (galių) pažinimu, mokėjimu priimti save ir kitus,
gebėjimu išreikšti savo norus, emocijas, reikalavimus.
Intelektualinių galių pažinimas bei taikymas apima besimokančiojo savęs, kaip
mokinio, pažinimą, mokymosi stilių ir intelektualinių galių žinojimą ir gebėjimą
jas taikyti.
Procesinę dalį apima laiko valdymo, informacijos valdymo, darbo grupėje subkompetencijos:
Laiko valdymas ir planavimas apima gebėjimą sutvarkyti, paskirstyti ir klasifikuoti
laiko išteklius siekiant galutinio tikslo, numatant ir įgyvendinant tarpinius tikslus ir
uždavinius, įvertinant, analizuojant ir įveikiant iškilusius sunkumus, mažinant laiko
ir išteklių sąnaudas bei naudojant atitinkamas priemones sunkumus pertvarkyti į
veiklas.
Informacijos tvarkymas yra pajėgumas protiškai ir fiziškai valdyti informaciją,
naudojant būtinas mokymosi strategijas; įvairiapusis procesas, apimantis gebėjimą
rasti, klasifikuoti, analizuoti, apibendrinti, sintezuoti, suvokti, įsisavinti, atgaminti
naują informaciją.
Darbas grupėje yra būdas ir įgūdis pasikeisti idėjomis ir jas papildyti dirbant su
skirtingas biografijas, įgūdžius ir polinkius turinčiais asmenimis, kurie komunikuoja
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ir kooperuojasi, siekdami bendrų tikslų ir grupės tikslus vertindami aukščiau nei
savo asmeninius interesus.
Reflektyviąją dalį sudaro ankstesnės patirties refleksija – būdas mokytis apmąstant
ankstesnę mokymosi ir gyvenimo patirtį, darant išvadas, ką reikėtų tobulinti, ir numatant kelius ankstesnei patirčiai ateities veikloje naudoti. Refleksija yra itin reikšminga
suaugusiųjų mokymosi mokytis dalis, nes suaugęs žmogus iš kitų besimokančiųjų
išsiskiria būtent patirties turėjimu. Tyrimo rezultatai, gauti apibendrinant projekto
„Andragogų praktikų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“ (www.lssa.smm.lt/bpd) dalyvių savirefleksijas, parodė, kad aktyvus ir
sąmoningas reflektavimas sudaro prielaidas tobulinti mokymąsi ir konstruoti tolesnę,
kokybiškesnę veiklą (V. Lukošūnienė, 2011).
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3. Tyrimo metodika ir organizavimas
3. Tyrimo metodika ir organizavimas

Išstudijavus mokslinę
literatūrą
ir modulius
MM kompetencijai
vertinti, planuojant
apsibrėžtą
Išstudijavus
mokslinę
literatūrą
ir modulius
MM kompetencijai
vertinti,
planuojant
tyrimą, aiškėja
mokslinės
problemos
sudėtingumas.
Problemai
sėkmingai išspręsti
buvo sudaryta
apsibrėžtą
tyrimą,
aiškėja
mokslinės
problemos
sudėtingumas.
Problemai
sėkminketurių
etapų
tyrimo
įgyvendinimo
struktūra
(14
pav.).
gai išspręsti buvo sudaryta keturių etapų tyrimo įgyvendinimo struktūra (14 pav.).
I etapas. Teorinės mokslinės literatūros nagrinėjimas. Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo ir
įsivertinimo modelių analizė.
Analizuoti teoriniai suaugusiųjų MM
kompetencijos ugdymo pagrindai (kompetencijos
ir mokėjimo mokytis kompetencijos samprata,
suaugusiųjų mokymosi specifika)

Aptarti mokėjimo mokytis kompetencijos
veiksniai ir kompetencijos ugdymo galimybės

II etapas. Keliančių kvalifikaciją suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos raiškos nustatymas
Empirinio tyrimo metodikos ir apklausos
anketos kūrimas

Tyrimo atlikimas, duomenų analizė ir
apibendrinimas bei išvadų rengimas

Išsiaiškinta, kaip suaugusieji supranta mokymosi mokytis prasmę, kaip vertina mokėjimo mokytis
reikšmę mokymosi rezultatams, įsivertina mokėjimo mokytis kompetencijos sudedamąsias dalis,
kokias mokėjimo mokytis strategijas norėtų įgyti.
Atskleista, kaip suaugusieji įsivertina mokymosi mokytis gebėjimus laiko planavimo, informacijos
tvarkymo, darbo grupėje, motyvacijos ir savęs vertinimo bei ankstesnės patirties refleksijos ir
panaudojimo subkompetencijose. Nustatyta, kaip suaugusieji žino ir geba naudoti tam tikras
mokymosi mokytis strategijas, kokius mokymosi mokytis poreikius turi suaugusieji.

III etapas. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo strategijos apibrėžimas ir įgyvendinimas:
ugdomojo projekto parengimas ir vykdymas.
Programos ir
metodikos
parengimas

Pirmas diagnostinis
pjūvis

Mokymosi
programos
vykdymas

Antras diagnostinis
pjūvis

Rezultatų
analizė, išvados

Išsiaiškinta mokėjimo mokytis kompetencijos apibrėžtis, komponentai, reikšmė saviugdai.
Plėtotas asmeninių galių ir mokymosi motyvacijos pažinimas. Skatinti kūrybinio mąstymo strategijų,
technikų ir metodų taikymo gebėjimai. Išanalizuotas savarankiško ir savivadaus mokymosi
organizavimas, laiko planavimo reikšmė. Tobulinti išteklių (informacijos) organizavimo įgūdžiai.
IV etapas. Disertacijos teksto parengimas, pagal tyrimų rezultatus darbo išvados formavimas,
pasiūlymų ir rekomendacijų rengimas.

pav.
Tyrimo įgyvendinimo
įgyvendinimo struktūra
14 14
pav.
Tyrimo
struktūra
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3.1 Tyrimo etapų aprašymas
Pirmajame tyrimo etape (2008 m. spalio mėn. – 2010 m. vasario mėn.) nagrinėta
teorinė mokslinė literatūra ir švietimo organizavimo dokumentai, analizuoti mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo modeliai, sukurtas hipotetinis
suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos modelis.
Tyrimo metodai:
Teorinis: teorinių mokslinių šaltinių analizė.
Empirinis: mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo modelių
analizė.
Antrajame tyrimo etape (2010 m. kovo mėn. – 2011 m. balandžio mėn.) sukurtas
mokėjimo mokytis kompetencijos tyrimo instrumentas, diagnostinio tyrimo metodika ir apklausos anketa, atliktas ir apibendrintas diagnostinis tyrimas.
Tyrimo metodai:
Teoriniai: literatūros ir dokumentų analizė. Literatūros ir dokumentų analizės
metodas buvo taikomas, apžvelgiant mokymosi mokytis ištirtumą Lietuvoje ir užsienyje, išryškinant mokėjimo mokytis kompetencijos reikšmę suaugusiam žmogui,
tobulinančiam kvalifikaciją, išskirti ir išanalizuoti mokėjimo mokytis kompetencijos
veiksniai ir jos plėtojimo strategijos.
Empiriniai: suaugusiųjų anketinė apklausa. Kiekybinis tyrimas buvo atliktas
siekiant nustatyti, kaip kvalifikaciją tobulinantys suaugusieji supranta mokėjimo
mokytis esmę, kaip vertina mokėjimo mokytis reikšmę mokymosi rezultatams,
įsivertina mokėjimo mokytis kompetencijos sudedamąsias dalis, kokias mokėjimo
mokytis strategijas norėtų įgyti.
Matematiniai statistiniai: absoliučių ir procentinių dažnių skaičiavimas, chi kvadrato (χ2) skaičiavimai ir jų analizė. Tyrimo duomenys apdoroti kompiuterine SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences 17.0 for Windows) statistinių duomenų
apdorojimo programa.
Anketinės apklausos organizavimas
Pasirengimas apklausai. Pagal hipotetinį suaugusiųjų MM kompetencijos modelį
buvo sudarytas MM kompetencijos raiškos tyrimo instrumentas (1 priedas), kuriame
išryškintos šešios mokėjimo mokytis subkompetencijos. Sudarant tyrimo instrumentą kiekviena subkompetencija buvo skaidoma į penkis – šešis subkompetencijos
elementus (sudėtines dalis), o kiekvienas elementas apibūdinamas juos nusakančiais
gebėjimais.
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Tyrimo tikslas – atskleisti kvalifikaciją tobulinančių suaugusiųjų MM kompetenciją sudarančių gebėjimų raišką. Šiam tikslui pasiekti buvo sudaryta anketa, parengta
taikant MM kompetencijos tyrimo instrumentą (2 priedas).
Įvertinant, kad suaugusiųjų MM kompetencijos mokslinis tyrimas yra ganėtinai
nauja ir sudėtinga problema, siekiant ją moksliškai pagrįsti patikimais duomenimis, anketoje buvo pateikti teiginiai, atspindintys MM kompetenciją sudarančius
gebėjimus, ir įvairaus pobūdžio klausimai, kurių duomenys leistų teigti apie tyrimo
patikimumą. Tyrimo instrumento patikimumas patikrintas pakartotinu instrumento
taikymu vertinant ugdomojo projekto dalyvių mokėjimo mokytis kompetencijos
raišką ir jos pokytį po ugdomojo poveikio.
Anketą sudaro penkios klausimų arba teiginių grupės:
1. Klausimų grupė mokėjimo mokytis kompetencijos supratimui įvertinti. Jį sudaro 1, 2, 3, 7 klausimai. 1 ir 3 klausimai pateikti penkių pasirinkimų Likerto
skalės forma; 2 ir 7 klausimai pateikti su atsakymų pasirinkimų variantais.
2. Teiginių grupė parengta refleksyvaus įsivertinimo forma. Pateikiama 100
teiginių mokėjimo mokytis kompetenciją sudarantiems gebėjimams ir jų
grupėms įsivertinti. Teiginiai apima motyvuojančių veiksnių suvokimo, laiko
valdymo, informacijos valdymo, darbo grupėje ir ankstesnės patirties refleksijos subkompetencijas. Teiginiai buvo vertinami pagal Likerto tipo penkių
balų skales nuo Tikrai sutinku iki Tikrai nesutinku.
3. Klausimų grupė asmeninių intelektualinių galių pažinimui nustatyti. Jį sudaro
klausimas (5) apie mokymosi stiliaus žinojimą, pateiktas penkių pasirinkimų
Likerto skalės forma, ir atvirasis klausimas (6) apie išreikšto daugiasluoksnio
intelekto tipo naudojimą mokantis.
4. Klausimų grupė mokėjimo mokytis poreikiams nustatyti. Jį sudaro klausimas
(8), pateiktas su atsakymų variantais, apie poreikį išmokti mokymosi technikų ir penkių pasirinkimų Likerto skalės forma užduotas klausimas (9) apie
nuostatą tobulinti MMK specialiuose mokymuose.
5. Demografinio pobūdžio klausimų grupė.
Apklausos atlikimas. Anketinė apklausa, pasitelkus Lietuvos suaugusiųjų švietimo
asociacijos narių ir regioninių atstovų tinklą, organizuota 2010 metų spalio mėn. –
2011 metų gegužės mėn. kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
Apklausos metu buvo išdalyta 711 anketų, surinkta 578 anketos, duomenims
apdoroti tinkamų anketų buvo 544. Skaičiuojant tyrimo imtį buvo remtasi 2005 m.
LR Statistikos duomenimis, kad Lietuvoje gyveno 3 355 220 asmenų, o neformaliai
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besimokančiųjų užimtųjų lyginant su visais gyventojais buvo 40,3 proc. (http://db1.
stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1012). Darbo autorės skaičiavimu tai sudarė 1 352
153 asmenų. Pagal V. A. Jadov (1998), reprezentatyvi tyrimo imtis su 5 proc. paklaida
esant 1 000 000 asmenų generalinei aibei yra 358 atvejai. B. Bitino (2006) teigimu,
kai generalinė aibė yra tolygiai begalinė, patikima yra imtis, kurią sudaro bent keturi
šimtai stebėjimo vienetų. Pagal šiuos teiginius atlikto tyrimo imtis atitinka imties
patikimumo kriterijus.
Atsižvelgiant į tai, kad kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvaujančių suaugusių žmonių generalinė aibė didelė, sudaryti tyrimo stebėjimo vienetų sąrašą ir iš
anksto suplanuoti tiriamųjų sudėtį buvo neįmanoma. Dėl šios priežasties buvo taikoma stichinė imtis (B. Bitinas, 2006), o ne imtis, sudaryta atsitiktinės atrankos būdu.
Tyrime dalyvavo respondentai iš visos Lietuvos (15 lentelė).
15 lentelė. Apklaustųjų asmenų geografinis pasiskirstymas
Apskritis
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus

Miestas, rajonas
Alytaus, Lazdijų, Varėnos, Druskininkų
Kauno, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, Raseinių
Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės
Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių, Vilkaviškio
Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio
Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo
Tauragės, Jurbarko, Pagėgių, Šilutės
Telšių, Mažeikių, Plungės, Rietavo
Utenos, Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų
Vilniaus, Elektrėnų, Širvintų, Trakų, Ukmergės

Respondentų skaičius (proc.)
7,2
13,2
12,7
6,7
12,0
12,4
7,4
7,9
9,2
11,3

Pagal V. Čekanavičių, G. Murauską (2000), imtis yra reprezentatyvi, jei ištyrus
imtį galima daryti patikimas išvadas apie visą populiaciją. Kadangi tyrime dalyvavo
kvalifikaciją tobulinantys suaugusieji iš visos Lietuvos, buvo atstovaujama miesto,
rajono, kaimo kontekstui, galima teigti, kad tyrimas reprezentuoja bendrą kvalifikaciją
tobulinančių suaugusių asmenų situaciją Lietuvoje.
Apklausa buvo anoniminė, apklausos dalyviai buvo informuoti, kad duomenys
bus naudojami tik mokslo tikslams.
Gauti duomenys statistiškai apdoroti naudojant SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences 17.0 for Windows) statistinių duomenų apdorojimo programinės
įrangos 17.0 versiją. Taikyta aprašomoji statistika (absoliučių ir procentinių dažnių
skaičiavimai, chi kvadrato (χ2) kriterijus) (V. Čekanavičius, G. Murauskas, 2000).
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Naudojant SPSS programinę įrangą duomenys buvo užkoduoti, sudarytos procentinio
pasiskirstymo dažnumo lentelės. Atsakymų dažnio skirtumo patikimumas tikrintas
chi kvadrato kriterijumi. Šis kriterijus parodė, ar egzistuoja statistiškai reikšmingi
skirtumai tarp duomenų (V. Čekavičius, G. Murauskas, 2000). Skirtumų tarp apklausos dalyvių grupių ryšiui nustatyti naudoti šie statistinių išvadų patikimumo lygiai:
–– Kai reikšmingas lygmuo p < 0,05, laikoma, kad skirtumas statistiškai reikšmingas.
–– Kai reikšmingas lygmuo p < 0,01, laikoma, kad skirtumas esminis.
–– Kai reikšmingas lygmuo p < 0,001, laikoma, kad skirtumas labai ryškus.
–– Kai reikšmingas lygmuo p < 0,0001, laikoma, kad skirtumas visiškas.
–– Kai reikšmingas lygmuo p << 0,0001, laikoma, kad skirtumas absoliutus.
–– Kai reikšmingas lygmuo p > 0,05, laikoma, kad skirtumas tarp dažnių yra
statistiškai nereikšmingas (B. Bitinas, 2006, p. 304).
Anketos klausimų grupės, kurioje pateikta 100 teiginių, skirtų kiekvienam mokėjimo mokytis kompetencijos gebėjimui įsivertinti penkių pasirinkimų Likerto skalės
forma (nuo Tikrai sutinku iki Tikrai nesutinku), duomenų apdorojimui buvo naudojamas taškų vidurkis. Pagal V. Čekanavičių (b.d.) ranginis kintamasis su 5 rangais
socialiniuose moksluose gali būti traktuojamas kaip intervalinis (jam skaičiuojamas
vidurkis ir pan.). Analizuojant rezultatus skalės įverčiai buvo paversti balais: tikrai
sutinku – 5, sutinku – 4, nei sutinku, nei nesutinku – 3, nesutinku -2, tikrai nesutinku –
1. Apibendrinant rezultatus išvesti įvertinimų vidurkiai.
Atvirojo klausimo apie išreikšto daugiasluoksnio intelekto tipo naudojimą mokantis duomenys analizuoti taikant turinio analizės (content analysis) metodą.
Skirtumams tarp skirtingose vietovėse gyvenančių apklaustųjų gebėjimo mokytis
įvertinimų vidurkių nustatyti naudotas ranginis Kruskal-Wallis testas. Statistiškai
reikšmingu laikytas vidurkių skirtumas, kurio reikšmingumas didesnis nei 95 proc.
(t. y. jei p < 0,05).
Skirtumo tarp dviejų grupių statistiniam reikšmingumui įvertinti buvo taikomas
neparametrinis Mann-Whitney kriterijus. Statistiškai reikšmingu laikytas vidurkių
skirtumas, kurio patikimumas didesnis nei 95 proc. (t. y. jei p < 0,05).
Dviejų kintamųjų ryšiui nustatyti taikytas Spearman ranginės koreliacijos koeficientas.
Diagnostinio tyrimo metu gauti duomenys ir padarytos išvados panaudoti kuriant
ugdomojo projekto metodologiją ir metodiką. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, rodan102
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čius, kad labiausiai tobulintos respondentų MM subkompetencijos yra laiko valdymas
ir ankstesnės veiklos refleksija, ugdomojo projekto metodikoje didelis dėmesys buvo
skirtas efektyviam laiko valdymui nagrinėti ir demonstruoti, refleksyvaus mokymosi
įgūdžiams formuoti. Į mokymosi programą buvo įtrauktos mokymosi strategijos, formuojančios afektyvinės MM dimensijos supratimą, kurio stoką atskleidė diagnostinis
tyrimas. Konstruojant ugdomojo projekto programą atsižvelgta į tyrimo rezultatus
apie nepakankamai veiksmingą intelektualinių galių taikymą mokantis, įtraukiant
mokymosi stilių ir daugiasluoksnio intelekto temas.
Trečiajame tyrimo etape (2011 m. gegužės mėn. – 2012 m. kovo mėn.) apibrėžta
ir įgyvendinta mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo(si) strategija: parengtas ir
įgyvendintas ugdomasis projektas, gautų rezultatų pagrindu nustatytas mokėjimo
mokytis kompetencijos raiškos pokytis.
Tyrimo metodai
Teoriniai: mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo strategijos.
Empiriniai: ugdomasis projektas atliktas gebėjimo mokytis programai įgyvendinti,
siekiant įrodyti, kad mokymasis didina kompetenciją.
Stebėjimo metodas naudojamas gebėjimo mokytis taikymui realiose situacijose
atskleisti.
Matematiniai ir statistiniai: mokėjimo mokytis kompetencijos pokyčiui nustatyti
naudotas absoliučių ir procentinių dažnių skaičiavimas, chi kvadrato (χ2) skaičiavimai
ir jų analizė. Tyrimo duomenys apdoroti kompiuterine SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences 17.0 for Windows) statistinių duomenų apdorojimo programa.
6 klausimo (Kaip mokydamasis naudojate dominuojančio Jūsų intelekto privalumus?) analizei taikytas kokybinės turinio analizės metodas (ang. Qualitative content
analysis).
Ugdomojo projekto organizavimas
Ugdomojo projekto tikslas – nustatyti ugdomojo poveikio įtaką suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijai ir atskleisti MM kompetencijos ugdymo(si) galimybes.
Metodologiniu programos pagrindu buvo pasirinktos šios mokymosi teorijos ir
metodikos: a) humanistinė mokymosi teorija, grindžiama asmens savarankiškumu
ir laisvu apsisprendimu, atsakomybe už savo veiksmus, kūrybiškumu, aktyvumu,
mokytojo ir mokinio visuminiu žmogiškuoju tarpusavio ryšiu, išsamiu savęs pažinimu (A. Maslow, 1970; C. R. Rogers, 1961, čia iš 2005; G. Butkienė, A. Kepalaitė,
1996; T. Kozma, 2001; V. Zuzevičiūtė, M. Teresevičienė, 2008); b) konstruktyvistinė
mokymosi teorija, teigianti, kad mokymasis yra aktyvus prasmių kūrimas taikant
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įvairų patyrimą, o žmogus yra aktyvus patirtimi grįsto žinojimo konstruotojas, taip
pat išryškinant socialinės aplinkos ir bendradarbiavimo reikšmę plėtojant asmens
pažintines galias (S. B. Merriam, R. S. Caffarella, 1999; P. Sahlberg, 2005; H. Siebert,
2007; M. Knowles ir kt., 2007); c) mokymosi iš patirties teorija, grindžiama D. D. Kolbo
patirtinio mokymosi modeliu (D. Kolb, 1983); d) kontekstualaus mokymosi teorija,
apimanti situacinį, socialinį ir paskirstytą (angl. distributed) pažinimą, mokymąsi iš
kiekvienos situacijos, sujungiant asmeninį žinojimą su situacija, kurioje tas žinojimas
taikomas, bendradarbiaujant su kitais žmonėmis (S. B. Merriam, R. S. Caffarella,
1999; S. Imel, 2000); e) refleksyvaus mokymosi metodika, sudaranti galimybes ir
besimokantiesiems, ir pedagoginiam personalui puoselėti kritinį mąstymą, savęs
pažinimą ir analitinius įgūdžius, įtraukianti mokinius į refleksiją, parodanti, ką ir
kaip mokiniai turi keisti savo elgesyje ar veikloje (J. Dewey, 2006; L. Jovaiša, 2007;
D. A. Schon, 2006; P. Jarvis, 2001; G. Foley, 2007; A. Kaiser, 2003; H. Siebert, 2004;
G. Holzapfel, 2007; M. Teresevičienė, G. Gedvilienė, 2001); f) kognityvios, metakognityvios bei vidinius ir išorinius išteklius valdančios mokymosi strategijų metodika,
t. y. atsižvelgiant į dalyvių mokymosi stilius, daugiasluoksnio intelekto ypatumus,
komunikavimo poreikius, laiko planavimą ir vietos mokymuisi parengimą (E. Wild,
K. P. Wild, 2009; H. F. Friedrich, H. Mandl, 1992; H. Mandl, H. F. Friedrich 2006;
P. O. Chott, 2001; P. Bimmel, 2002; P. Bimmel, U. Rampillton, 2004; C. Tiaden, 2006;
C. Artelt, 2000; H. Gardner, 1983).
Tyrimo metodika. Projektas buvo vykdomas parengus programą ir priemones jai
įgyvendinti. Darbo autorė su kolegomis – LSŠA ekspertais A. Bėkšta ir A. Vilkaite
sudarė mokymo(si) programą (4 priedas) ir detalų programos įgyvendinimo planą
(5 priedas). Mokymosi programos turinys buvo sudarytas atsižvelgiant į suaugusiųjų
mokymosi poreikius, taip pat pagal literatūros šaltinių analizės ir diagnostinio tyrimo
rezultatus bei asmeninę tyrėjos darbo su suaugusiais patirtį.
Mokymosi programos trukmė – 80 akademinių valandų (40 akademinių auditorinio darbo valandų ir 40 akademinių savarankiško darbo valandų). Mokymosi
programos sudarymas iš kontaktinių (užsiėmimų) ir savarankiško darbo valandų
grindžiamas patikrintais mokslininkų pastebėjimais, atliepiant programos reikšmingumą ir specifiką andragoginėje praktikoje:
• Mokymosi pagalbininkas (andragogas) turi dėti sąmoningas pastangas, padėdamas besimokančiajam išsiugdyti trūkstamus įgūdžius (M. Knowles ir
kt., 2007).
• Mokydamiesi mokytis suaugusieji turėtų rinktis tris būdus: natūralųjį (bendrauti, spontaniškai sąveikauti su aplinka ir kitais žmonėmis, mokytis iš pa104

formalųjį (mokytis dalykų, kuriuos parenka kiti asmenys) ir asmeninį (savarankiška
mokymosi veikla) (M. Gibbons, 1990).
Mokymo(si) programą
įvykdėSUAUGUSIŲJŲ
darbo autorė
su dviem
kolegomis.
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Programa buvo įgyvendinama šia logine seka:

tirties ir praktikos), formalųjį (mokytis dalykų, kuriuos parenka kiti asmenys)
ir asmeninį (savarankiška mokymosi veikla) (M. Gibbons, 1990).
Mokymo(si) programą įvykdė darbo autorė su dviem LSŠA kolegomis.
Programa buvo įgyvendinama šia logine seka (15 pav.):

15 pav. Ugdomojo projekto vykdymo schema

Prieš edukacinį poveikį ir po jo buvo atliktas diagnostinis pjūvis – fiksuota MM
15 pav. Ugdomojo
projekto
vykdymo schema
kompetencijos įsivertinimo
situacija. MM
kompetencijos
lygis buvo nustatomas reflektyvaus saviįsivertinimo būdu, grindžiamu pastebėjimu, kad kiekvienas žmogus
gali
vertinti
savopoveikį
asmeninius
pasiekimus
(R.diagnostinis
Zürcher, 2007).
Saviįsivertinimui
Prieš
edukacinį
ir po jo
buvo atliktas
pjūvis
– fiksuota MM buvo
naudojamas kiekybinio tyrimo klausimynas (3 priedas), patobulintas atsižvelgiant
kompetencijos įsivertinimo situacija. MM kompetencijos lygis buvo nustatomas reflektyvaus
į empirinio tyrimo dalyvių pastabas: aktualizuoti vertintini teiginiai, sujungiant
panašios prasmės teiginius, optimizuotas teiginių skaičius (nuo 100 iki 89), įdėtas 101
papildomas klausimas apie daugiasluoksnio intelekto pagal H. Gardner žinojimą.
Gauti duomenys statistiškai apdoroti naudojant SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences 17.0 for Windows) statistinių duomenų apdorojimo programinės
įrangos 17.0 versiją. Taikyta aprašomoji statistika (absoliučių ir procentinių dažnių
skaičiavimai, chi kvadrato (χ2) kriterijus, aritmetiniai vidurkiai, moda, mediana,
mažiausia ir didžiausia reikšmės, standartinis nuokrypis) (V. Čekanavičius, G. Murauskas, 2006). Naudojant SPSS programinę įrangą, duomenys buvo užkoduoti, sudarytos procentinio pasiskirstymo dažnumo lentelės ir apskaičiuoti sklaidos rodikliai
(vidurkis, moda, mediana, standartinis nuokrypis, mažiausia ir didžiausia reikšmės).
Skirtumų tarp apklausos dalyvių grupių ryšiui nustatyti naudoti tie patys statistinių
išvadų patikimumo lygiai kaip ir diagnostinio tyrimo atveju (žr. p. 98–99).
Tyrimo organizavimas. Ugdomasis projektas buvo atliktas 2011 m. rugsėjo mėn. –
spalio mėn., vykdant mokymus MM kompetencijai plėtoti Ugdymo plėtotės centro
(UPC) projekte Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra
(VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006). Projekte dalyvavo dvi besimokančiųjų grupės: UPC
darbuotojai ir švietimo darbuotojai iš įvairių Lietuvos vietovių (pedagogų / mokytojų
švietimo, pagalbos mokiniui ir mokytojui centrų, tęstinio mokymo institutų). Grupes
sudarė atitinkamai 25 ir 24 asmenys.
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Ugdomojo poveikio tyrimo rezultatų analizė pateikiama 5 darbo dalyje ir 12 priede.
Ketvirtajame tyrimo etape (2012 m. balandžio mėn. - 2013 m. gegužės mėn.) buvo
parengtas disertacijos tekstas, pagal tyrimų rezultatus suformuluotos darbo išvados,
parengti pasiūlymai ir rekomendacijos.

3.2 Diagnostinio tyrimo respondentų charakteristika
Anketinė apklausa atlikta kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, vykusiuose visose
Lietuvos savivaldybėse (žr. 15 lentelė, p. 101). Apklausoje dalyvavo įvairaus amžiaus
ir išsilavinimo abiejų lyčių asmenys, gyvenantys įvairaus dydžio gyvenamosiose vietovėse. Apklaustųjų asmenų socialinis demografinis pasiskirstymas pateikiamas 16
lentelėje. Apklausos demografija leidžia teigti, jog gauti duomenys būdingi kvalifikaciją
tobulinantiems Lietuvos suaugusiems asmenims.
16 lentelė. Apklaustųjų asmenų socialinis demografinis pasiskirstymas (proc.)
Demografinės apklaustųjų charakteristikos
Imties dydis
Amžius
Iki 34 m.
34–44 m.
45–54 m.
55–64 m.
Per 65 m.
Lytis
Vyrai
Moterys
Išsilavinimas
Aukštasis (įskaitant kolegijas nuo 1995 m.)
Aukštesnysis
Vidurinis su profesiniu išsilavinimu
Vidurinis be profesinio
Kita
Geografinė sklaida Miestuose
Gyvenvietėse
Kaimuose
Kitose vietovėse

n = 544
100
167
210
60
7
82
462
330
170
27
13
4
321
74
146
3

18,5 proc.
30,7 proc.
38,6 proc.
11 proc.
1,3 proc
15,1 proc.
84, 9 proc.
60,5 proc.
31,3 proc.
5,0 proc.
2,4 proc.
0,9 proc.
59 proc.
13,4 proc.
26,8 proc.
0,7 proc.

Iš viso apklausti 544 suaugusieji, tarp jų 84, 9 proc. moterų, 15,1 proc. – vyrų.
Daugiausia apklaustųjų turi aukštąjį (60,5 proc.) arba aukštesnįjį (31,3 proc.),
mažuma – vidurinį su profesiniu (5,0 proc.) arba be profesinio (2,4 proc.) bei kitokį
(nenurodė kokį – 0,9 proc.) išsilavinimą. Išsilavinimo prasme duomenys atitinka
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tyrimo Suaugusiųjų mokymosi motyvacija ir poreikiai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir
Suomijoje (UPC, 2010) duomenis, rodančius, kad statistiškai reikšmingai dažniau
kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo kursuose, mokosi aukštesnįjį ir aukštąjį
išsilavinimą turintys asmenys.
Amžiaus prasme didžiąją dalį apklaustųjų sudaro 34–54 metų asmenys (87,8 proc.).
Šis duomuo atitinka tyrimo Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje rezultatus, kad
vyresni nei 55 metų respondentai mokosi iki 20 proc. rečiau negu jaunesni (18–54
metų) respondentai.
Geografine prasme didžioji dalis apklaustųjų gyveno mieste (59 proc.), žymiai
mažiau kaime (26,8 proc.), gyvenvietėse (13,4 proc.) ir visai mažai – kitose vietovėse
(nenurodyta kokiose – 0,7 proc.). Apklaustųjų pasiskirstymas tarp miesto ir kaimo
atitinka Lietuvos statistinį mokymosi mieste ir kaime vidurkį, plg. 2011 m. mieste
vidutiniškai mokėsi 7, 4 proc. , kaime – 3, 4 proc. gyventojų (17 lentelė), vidurkis darbo
autorės išvestas naudojant LR Statistikos departamento duomenis (http://db1.stat.gov.
lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=M3030502&PLanguage=0&PXSId=0&ShowNews=OFF, žiūrėta 2012 06 09)

17 lentelė. Statistinis mokymosi mieste ir kaime vidurkis
17 lentelė.
Statistinis
vidurkis,
2011
I k.
2011 II k.mokymosi
2011mieste
III k.ir kaime
2011
IV k. (proc.)
Vidurkis
2011
2011 III5,4
k.
2011 IV k.7,4 Vidurkis
8,3
7,32011 I k.
8,7II k.

Metai
Vyrai ir moterys
Miestas
3,3
Vyrai ir moterys
Kaimas

5,5

8,3

7,3

8,7

3,3

1,5
5,5

1,5

5,4

3,1

3,1

7,4

3,4

3,4

omojo projekto dalyvių charakteristika
3.3 Ugdomojo projekto dalyvių charakteristika
dalyvavo 89,9 proc. moterų ir 10,2 proc. vyrų (16 pav.).
Tyrime dalyvavo 89,9 proc. moterų ir 10,2 proc. vyrų (16 pav.).

16 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį (proc.), n = 49

16 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį (proc.), n = 49
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16II. pav.
Respondentų
pasiskirstymas
pagal lytį TYRIMO
(proc.),
n = 49

Vidutinis apklausoje dalyvavusio asmens amžius sudarė 45,3 metus, standartinis
nuokrypis –dalyvavusio
8,5 metai (17asmens
pav.). Didžioji
dalyvių
proc.)standartinis
buvo 40–55nuokrypis
metų
Vidutinis apklausoje
amžiusdalis
sudarė
45,3 (63
metus,
– 8,5
amžiaus.

metai (17 pav.). Didžioji dalis dalyvių (63 proc.) buvo 40–55 metų amžiaus.

17 pav. Respondentų amžiaus histograma, n = 49

17 pav. Respondentų amžiaus histograma, n = 49
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4. Diagnostinio tyrimo apie suaugusiųjų mokėjimo mokytis
kompetencijos raišką rezultatai
4.1 Suaugusiųjų asmeninių galių pažinimo raiška
Mokymosi mokytis prasmės suvokimas. Vienas svarbiausių bet kokios veiklos
elementų yra veiklos prasmės supratimas, nes tik įžvelgdamas prasmę žmogus gali
veiklą sėkmingai plėtoti. Tobulinant MM kompetenciją svarbu, kad besimokantis
asmuo suvoktų mokėjimo mokytis prasmę. Aiškinantis, kaip suaugusieji supranta
gebėjimo mokytis esmę, aktualumą, įtaką mokymosi rezultatams, kokią mato mokymosi mokytis naudą, nustatyta, kad suaugusiesiems mokėti mokytis yra aktualu.
Diagnostinio tyrimo rezultatai rodo (18 pav.), kad mokėti mokytis labai aktualu 35,9
proc., aktualu - 58,6 proc. apklaustųjų. Tik mažiau nei 6 proc. respondentų mokėti
mokytis yra nelabai aktualu arba neaktualu.

110 puslapis
18 pav.mokytis
Mokėjimo
mokytis
aktualumas
18 pav. Mokėjimo
aktualumas
(proc.),
n = 544 (proc.), n = 544
Pažymėtina, kad gebėjimo mokytis aktualumą panašiai vertina skirtingose gyvenamosiose vietovėse gyvenantys, įvairaus amžiaus, skirtingos lyties ir skirtingo išsilavinimo kvalifikaciją tobulinantys apklausos dalyviai (6 priedas, 1–4 pav., p. 41–42).
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Atskleidžiant MM prasmės supratimą siekta sužinoti, kaip tiriamieji apibrėžia
gebėjimą mokytis. Išaiškėjo (19 pav.), kad gebėjimas mokytis dažniausiai apibrėžiamas kaip gebėjimas efektyviai rinkti, apdoroti, išsaugoti, atgaminti ir panaudoti
informaciją (60,7 %), gebėjimas įgyti, įsidėmėti, įsisąmoninti naujas žinias ir įgūdžius
(48,5 %), gebėjimas planuoti mokymosi veiklą (42,0 %). Gebėjimas mokytis rečiau
suprantamas kaip vidinė motyvacija mokytis ir pasitikėjimas savimi (26,2 %), gebėjimas remtis ankstesne mokymosi ir gyvenimo patirtimi (21, %), gebėjimas rasti
110 puslapis
18 pav.
Mokėjimo
mokytis aktualumas
n =dirbti
544 individualiai ir
konsultavimo
pagalbą
ir ja pasinaudoti
(15,6 %) bei(proc.),
gebėjimas
grupėmis (15,3 %).

111 puslapis 19 pav.
Mokymosi
prasmėssupratimas
supratimas
(proc.),
n = 544
19 pav.
Mokymosimokytis
mokytis prasmės
(proc.),
n = 544
Pateikta nuomonė atspindi tendenciją, kad mokymasis mokytis yra kognityvinis
procesas. Galima daryti prielaidą, kad toks mokymosi mokytis vertinimas kyla iš
tradicinio mokymo supratimo, apsiribojančio žinių ir informacijos perteikimu ir
neskiriančio reikšmės afektyvinei bei socialinei mokymosi dimensijoms.
Analizuojant apklausos rezultatus siekta sužinoti, kokie socialiniai ir demografiniai veiksniai daro įtaką MM supratimui. Nustatyta, kad statistiškai reikšmingai
suaugusiųjų nuomonės apie MM išsiskyrė tarp skirtingose vietovėse gyvenančių ir
skirtingų lyčių asmenų.

114 puslapis 20 pav. Gebėjimo mokytis įtaka mokymosi pažangai (proc.), n = 544
110

III. SUAUGUSIŲJŲ MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJOS RAIŠKA

Nors tyrimo rezultatai rodo (18 lentelė), kad skirtingose vietovėse gyvenantys
respondentai panašiai supranta, kas yra gebėjimas mokytis, jų nuomonės išsiskyrė
dėl vieno teiginio: miestų, gyvenviečių ir kaimų gyventojai rečiau nei gyvenantys
kitose vietovėse (nenurodyta, kokiose) mano, kad gebėjimas mokytis – tai gebėjimas
įsivertinti mokymąsi ir išvadas naudoti mokantis ateityje (χ2 = 2,386, df = 3, p < 0,011).
18 lentelė. Supratimo, kas yra gebėjimas mokytis, priklausomybė nuo geografinės
padėties, n = 544
Gyvenamoji vieta
Miestas Gyvenvietė Kaimas
Gebėjimas planuoti mokymosi veiklą
Gebėjimas įsivertinti mokymąsi ir išvadas naudoti mokantis ateityje
Gebėjimas efektyviai rinkti, apdoroti,
išsaugoti, atgaminti ir panaudoti informaciją
Gebėjimas dirbti individualiai ir grupėmis
Gebėjimas įgyti, įsidėmėti ir įsisąmoninti naujas žinias ir įgūdžius
Gebėjimas rasti konsultavimo pagalbą
ir ja pasinaudoti
Gebėjimas remtis ankstesne mokymosi
ir gyvenimo patirtimi
Gebėjimas įgytas žinias ir įgūdžius panaudoti kitomis aplinkybėmis
Vidinės motyvacijos mokytis turėjimas
ir pasitikėjimas savimi
Kita

Kita

χ2

df

p

2,386

3

0,496

42,7%

41,1%

39,0%

75,0%

30,5%

23,3%

28,1%

100,0% 11,236

3

0,011

62,0%

65,8%

56,8%

25,0%

4,052

3

0,256

14,3%

17,8%

17,1%

0,0%

1,664

3

0,645

46,7%

50,7%

50,7%

25,0%

1,682

3

0,641

13,7%

15,1%

20,5%

25,0%

3,813

3

0,282

22,1%

20,5%

22,6%

0,0%

1,252

3

0,741

33,0%

38,4%

28,8%

25,0%

2,209

3

0,530

27,7%

19,2%

25,3%

25,0%

2,300

3

0,512

0,6%

0,0%

0,0%

0,0%

1,395

3

0,707

Lyginant vyrų ir moterų nuomones apie mokymosi mokytis supratimą, paaiškėjo
(19 lentelė), kad vyrai dažniau nei moterys mano, jog gebėjimas mokytis – tai gebėjimas
planuoti mokymosi veiklą (χ2 = 4,572, df = 1, p < 0,033). Vis dėlto galima teigti, kad
gebėjimą mokytis vyrai ir moterys supranta panašiai, nes dėl kitų teiginių jų nuomonė
reikšmingai nesiskiria.
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19 lentelė. Supratimo, kas yra gebėjimas mokytis, priklausomybė nuo lyties, n = 544
Lytis
Vyrai Moterys
Gebėjimas planuoti mokymosi veiklą
Gebėjimas įsivertinti mokymąsi ir išvadas naudoti mokantis ateityje
Gebėjimas efektyviai rinkti, apdoroti, išsaugoti, atgaminti
ir panaudoti informaciją
Gebėjimas dirbti individualiai ir grupėmis
Gebėjimas įgyti, įsidėmėti ir įsisąmoninti naujas žinias ir
įgūdžius
Gebėjimas rasti konsultavimo pagalbą ir ja pasinaudoti
Gebėjimas remtis ankstesne mokymosi ir gyvenimo patirtimi
Gebėjimas įgytas žinias ir įgūdžius panaudoti kitomis
aplinkybėmis
Vidinės motyvacijos mokytis turėjimas ir pasitikėjimas
savimi
Kita

χ2

df

p

53,1%

40,4%

4,572

1

0,033

25,9%

30,0%

0,562

1

0,454

61,7%

60,7%

0,028

1

0,867

16,0%

15,1%

0,045

1

0,832

53,1%

47,8%

0,767

1

0,381

11,1%

16,7%

1,593

1

0,207

19,8%

21,3%

0,096

1

0,757

25,9%

33,6%

1,827

1

0,177

32,1%

25,4%

1,569

1

0,210

0,0%

0,4%

0,357

1

0,550

Skirtingo amžiaus ir išsilavinimo respondentų gebėjimo mokytis supratimas
reikšmingai nesiskiria (6 priedas, 1–2 lentelės, p. 1).
Detalizuojant gebėjimo mokytis prasmės suvokimą buvo aiškinamasi, kaip
suaugusieji vertina gebėjimo mokytis įtaką mokymosi pažangai. Tyrimo rezultatų
analizė rodo (20 pav.), kad suaugusieji sieja gebėjimą mokytis su mokymosi pažanga,
nurodydami, jog gebėjimas mokytis padeda (51 % apklaustųjų ) arba labai padeda
(47 %) siekti geresnių mokymosi rezultatų. Gauti tyrimo duomenys atitinka mokslininkų, teigiančių tiesioginį gebėjimo mokytis ir mokymosi rezultatų ryšį, nuomonę
(P. C. Candy, 1990; D. S. Rychen, 2003; H. Mandl, H. F. Friedrich, 2006).
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114 puslapis 20 pav. Gebėjimo mokytis įtaka mokymosi pažangai (proc.), n
20 pav. Gebėjimo mokytis įtaka mokymosi pažangai (proc.), n = 544

Tyrimo rezultatų analizė atskleidė koreliacinį ryšį tarp skirtingų lyčių nuomonių
apie gebėjimo mokytis įtaką mokymosi pažangai (21 pav.): moterys labiau nei vyrai
sutinka, kad gebėjimas mokytis labai padeda siekti geresnių mokymosi rezultatų
(χ2 = 9,100, df = 3, p = 0,028). Galima daryti išvadą, kad supratimas, kokią įtaką MM
daro mokymosi pažangai, priklauso nuo lyties.

2121pav.
Gebėjimo mokytis įtakos mokymosi pažangai priklausomybė nuo lyties (proc.)
pav. Gebėjimo mokytis įtakos mokymosi pažangai priklausomybė nuo lyties (proc.)
(χ2 = 9,100, df = 3, p = 0,028), n = 544

(χ2 = 9,100, df = 3, p = 0,028), n = 544
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Tyrimo rezultatų analizė rodo, kad skirtingose vietovėse gyvenantys ir skirtingo
išsilavinimo respondentai turi panašią nuomonę apie gebėjimo mokytis įtaką mokymosi pažangai (6 priedas, 5–6 pav., p. 43). Gebėjimo mokytis įtakos mokymosi
pažangai įvertinimas statistiškai reikšmingai nepriklauso ir nuo respondentų amžiaus (6 priedas, 7 pav., p. 44). Jaunų ir vidutinio amžiaus apklaustųjų nuomonės šiuo
klausimu labai panašios. Vyresni nei 65 metų respondentai MM įtaką mokymosi
pažangai vertina kaip labiau svarbią, bet jų nuomonė statistiškai reikšmingai nuo
kitų amžiaus grupių nesiskiria.
Aiškinantis mokymosi mokytis supratimą buvo prasminga sužinoti, kaip respondentų nuomonė apie gebėjimo mokytis aktualumą siejasi su nuomone apie gebėjimo
mokytis įtaką mokymosi rezultatams. Ryšiui tarp šių abiejų nuomonių įvertinti naudojama Spearmano koreliacijos analizė parodė (20 lentelė), kad asmenys, matantys
teigiamą gebėjimo mokytis įtaką mokymosi pažangai, dažniau mano, jog mokėti
mokytis yra aktualu.
20 lentelė. Gebėjimo mokytis aktualumo ir gebėjimo mokytis įtaka rezultatams

Mokėjimo mokytis
aktualumas

Mokėjimo mokytis
aktualumas

Nuomonė, kad mokėjimas mokytis padeda siekti geresnių mokymosi rezultatų

r

1

0,463

p

.

0,000

N

Nuomonė, kaip mokėjimas r
mokytis padeda siekti ge- p
resnių mokymosi rezultatų N

546

544

0,463

1

0,000

.

544

546

Siekiant detaliau atskleisti suaugusiųjų gebėjimo mokytis prasmės supratimą, teirautasi, kokią naudą teikia gebėjimas mokytis. Atsakymų analizė rodo (22 pav.), kad
apklausos dalyviai suvokia MM kompetencijos naudą jų asmeniniam ir profesiniam
tobulėjimui. Pasak apklaustųjų, gebėjimas mokytis labiausiai suteikia supratimą apie
strategijas, kurias galima naudoti efektyviam mokymuisi (51,4%), supratimą, kaip
motyvuoti save patį mokytis (43,1%), kaip įgyti pasitikėjimą savimi ir savo sėkme
(34,7%). Atsakymų analizė rodo, kad, respondentų nuomone, menkiausią supratimą
gebėjimas mokytis suteikia apie tai, kaip teikti pirmenybę mokymuisi (23,0%) ir kaip
atsižvelgti į dalykus, kurie daro įtaką mokymuisi (17,7%).
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116 puslapis 22 pav. Gebėjimo mokytis nauda (proc.), n = 544
22 pav. Gebėjimo mokytis nauda (proc.), n = 544

Gilinantis į suaugusių asmenų MMK supratimą atskleistas santykis tarp supratimo,
kas yra gebėjimas mokytis, ir nuomonės, kokią naudą suteikia gebėjimas mokytis.
Paaiškėjo kai kurios reikšmingos koreliacijos, pvz.: nustatyta reikšminga jungtis tarp
nuomonės, jog gebėjimas mokytis yra gebėjimas efektyviai rinkti, apdoroti, išsaugoti,
atgaminti ir panaudoti informaciją, bei nuomonės, kad gebėjimas mokytis suteikia
supratimą, kaip motyvuoti pačiam save (r = - 0,145, p = 0,001, N=550) ir kad gebėjimas mokytis suteikia supratimą apie specifinius dalykus (strategijas) (r = - 0,214,
p = 0,000, N = 550). Tiriamųjų nuomonė, kad gebėjimas mokytis yra gebėjimas remtis
ankstesne mokymosi ir gyvenimo patirtimi, statistiškai reikšmingai priklauso nuo
nuomonės,
kad gebėjimas
mokytis
suteikia
supratimą,
motyvuoti
pačiam
120 puslapis
25 pav.
Išreikšto
intelekto
tipo kaip
naudojimas
(proc.),
n =save
544
(r = - 0,090, p = 0,035, N = 550), supratimą, kaip atsižvelgti į mokymuisi įtaką darančius dalykus (r = 0,156, p = 0,000, N = 550) ir supratimą apie specifinius dalykus
(strategijas) (r = 0,115, p = 0,007, N = 550). Tai rodo, kad mokymosi motyvacija yra
svarbus suaugusiųjų mokymosi mokytis veiksnys, kurį mokant suaugusiuosius reikia
įvairiapusiai palaikyti ir puoselėti.
Apibendrinant galima teigti, kad suaugusieji suvokia gebėjimo mokytis prasmę. Teigdami, kad mokėti mokytis yra aktualu, nurodydami, kad gebėjimo mokytis lygis daro
įtaką mokymosi rezultatams, ir matydami konkrečią naudą, kurią suteikia gebėjimas
mokytis, suaugusieji nubrėžia mokėjimo mokytis kompetencijos svarbos suaugusiųjų
mokymuisi kontūrus. Kita vertus, šios tyrimo dalies rezultatai atskleidžia tradicinį
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požiūrį į mokymąsi mokytis. Mokymasis mokytis vertinamas kaip kognityvinis procesas. Suvokimas, jog gebėjimas mokytis yra metamokymasis, apimantis refleksijos ir
yraafektyvinius
metamokymasis,
apimantis
ir afektyvinius
elementus,
yraduomenimis
nepakankamas.
elementus,
yra refleksijos
nepakankamas.
Remdamiesi
tyrimų
ir moksliRemdamiesi
tyrimų duomenimis
ir mokslininkųtobulinti
pastebėjimais,
kad mokytis
suaugusiuosius
ninkų pastebėjimais,
kad suaugusiuosius
gebėjimą
labiau tobulinti
motyvuoja
afektyviniai
elementai
ir refleksija,
galime elementai
manyti, jog
afektyvinės
mokymosi
gebėjimą
mokytis
labiau motyvuoja
afektyviniai
ir refleksija,
galime
manyti,mokytis
jog
dimensijos
aktualizavimas
mokant suaugusiuosius
mokytis
tampa vienumokytis
svarbiausių
afektyvinės
mokymosi
mokytis dimensijos
aktualizavimas mokant
suaugusiuosius
tampa
ugdomosios
veiklos
tikslų.
vienu svarbiausių ugdomosios veiklos tikslų.
Motyvacijos veiksnių suvokimas yra viena pagrindinių mokymosi mokytis sąlyMotyvacijos veiksnių suvokimas yra viena pagrindinių mokymosi mokytis sąlygų. Apklausos
gų. Apklausos metu buvo domimasi, kas skatina suaugusiuosius tobulinti gebėjimą
metu buvo domimasi, kas skatina suaugusiuosius tobulinti gebėjimą mokytis.
mokytis.
Paaiškėjo,
motyvacinių
veiksnių
suvokimo
subkompetencija
apklaustųjųapklaustųjų
grupėje
Paaiškėjo,kad
kad
motyvacinių
veiksnių
suvokimo
subkompetencija
vertinama
(įsivertinimų
vidurkis
4,13), ypač
lyginant4,13),
su procesinės
dalies
grupėjepakankamai
vertinama aukštai
pakankamai
aukštai
(įsivertinimų
vidurkis
ypač lyginant
su procesinės dalies
kompetencijomis
(26 pav., p. 121).
kompetencijomis
(26 pav.,
p. 116).
Apklausosduomenų
duomenų
analizė
parodė
(23 pav.),
kad respondentus
motyApklausos
analizė
parodė
(23 pav.),
kad respondentus
mokytismokytis
motyvuoja
įvairūs
vuoja
įvairūs
veiksniai.
Labiausiai
motyvuoja
veiksniai,
sudarantys
tikslo,
planų
ir
veiksniai. Labiausiai motyvuoja veiksniai, sudarantys tikslo, planų ir svajonių turėjimo klasterį
svajonių turėjimo klasterį (įsivertinimų vidurkis 4,21). Respondentai teigia jaučią
(įsivertinimų vidurkis 4,21). Respondentai teigia jaučią poreikį mokytis, kai patys nusistato
poreikį mokytis, kai patys nusistato tikslus, galvoja apie savo ateitį, tiki projektais
tikslus, galvoja apie savo ateitį, tiki projektais ir svajonėmis bei žino, kodėl atlieka užduotis.
ir svajonėmis bei žino, kodėl atlieka užduotis. Mokymasis, kaip galimybė pažinti ir
Mokymasis,
kaip padidinti
galimybė pasitikėjimą
pažinti ir įsivertinti
padidinti
savimi,
kasdien
įsivertinti save,
savimi, save,
kasdien
išmoktipasitikėjimą
naujų dalykų,
paskatinti
išmokti
naujų dalykų,
paskatinti
kitų žmonių
pažangą,
respondentams
mažiau aktualus
ir yra
kitų žmonių
pažangą,
respondentams
mažiau
aktualus
ir yra silpniausias
mokymosi
motyvas mokymosi
(klasterio motyvas
įsivertinimų
vidurkis
4,00). vidurkis 4,00).
silpniausias
(klasterio
įsivertinimų
Mokymasis mokytis vertinamas kaip kognityvinis procesas. Suvokimas, jog gebėjimas mokytis

23 pav. Motyvacijos veiksnių suvokimo gebėjimų vertinimas
23 pav. Motyvacijos veiksnių suvokimo gebėjimų vertinimas
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Analizuojant tyrimo duomenis apie labiausiai išreikštus mokymosi motyvus,
pastebėta (6 priedas. 15 lentelė, p. 6), kad dažniausiai apklausos dalyvius mokytis
motyvuoja mėgstamas dalykas, kurio mokosi (įsivertinimų vidurkis 4,49), galėjimas
panaudoti mokymosi rezultatus (įsivertinimų vidurkis 4,40), savo tikslų siekimas
(įsivertinimų vidurkis 4,32) bei draugiška ir jauki mokymosi aplinka, paslaugūs kolegos (įsivertinimų vidurkis 4,30). Pastarieji apklausos dalyvių nurodyti motyvacijos
veiksniai pateisina andragoginėje praktikoje atsiskleidusius suaugusiųjų mokymosi
motyvacinius aspektus: draugišką mokymosi aplinką, socialinius ryšius.
Kaip rodo tyrimo rezultatų analizė, respondentus menkai motyvuoja poreikis
kiekvieną dieną išmokti naujų dalykų (įsivertinimų vidurkis 3,69) ir poreikis paskatinti kitų žmonių pažangą (įsivertinimų vidurkis 3,78). Stebina ir kelia nerimą
tyrimo rezultatai, rodantys, jog respondentus gan retai mokytis motyvuoja kylantys
iššūkiai, su kuriais jie susiduria, (įsivertinimų vidurkis 3,90) ir sunkumai, kuriems
įveikti ieškoma pagalbos (įsivertinimų vidurkis 3,92). Kyla klausimas, kas daro įtaką:
abejingumas, nenorėjimas prisiimti atsakomybės, sunkumų baimė ir kt.? Tai gali būti
tolesnio tyrimo kryptis.
Tyrimo rezutatų analizė atskleidė statistiškai reikšmingą vyrų ir moterų motyvų
mokytis skirtumą (6 priedas, 13 lentelė, p. 5): mokymosi tikslas moterims yra stipresnis motyvas nei vyrams (Z = -3,485, p = 0,000). Pažymėtina (6 priedas, 14 lentelė,
p. 5), kad aukštesnį išsilavinimą turintys asmenys kaip motyvuojantį veiksnį geriau
vertina žinių pritaikymo gebėjimus (H = 10,018, p = 0,040) nei žemesnį išsilavinimą
turintys suaugusieji.
Apibendrinant motyvaciją skatinančių veiksnių suvokimo subkompetencijos įsivertinimo rezultatus, tenka pasidžiaugti, kad tikslinės grupės motyvacija mokytis ir
noras mokytis yra pakankamai aukšti. Tyrimo rezultatai koreliuoja su mokslininkų
nuomone, kad suaugusieji turi mokymosi motyvų. Tyrimo duomenų analizė parodė,
kad suaugusieji noriai mokosi, kai patys nusistato tikslą ir žino, kodėl atlieka užduotį
ar veiklą, kai mato asmeninę pažangą ir praktinę mokymosi naudą, kai mėgsta dalyką,
kurio mokosi arba kuriuo užsiima, t. y. vedini vidinės motyvacijos. Pagrindinis išorinis
veiksnys, skatinantis mokytis yra palankios fizinės ir psichologinės mokymosi sąlygos.
Išvardinti vidiniai motyvai ir išorinės sąlygos yra patikimiausias ir reikalingiausias
suaugusiųjų mokymosi kontekstas.
Intelektualinių galių pažinimas ir taikymas. Moksliškai tyrinėjant, ar suaugusieji
žino mokymosi stilių, paaiškėjo optimistiniai rezultatai (24 pav.): dauguma suaugusiųjų mano mokymosi stilių žiną (47,9 proc.) arba gerai žiną (32,8 proc.). Labai gerai
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mokymosi stilių žino tik nedidelė dalis apklaustųjų – 5,9 proc. Šiek tiek žinančių
mokymosi stilių yra 11,6 proc., o visai nežinančių – 1,8 proc. apklaustųjų.

24 pav. Mokymosi stiliaus žinojimas (proc.), n = 544
24 pav. Mokymosi stiliaus žinojimas (proc.), n = 544
Statistiškai reikšmingų
jungčių
demografiniu
nenustatyta
(6 priedas,
8-11 pav.,
Statistiškai
reikšmingų
jungčių
demografipožiūriu
niu požiūriu
nenustatyta
(6 priedas,
p. 44-46).
8–11 pav., p. 44–46).
Tyrimo
atviras klausimas
klausimasapie
apie daugiasluoksnio
daugiasluoksniointelekto
intelektotipų
Tyrimo anketoje
anketoje suformuluotas
suformuluotas atviras
tipų
H. Gardner
teoriją žinojimą
taikymą mokantis.
Analizuojant
pagal
H.pagal
Gardner
teoriją žinojimą
ir taikymąir mokantis.
Analizuojant
respondentųresponatsakymus
dentų atsakymus išryškėjo tendencija, kad dominuojančio intelekto tipo pranašumus
išryškėjo tendencija, kad dominuojančio intelekto tipo pranašumus mokydamiesi suaugusieji
mokydamiesi suaugusieji naudoja nepakankamai efektyviai: į klausimą, ar žino
naudoja nepakankamai efektyviai: į klausimą, ar žino asmeninį labiausiai išreikštą intelekto tipą,
asmeninį labiausiai išreikštą intelekto tipą, atsakė tik 45% apklaustųjų asmenų, 55 %
atsakė
tik 45% apklaustųjų
asmenų, 55
%rezultatas
respondentų
į klausimą
neatsakė.
respondentų
į klausimą neatsakė.
Toks
suponuoja
prielaidą,
kad Toks
didelėrezultatas
dalis
suponuoja
prielaidą,
kadsavo
didelė
dalis suaugusiųjų
nežino savo
intelektinių
galiųmokytis
privalumų,
suaugusiųjų
nežino
intelektinių
galių privalumų,
vadinasi,
norėdami
efektyviau,
jaismokytis
sąmoningai
nesinaudoja.
vadinasi,
norėdami
efektyviau,
jais sąmoningai nesinaudoja.
Siekiant
įsitikinti,
ar
minėta
teisinga, kaip
teirautasi,
kaip
apklausos
Siekiant įsitikinti, ar minėta prielaidaprielaida
teisinga, teirautasi,
apklausos
dalyviai
dalyviai mokydamiesi konkrečiai naudoja jiems būdingus daugiasluoksnio inmokydamiesi konkrečiai naudoja jiems būdingus daugiasluoksnio intelekto tipus. Analizuojant
telekto tipus. Analizuojant tyrimo rezultatus nustatyta (25 pav.), kad išreikšto
tyrimo rezultatus nustatyta (25 pav.), kad išreikšto daugiasluoksnio intelekto tipo privalumų
daugiasluoksnio intelekto tipo privalumų naudojimą aprašė 38,9 % atsakiusiųjų į
naudojimą
aprašė
atsakiusiųjų
į klausimą. kad
5,8%nežino,
atsakiusiųjų
kad kad
nežino,
kaip
klausimą.
5,838,9%
% atsakiusiųjų
konstatavo,
kaip konstatavo,
naudoja, arba
visai
nenaudoja.
atsakymų Dalis
(38,5 atsakymų
%) rodo, (38,5%)
kad klausimas
(„tiesiogiai
naudoja
arba kadDalis
visai nenaudoja.
rodo, kadnesuprastas
klausimas nesuprastas
naudoju“,
„tvarkingai“,
„nereikia
eiti į eiti
biblioteką“).
KitaKita
dalis
atsakiusiųjų
%)
(„tiesiogiai
naudoju“,
„tvarkingai“,
„nereikia
į biblioteką“).
dalis
atsakiusiųjų(16,8
(16,8%)
tapatina daugiasluoksnio intelekto tipus su patirtinio mokymosi, vizualinio-akustapatina daugiasluoksnio intelekto tipus su patirtinio mokymosi, vizualinio-akustinio-kinestetinio
tinio-kinestetinio rašymo / skaitymo mokymosi stiliais. Šie rezultatai rodo, kad
rašymo / skaitymo mokymosi stiliais. Šie rezultatai rodo, kad suaugusieji turėjo menkas
suaugusieji turėjo menkas galimybes arba visai jų neturėjo susipažinti su savo
galimybes arba visai jų neturėjo susipažinti su savo intelektualinėmis galiomis nei mokydamiesi
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intelektualinėmis
galiomis
mokydamiesi
bendrojonauda
lavinimo,
nei kokioje
116 puslapis
22nei
pav.
Gebėjimo mokytis
(proc.),
n = 544nors
kitoje mokymosi sistemoje.

120 puslapis 25 pav. Išreikšto intelekto tipo naudojimas (proc.), n = 544
25 pav. Išreikšto intelekto tipo naudojimas (proc.), n = 544

Toliau gilinantis į mokymosi ypatumų tematiką buvo įdomu sužinoti, kaip (kokiomis formomis, kokiose situacijose) apklausos dalyviai taiko jiems individualiai
būdingus daugiasluoksnio intelekto tipus. Dalyviai, remdamiesi asmenine mokymosi
patirtimi, aprašė konkrečias labiausiai išreikšto intelekto tipo naudojimo sritis ir /
arba būdus.
Atviro klausimo atsakymų analizė atskleidžia, kad suaugusieji, žinantys jiems
būdingus intelekto tipus, mokosi, taikydami atitinkamas mokymosi strategijas (21
lentelė).
21 lentelė. Intelekto tipo naudojimas mokantis
Būdingas intelekto tipas
Loginis matematinis

Mokymosi strategijos
Analizė, sisteminimas, loginių ryšių ir nuoseklumo paieška, faktų, sąvokų įsiminimas bei gretinimas, konkreti, aiški, paprasta
medžiaga.
132 puslapis 32 pav.
Poreikis mokymosi strategijoms ir technikoms
Vidinis asmeniškasis intelektas
Mokymasis vienumoje, individualiai, susikaupus ir reflektuojant.
Verbalinis intelektas
Mokymasis klausant, kalbant su kitais, diskutuojant.
Erdvinis intelektas
Schemų, lentelių, minčių žemėlapių braižymas, informacijos įsiminimas vaizdiniais.
Muzikinis intelektas
Mokymasis klausant muzikos, informacijos siejimas su garsu, atidus klausymasis.
Kūniškasis kinestezinis intelektas Informacija įsisavinama užsiimant fizine veikla, judant.
Tarpasmeninis intelektas
Mokymasis bendraujant su kitais žmonėmis, dirbant grupėse.
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Galima daryti prielaidą, kad išskirtus daugiasluoksnio intelekto tipus, kaip pagrindines protinių gebėjimų strategijas, respondentai taiko ir mokydamiesi mokytis.
Šios prielaidos teisingumą buvo planuojama patikrinti ugdomojo projekto metu.
Tikėtina, kad nesąmoningai visi apklaustieji asmenys mokydamiesi vienaip ar
kitaip naudoja išreikštus savo daugiasluoksnio intelekto tipus. Tačiau duomenys
rodo, kad savo galias pažįsta, sąmoningai naudoja ir refleksyviai jas vertinti geba
mažai apklaustųjų. Dauguma apklausoje dalyvavusių suaugusiųjų menkai pažįsta
vieną iš mokymosi potencialo elementų – protinius gebėjimus, kuris yra reikšmingas
mokymosi mokytis veiksnys. Anksčiau pateikti duomenys taip pat atveria naujo ir
gilesnio mokslinio tyrinėjimo erdves.
Apibendrinant teigtina, kad, nors respondentai teigia žiną individualų mokymosi
stilių ir išreikštus intelekto tipus bei jais naudojasi mokydamiesi, tyrimo rezultatai
rodo, jog suaugusieji neišnaudoja viso turimo intelektualinio potencialo. Tikėtina, kad
tokia situacija nepadeda efektyviai tobulinti MM kompetencijos, ypač informacijos
tvarkymo gebėjimų. Tai rodo neišnaudotas suaugusiųjų mokymo galimybes, padedant
suaugusiems žmonėms pažinti vidines mokymosi galias.

4. 2 Suaugusiųjų procesinės srities mokėjimo mokytis subkompetencijų
raiška
Antrasis tyrimo skyrius buvo skirtas procesinių MM subkompetencijų raiškos
tendencijoms atskleisti. Apklausos dalyviai buvo paprašyti įsivertinti gebėjimus,
sudarančius laiko valdymo, informacijos valdymo, darbo grupėje subkompetencijas.
Vertindami pateiktus teiginius skalėje nuo tikrai sutinku iki tikrai nesutinku, respondentai išskyrė gebėjimus, kuriuos taiko mokydamiesi. Analizuojant rezultatus,
skalės įverčiai buvo paversti balais: tikrai sutinku – 5, sutinku – 4, nei sutinku, nei
nesutinku – 3, nesutinku – 2, tikrai nesutinku – 1. Apibendrinant rezultatus išvesti
įvertinimų vidurkiai.
Paaiškėjo (26 pav.), kad procesinių subkompetencijų grupėje labiausiai išvystyta
darbo grupėje subkompetencija (įsivertinimų vidurkis 4,00). Informacijos valdymo (įsivertinimų vidurkis 3,99) subkompetenciją apklausos dalyviai įsivertina kiek žemiau.
Labiausiai tobulintina subkompetencija yra gebėjimas planuoti laiką (įsivertinimų
vidurkis 3,59). Gauti rezultatai rodo, kad kvalifikacijos renginiuose dalyvavę suaugusieji moka bendradarbiauti dirbdami grupėje. Didžiausios problemos suaugusiesiems
mokantis kyla planuojant laiką. Toks rezultatas atitinka kitų suaugusiųjų grupių,
120

III. SUAUGUSIŲJŲ MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJOS RAIŠKA

konkrečiai andragogų grupės, tyrimo rezultatus (V.Lukošūnienė, 2011). Darbo su
suaugusiais žmonėmis praktika rodo, jog laiko planavimo klausimas yra aktualus,
nes jį tenka dažnai nagrinėti. Gilinantis į tyrimo rezultatus, galima daryti prielaidą, jog menkas gebėjimas planuoti laiką daro įtaką gebėjimui reflektuoti ankstesnę
patirtį. Galima manyti, kad nuolatinė įtempta veikla verčia žmones skubėti į priekį,
neskiriant laiko apmąstymams, kas ir kaip vyksta.

26 pav. Mokėjimo mokytis subkompetencijų įsivertinimas

26 pav. Mokėjimo mokytis subkompetencijų įsivertinimas

Tyrimo
rezultatų
analizė
parodė,
kad skirtingo
amžiaus
apklaustieji
subkompetencijas
Tyrimo
rezultatų
analizė
parodė,
kad skirtingo
amžiaus
apklaustieji
subkompevienodai
(6 priedas,
7 lentelė, p.
3). Statistiškai
reikšmingi
įsivertino tencijas
panašiaiįsivertino
vienodai panašiai
(6 priedas,
7 lentelė,
p.3). Statistiškai
reikšmingi
skirtumai
nustatyti
skirtumai nustatyti skirtingose vietovėse gyvenančių (6 priedas, 8 lentelė, p. 4),
skirtingose vietovėse gyvenančių (6 priedas, 8 lentelė, p.4), skirtingų lyčių (6 priedas, 9 lentelė,
skirtingų lyčių (6 priedas, 9 lentelė, p. 4) ir skirtingo išsilavinimo (6 priedas, 10 lenp.4) ir skirtingo išsilavinimo (6 priedas, 10 lentelė, p.4) respondentų atsakymuose. Reikia
telė, p. 4) respondentų atsakymuose. Reikia pažymėti, kad moterys geriau nei vyrai
pažymėti, vertina
kad moterys
geriau nei valdyti
vyrai vertina
savo gebėjimus
valdyti
informaciją
(Z grupėje
= - 2,476,
savo gebėjimus
informaciją
(Z = - 2,476,
p = 0,013)
ir dirbti

- 2,830,
p = 0,005).
p = 0,013)(Z
ir =
dirbti
grupėje
(Z = - 2,830, p = 0,005).
Analizuojant tyrimo rezultatus buvo nustatytas ryšys tarp MM subkompetencijų ir
Analizuojant tyrimo rezultatus buvo nustatytas ryšys tarp MM subkompetencijų ir
mokymosi mokytis aktualumo. Paaiškėjo (22 lentelė), kad mokymąsi mokytis svarbiu
mokymosidažniau
mokytislaiko
aktualumo.
Paaiškėjo
(22įsivertina
lentelė), kad
mokymąsi
mokytis
svarbiu dažniau
asmenys,
kurie gerai
mokėjimo
mokytis
subkompetencijas
laiko asmenys,
gerai įsivertina
mokėjimo
mokytis
subkompetencijas
(laikorodo,
planavimą,
(laiko kurie
planavimą,
informacijos
valdymą,
darbą grupėje).
Šie rezultatai
kad,
turėdamas
labiau
išplėtotą
gebėjimą
mokytis, rodo,
suaugęs
žmogus
geriau labiau
supranta,
ką
informacijos
valdymą,
darbą
grupėje).
Šie rezultatai
kad,
turėdamas
išplėtotą
reiškia mokėti mokytis.
gebėjimą mokytis, suaugęs žmogus geriau supranta, ką reiškia mokėti mokytis.
22 lentelė. Mokymosi mokytis aktualumo ir mokėjimo mokytis subkompetencijų santykis
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r
p
N

Mokymosi mokytis aktualumas
-0,249
0,000
546
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22 lentelė. Mokymosi mokytis aktualumo ir mokėjimo mokytis subkompetencijų
santykis

Laiko valdymo subkompetencijos vertinimas

Informacijos valdymo subkompetencijos vertinimas

Darbo grupėje subkompetencijos vertinimas

r
p
N
r
p
N
r
p
N
p
N

Mokymosi mokytis aktualumas
- 0,249
0,000
546
- 0,252
0,000
546
- 0,299
0,000
546
0,000
546

Siekiant išsiaiškinti giluminį suaugusiųjų požiūrį į MM kompetenciją, respondentų
buvo prašoma įsivertinti MM kompetenciją sudarančius gebėjimus. Analizuojant
tyrimo rezultatus nagrinėjami atskirų gebėjimų įsivertinimai ir gebėjimų klasterių,
sudarančių subkompetencijas, vertinimo vidurkiai. Atskirų gebėjimų vertinimų
analizė leido nustatyti, kokius gebėjimus tiriamieji mano esant pakankamus, o kokių
jiems trūksta. Gebėjimų klasterių, sudarančių subkompetencijas, vertinimo duomenys parodo, kurie atitinkamos subkompetencijos elementai yra stipresni, o kurioms
patobulinti reikėtų skirti daugiau dėmesio.
Kiekvienos subkompetencijos atveju duomenis analizavome:
• Aptarėme gebėjimų klasterių įvertinimus.
• Aptarėme gebėjimus, sudarančius klasterį.
• Aptarėme gebėjimų klasterių įvertinimo priklausomybę nuo demografinių
veiksnių.
Laiko planavimo subkompetenciją suvokdami kaip mokymosi mokytis veiksnį, nuo
kurio priklauso mokymosi efektyvumas, aiškinomės, ar planuodamas ir valdydamas
mokymosi laiką, t. y. mokėdamas susidaryti veiklos planą, jo laikytis, išskirti prioritetus, žmogus gali greičiau ir sėkmingiau pasiekti užsibrėžtą tikslą.
• Analizuojant laiko valdymo gebėjimų vertinimą, paaiškėjo (27 pav.), jog
geriausiai suaugusieji vertina gebėjimus, sudarančius terminų nustatymo
(įsivertinimų vidurkis 3,72) ir užduočių įgyvendinimo (įsivertinimų vidurkis
3,69) gebėjimų klasterius. Gebėjimus prasmingai naudoti mokymosi laiką
(gebėjimų klasterio įsivertinimų vidurkis 3,47) ir gebėjimų planuoti užduočių
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atlikimą (gebėjimų klasterio įsivertinimų vidurkis 3,57) suaugusieji vertina
silpniau. Aiškėja mintis, kad mokymesi suaugusieji pripažįsta ir vertina
išorės kontrolę.

27 pav. Laiko valdymo gebėjimų vertinimas

•

Analizuojant konkrečių laiko valdymo gebėjimų įsivertinimą atskleista (6 priedas, 20 lentelė, p. 7), kad apklausoje dalyvavę asmenys geba laikytis užduočių
atlikimo terminų (įsivertinimų vidurkis 4,04), laiką panaudoti užduoties
tikslams pasiekti (įsivertinimų vidurkis 3,81), nustatyti užduočių prioritetus
(įsivertinimų vidurkis 3,95), paprašyti pagalbos ir panaudoti visus išteklius
užduotims laiku įvykdyti (įsivertinimų vidurkis 3,89). Silpniausi laiko planavimo gebėjimai pristatomi 23 lentelėje.
23 lentelė. Silpniausi laiko planavimo gebėjimai

Gebėjimas

Įsivertinimų
vidurkis
Sukurti strategijas šalinti kliūtims, trukdančioms laikytis terminų.
3,31
Susidaryti laiko tvarkaraštį ir vesti dienoraštį veikloms prisiminti, organizuoti ir planuoti.
2,89
Nustatyti kiekvienos užduoties etapo laiko ribas, atsižvelgiant į užduoties atlikimo ter3,34
minus.
Tvarkyti laiką taip, kad viena veikla netrukdytų kitai, pvz., mokymasis poilsiui.
3,33
Nutraukti veiklą ir ją iš naujo perplanuoti, matant, kad nepasiekiamas tikslas / neįvyk3,35
domos planuotos užduotys.
Nustatyti, kaip švaistomas laikas, imantis nemalonių arba daug pastangų reikalaujan3,40
čių užduočių.
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•

Nustatyta, kad skirtingose vietovėse gyvenančių, skirtingo amžiaus, išsilavinimo ir skirtingos lyties apklaustųjų laiko valdymo subkompetencijos vertinimas
reikšmingai nesiskiria (6 priedas, 16–19 lentelė, p. 6–7).

Laiko valdymo gebėjimų įsivertinimo rezultatai rodo, kad suaugusieji šių gebėjimų
stokoja ir jų tobulinimui reikia skirti daugiau dėmesio. Pažymėtina, kad gebėjimai
tinkamai planuoti laiką turi esminę reikšmę mokymosi motyvacijai, kuri dažniausiai
siejasi su laiku atliktais arba neatliktais darbais. Laiku atlikus darbus, motyvacija
mokytis toliau stiprėja. Kai darbų nespėjama laiku atlikti, jie kaupiasi ir motyvacija
mokytis menksta.
Informacijos tvarkymo subkompetencija. Informacijos tvarkymo – paieškos, įsiminimo, apdorojimo, atgaminimo – gebėjimai priskiriami kognityviajai mokymosi
mokytis dimensijai. Kaip rodo tyrimo rezultatai apie mokymosi mokytis prasmės
suvokimą, respondentai gebėjimą mokytis daugiausiai tapatina būtent su gebėjimu
efektyviai rinkti, apdoroti, išsaugoti, atgaminti ir panaudoti informaciją. Todėl buvo
įdomu išsiaiškinti, kaip tiriamieji įsivertina šią subkompetenciją sudarančius gebėjimus.
• Tyrimo duomenimis nustatyta (28 pav.), kad geriausiai įsivertinami gebėjimai
ieškoti informacijos (gebėjimų klasterio įsivertinimų vidurkis 4,30) ir gebė(gebėjimų klasterio įsivertinimų vidurkis 4,01), prasčiausiai – gebėjimai pritaikyti
jimai suprasti informaciją (gebėjimų klasterio įsivertinimų vidurkis 4,01),
informaciją kitose
situacijose
(gebėjimų
klasterioinformaciją
įsivertinimų
vidurkis
3,65). (gebėjimų
prasčiausiai
– gebėjimai
pritaikyti
kitose
situacijose
klasterio įsivertinimų vidurkis 3,65).

28 pav. Informacijos valdymo gebėjimų vertinimas
28 pav. Informacijos valdymo gebėjimų vertinimas

•
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•

•

Tyrimo rezultatų analizė rodo (6 priedas, 25 lentelė, p. 10), kad suaugusieji turi
gana gerai ištobulintus gebėjimus pasinaudoti bibliotekos ištekliais (įsivertinimų vidurkis 4,43), naudotis internetu ieškant informacijos (įsivertinimų
vidurkis 4,55), nustatyti prieinamus išteklius informacijai rasti (įsivertinimų
vidurkis 4,49). Tačiau kai kurie informacijos tvarkymo gebėjimai nėra pakankami, pvz., daryti užrašus kasdieninio gyvenimo situacijose ir paskaitose
(įsivertinimo vidurkis 3,51), atgaminti teksto struktūrą ir turinį naudojant
planą ir / ar minčių žemėlapį (įsivertinimų vidurkis 3,51), naudoti mokymosi
informaciją kitoje situacijoje (įsivertinimų vidurkis 3,60) ir naudoti paprastas
įsiminimo strategijas kasdieninio gyvenimo duomenims įsidėmėti (įsivertinimų vidurkis 3,63).
Tyrimo duomenų analizė pagrindžia, kad moterims lengviau nei vyrams sekasi ieškoti informacijos (Z = - 3,439, p = 0,001) ir ją klasifikuoti (Z = - 2,541,
p = 0,011, (6 priedas, 23 lentelė, p. 9), o aukštesnį išsilavinimą turinčių asmenų informacijos paieškos (H = 14,918, p = 0,005) ir informacijos supratimo
(H = 11,714, p = 0,020) gebėjimai statistiškai reikšmingai geresni nei žemesnio
išsilavinimo asmenų (6 priedas, 24 lentelė, p. 9).

Tyrimo duomenų analizė apie informacijos tvarkymo subkompetencijos raišką rodo,
kad suaugusieji geba ieškoti informacijos, skirti reikšmingą informaciją nuo nereikšmingos, nustatyti pagrindinius žodžius ir pagrindinę teksto mintį, klasifikuoti informaciją
pagal įvairius kriterijus, sisteminti informaciją pagal naudingumą. Tikėtina, kad geri
informacijos tvarkymo gebėjimai sietini su suaugusiųjų mokymosi patirtimi tradicinėje
švietimo sistemoje, naudojant tradicinius mokymo metodus informacijai ieškoti, įsiminti
ir atkartoti. Galima daryti prielaidą, kad tradicinio mokymosi patirtį atspindi žemas
įsiminimo strategijų vertinimas, kuris rodo, jog tradicinių įsiminimo, ypač mokymosi
atmintinai, strategijų nepakanka, pvz., kasdieninio gyvenimo duomenims įsidėmėti.
Silpniausia informacijos tvarkymo gebėjimų grupė – informacijos pritaikymas praktiškose situacijose, sietina su vis dar menku transformatyvaus mokymosi taikymu
mokant suaugusius žmones.
Darbo grupėje subkompetencija. Aptarus, kad bet koks mokymasis vyksta socialinės sąveikos kontekste, akcentuotina, jog mokantis mokytis bendradarbiavimas ir
interpersonalinė interakcija yra neišvengiami. Mokymasis grupėse, bendramokslių
veiklos stebėsena, grįžtamojo ryšio teikimas ir gavimas tobulina asmens gebėjimą
mokytis įvairiose situacijose, užtikrina asmeninį augimą ir sudaro sąlygas kokybiškesniam išmokimui. Konstatuojant faktą, kad gebėjimai dirbti grupėje mokantis
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apklausoje
buvo suformuluoti
klausimai
apie tokių gebėjimų
taikymą,
kai respondentai
- Darbo grupėje
subkompetenciją
sudarančių
gebėjimų
vertinimasmokosi.
atskleidžia (29 pav.), kad
• Darbo grupėje subkompetenciją sudarančių gebėjimų vertinimas atskleidžia
apklaustieji gana gerai geba atsižvelgti į grupės nuomonę (gebėjimų klasterio įsivertinimų
(29 pav.), kad apklaustieji gana gerai geba atsižvelgti į grupės nuomonę (gebėvidurkis 4,16), tačiau
menkiauįsivertinimų
geba komunikuoti,
prisidėti
prie
grupės geba
darbo
ir
jimų klasterio
vidurkis 4,16),
tačiau
menkiau
komunikuoti,
prie grupės darbo ir bendradarbiauti tarpusavyje.
bendradarbiautiprisidėti
tarpusavyje.

29 pav. Darbo grupėje gebėjimų vertinimas
29 pav. Darbo grupėje gebėjimų vertinimas

-

Atskirų darbo grupėje gebėjimų analizė parodė (6 priedas, 30 lentelė, p.12), kad respondentai
• Atskirų
darbo
grupėje
gebėjimų
analizėjųparodė
(6 priedas,
30 lentelė,
p. 12),4,28),
įvaldę gebėjimą
įsidėmėti
grupės
darbo
taisykles,
laikytis
(įsivertinimų
vidurkis
kad respondentai įvaldę gebėjimą įsidėmėti grupės darbo taisykles, jų laikytis
gebėjimą pripažinti kiekvieno grupės nario vaidmenį ir siekti bendro tikslo (įsivertinimų
(įsivertinimų vidurkis 4,28), gebėjimą pripažinti kiekvieno grupės nario vaidvidurkis 4,32), gebėjimą
įvykdyti
viską,
kas(įsivertinimų
pažadėta (įsivertinimų
vidurkis
4,16).
menį ir siekti
bendro
tikslo
vidurkis 4,32),
gebėjimą
įvykdyti
viską, kaskokių
pažadėta
(įsivertinimų
vidurkis 4,16).
Buvo tikslinamasi,
gebėjimų
respondentai
mano stokojantys. Paaiškėjo, kad
Buvo tikslinamasi, kokių gebėjimų respondentai mano stokojantys. Paaiškėjo, kad
respondentams reikėtų tobulinti gebėjimą išreikšti savo nuomonę, kai ji skiriasi nuo kitų
respondentams reikėtų tobulinti gebėjimą išreikšti savo nuomonę, kai ji skiriasi nuo
nuomonės (įsivertinimų
vidurkis
3,66), vidurkis
gebėjimą3,66),
nustatyti
grupės
darbogrupės
tikslą,darbo
rūpintis
grupės
kitų nuomonės
(įsivertinimų
gebėjimą
nustatyti
tikslą,
rūpintis grupės
veikla
(įsivertinimų
vidurkis
3,81) ir gebėjimą
atskleisti
grupei
savo
veikla (įsivertinimų
vidurkis
3,81)
ir gebėjimą
atskleisti
grupei savo
mintis
ir nuomonę
mintis ir nuomonę (įsivertinimų vidurkis 3,83).
(įsivertinimų vidurkis 3,83).
• Tyrimo rezultatai rodo (6 priedas, 28 lentelė, p. 11), kad moterys geriau geba
prisidėti prie darbo grupėje (Z = -3,646, p = 0,000) ir suprasti grupės nuomonę
(Z = -3,485, p = 0,000), aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys geriau komu- 120
nikuoja (H = 10,679, p = 0,030) (6 priedas, 29 lentelė, p. 12).
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Apibendrinant respondentų gebėjimus dirbti grupėje, darytina išvada, kad suaugusieji žino, kas yra grupinis darbas ir turi gebėjimų jį puoselėti. Tikėtina, kad,
dalyvaudami mokymuose, suaugusieji dažnai susiduria su darbo grupėmis organizavimo forma, todėl turi išsiugdę daugumą tokiam darbui reikalingų įgūdžių ir
susiformavę nuostatas. Gebėjimai, kurių apklaustieji stokoja, siejasi su asmeninės
nuomonės išsakymu ir tai greičiausiai galima priskirti tradicinio mokymo pasekmėms
(Ar aš galvoju teisingai?) bei nepakankamam savęs vertinimui (Ar kam nors mano
nuomonė įdomi?).

4.3 Suaugusiųjų ankstesnės patirties refleksijos subkompetencijos
raiška
Suaugusiųjų mokymasis yra procesas, kurį tinkamai organizavus besimokantieji
įsisąmonina asmeninės patirties reikšmingumą, mokosi iš savo veiklos, galinčios
būti naudinga naujoms žinioms įsisavinti, kitiems mokymosi uždaviniams spręsti.
Atliekant suaugusiųjų apklausą buvo įdomu sužinoti, kaip mokydamiesi mokytis
suaugę asmenys naudojasi savo sukaupta patirtimi.
Palyginus ankstesnės veiklos subkompetencijos įvertinimus su kitomis MM
subkompetencijomis (26 pav., p. 121), matoma, kad ankstesnės patirties vertinimas
(įsivertinimo vidurkis 3,83) žemesnis nei motyvacijos veiksnių suvokimo, tačiau
aukštesnis nei laiko valdymo subkompetencijos. Refleksijos gebėjimus prasčiau
vertina kaime gyvenantys (H = 9,803, p = 0,020) ir vidurinį su profesiniu mokymu
išsilavinimą turintys (H = 13,679, p = 0,00130) asmenys.
• Nagrinėjant ankstesnės patirties subkompetenciją sudarančių gebėjimų
vertinimus atskleista (30 pav.), kad geriausiai respondentai įsivertino gebėjimus suprasti ir įvertinti ankstesnę veiklą (gebėjimų klasterio įsivertinimų
vidurkis 3,96). Sunkiausia respondentams sudaryti ankstesnio patyrimo
pritaikymo planą ir jį įgyvendinti (gebėjimų klasterio įsivertinimo vidurkis
3,69).
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30 pav. Gebėjimų reflektuoti ankstesnę patirtį vertinimas
30 pav. Gebėjimų reflektuoti ankstesnę patirtį vertinimas

•

Tyrimu• siekta
išsiaiškinti,
kokius konkrečius
gebėjimus
reflektuojant
patirtį dalyviai
Tyrimu
siekta išsiaiškinti,
kokius konkrečius
gebėjimus
reflektuojant
patirtį mano
dalyviai
mano esant
geriausiai
Įvertinant,
kadrefleksijos
ankstesnėssubkompetenciją
patirties
esant geriausiai
įsisavinę.
Įvertinant,
kadįsisavinę.
ankstesnės
patirties
refleksijos subkompetenciją kaip visumą apklaustieji vertino kaip tobulintikaip visumą apklaustieji vertino kaip tobulintiną (įsivertinimų vidurkis 3,83), nestebino ir šie
ną (įsivertinimų vidurkis 3,83), nestebino ir šie gauti rezultatai, jog ir atskiri
gauti rezultatai,
jog irvertinami
atskiri gebėjimai
vertinami
neaukštai (24 lentelė).
gebėjimai
neaukštai
(24 lentelė).

24 lentelė. Gebėjimų refleksuoti ankstesnę mokymosi patirtį vertinimas
24 lentelė. Gebėjimų refleksuoti ankstesnę mokymosi patirtį vertinimas
Įvertinimų
Gebėjimai atsiminti ankstesnę patirtį
±
Įvertinimų
vidurkis ±
Gebėjimai
vidurkis
Atsiminti,
ką veikdama(s) įgijo aptariamą mokymosi patirtį.
3,89
0,70
Gebėjimai atsiminti ankstesnę patirtį
ĮvertintiAtsiminti,
laiką, per
kurį
buvo
atlikta
mokymosi
veikla.
3,77
ką veikdama(s) įgijo aptariamą mokymosi patirtį.
3,89
0,70 0,71
Aprašyti,
kokiomis
aplinkybėmis
buvo
įgyta ankstesnė
mokymosi
Įvertinti
laiką, per
kurį buvo atlikta
mokymosi
veikla.
3,77
0,71 0,85
3,76
patirtis.Aprašyti, kokiomis aplinkybėmis buvo įgyta ankstesnė mokymosi patirtis.
3,76
0,85
Atskleisti
jausmus,
kuriuos
patyrė
mokymosi
veiklą.
3,82
Atskleisti
jausmus,
kuriuos
patyrėatlikdama(s)
atlikdama(s) mokymosi
veiklą.
3,82
0,90 0,90
Gebėjimai
suprasti
ir įvertinti
patirtį
Gebėjimai
suprasti
ir įvertintiankstesnę
ankstesnę patirtį
Nustatyti,
kas buvo
svarbu
ankstesnėje mokymosi
veikloje.
3,98
0,70 0,70
Nustatyti,
kas buvo
svarbu
ankstesnėje
mokymosi
veikloje.
3,98
Įvertinti,
ar buvo
pasiekti
mokymosi veiklos
veiklos tikslai.
4,02
0,78 0,78
Įvertinti,
ar buvo
pasiekti
mokymosi
tikslai.
4,02
Suprasti,
ar ankstesnė
mokymosiveikla
veikla buvo
4,11
0,74 0,74
Suprasti,
ar ankstesnė
mokymosi
buvoveiksminga.
veiksminga.
4,11
Nustatyti,
kokiais
ankstesnės
veiklos
etapais
įgijo
skirtingą
patirtį.
3,80
0,78
Nustatyti, kokiais ankstesnės veiklos etapais įgijo skirtingą patirtį.
3,80
0,78
priežastis,
kodėl
nori
pasikeisti pats
arba
pakeisti
situaciją.
3,89
0,83 0,83
ĮvertintiĮvertinti
priežastis,
kodėl
nori
pasikeisti
pats/ pati
/ pati
arba
pakeisti
situaciją.
3,89
Gebėjimai analizuoti patyrimą, įgytą ankstesnėje veikloje
Gebėjimai
analizuoti patyrimą, įgytą ankstesnėje veikloje
Nustatyti, ar ankstesnio mokymosi strategijos, procedūros ir įgūdžiai buvo efektyvūs.
3,81
0,77
Nustatyti, ar ankstesnio mokymosi strategijos, procedūros ir įgūdžiai
3,81
Įvardinti patirtį, įgytą ankstesnėje mokymosi veikloje.
4,02
0,74 0,77
buvo efektyvūs.
lentelės
tęsinys →0,74
Įvardinti patirtį, įgytą ankstesnėje mokymosi veikloje.
4,02
Rasti alternatyvių
galimybių panašiai mokymosi veiklai atlikti.
3,68
0,72
128
Įvertinti, kas ankstesnėje mokymosi patirtyje buvo gerai ir kas taisytina.
4,03
0,72
Padaryti išvadas, ką galima buvo atlikti kitaip.
4,01
0,76
Rasti ankstesnės patirties teorinį pagrindimą.
3,53
0,84
Gebėjimai sudaryti ankstesnės patirties taikymo veiksmų planą ir jį
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→ lentelės tęsinys
Gebėjimai
Gebėjimai atsiminti ankstesnę patirtį
Rasti alternatyvių galimybių panašiai mokymosi veiklai atlikti.
Įvertinti, kas ankstesnėje mokymosi patirtyje buvo gerai ir kas taisytina.
Padaryti išvadas, ką galima buvo atlikti kitaip.
Rasti ankstesnės patirties teorinį pagrindimą.
Gebėjimai sudaryti ankstesnės patirties taikymo veiksmų planą ir jį įgyvendinti
Numatyti, ką iš įgytos patirties galima panaudoti dabar ar ateityje.
Numatyti, kaip stiprinti įgytas stiprybes.
Numatyti, kaip įveikti išryškėjusias silpnybes.
Numatyti, kokioje veikloje, kokiais būdais ir kokia seka bus taikoma ankstesnė patirtis.
Numatyti laiką, per kurį pritaikys ankstesnę patirtį.

Įvertinimų
vidurkis

±

3,68
4,03
4,01
3,53

0,72
0,72
0,76
0,84

4,01
3,67
3,60
3,65
3,40

0,63
0,73
0,76
0,70
0,82

Stipriausiu gebėjimu tiriamieji nurodo gebėjimą suprasti, ar, kiek, kur ir kaip
ankstesnė veikla buvo veiksminga (įsivertinimų vidurkis 4,11). Silpnoji patirties refleksijos pusė yra gebėjimai panaudoti ankstesnės patirties rezultatus ateities veiklose,
t. y. numatyti laiką, per kurį bus pritaikyta ankstesnė patirtis (įsivertinimų vidurkis
3,40), numatyti, kaip įveikti patirtyje išryškėjusias silpnybes (įsivertinimų vidurkis
3,60) ir gebėjimas numatyti, kokioje veikloje, kokiais būdais ir kokia tvarka ankstesnė
patirtis bus pritaikyta kituose mokymuose (įsivertinimų vidurkis 3,65). Apklausos
rezultatai parodė, kad tiriamiesiems sunku rasti ankstesnės patirties teorinį pagrindimą (įsivertinimų vidurkis 3,53). Tokia nežymi gautų tyrimo rezultatų priešprieša, taip
pat darbo autorės andragoginės patirties pastebėjimai leidžia manyti, kad įvardytas
stipriausias gebėjimas – suprasti ankstesnės patirties veiksmingumą – nėra efektyviai
taikomas, numatant tolesnę veiklą, jos pobūdį.
• Nustatytos reikšmingos jungtys tarp gebėjimų reflektuoti ankstesnę patirtį
vertinimo ir demografinių charakteristikų: kaimo gyventojams (6 priedas, 30
lentelė, p. 13) ypatingai sunku sudaryti ankstesnės patirties pritaikymo veiksmų planą (H = 8,826, p = 0,032); 35–44 metų amžiaus asmenims (6 priedas,
32 lentelė, p. 13) geriau nei kitiems sekasi suprasti ir įvertinti ankstesnę veiklą
(H = 10,690, p = 0,030); moterys (6 priedas, 33 lentelė, p. 13) statistiškai reikšmingai geriau nei vyrai vertina gebėjimą atsiminti ankstesnę veiklą (Z = -2,263,
p = 0,024); aukštąjį ir vidurinį be profesinio mokymo išsilavinimą turintys
asmenys (6 priedas, 34 lentelė, p. 14)mano galintys geriau nei kito išsilavinimo
asmenys atsiminti ankstesnę veiklą (H = 10,223, p = 0,037), suprasti ir įvertinti
ankstesnę veiklą (H = 10,465, p = 0,033) ir įvertinti ankstesnėje veikloje įgytą
patyrimą (H = 14,668, p = 0,005).
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Apibendrinant ankstesnės veiklos refleksijos subkompetencijos įsivertinimo rezultatus, matyti, kad šią subkompetenciją sudarančius gebėjimus suaugusieji turėtų tobulinti.
Darbo autorės andragoginė patirtis ir atlikti tyrimai rodo, kad praeities ir dabarties
veiklų refleksijos rezultatai turi tiesioginį poveikį suaugusiųjų tobulinimuisi ateityje,
tampa pagrindu keliant konkretesnius tobulinimosi tikslus ateičiai, sudaro prielaidas
tolesnei kokybiškai veiklai.

4.4 Suaugusiųjų poreikis tobulinti mokėjimo mokytis kompetenciją

Tyrimo rezultatų
analizė rodo kvalifikaciją tobulinančių suaugusiųjų poreikį dalyvauti
Remiantis nuostata, kad suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencija gali būti
pecialiuose užsiėmimuose
MM kompetencijai
stiprinti
(31 pav.). skyrius
Dauguma
apklaustųjų
ugdoma ir tobulinama,
apklausos anketoje
suformuluotas
klausimų,
pade- (70

atskleisti
poreikį
tobulinti
gebėjimą
mokytis.
roc.) sutiktų dančių
dalyvauti
MM suaugusiųjų
užsiėmimuose
(23,7
proc. tikrai
sutiktų,
46,3 proc. – sutiktų). 27
Tyrimo rezultatų analizė rodo kvalifikaciją tobulinančių suaugusiųjų poreikį da-

roc. apklausos
dalyvių
mano,užsiėmimuose
kad galbūt MM
sutiktų.
Tikrai nesutiktų
dalyvauti
mokymuose
lyvauti
specialiuose
kompetencijai
stiprinti (31
pav.). Dauguma

apklaustųjų
proc.)
sutiktų
užsiėmimuose
(23,7
proc. tikrai
edidelė apklaustųjų
dalis(70
- 0,2
proc.
Dar dalyvauti
2,8 proc.MM
apklaustųjų
anketos
pildymo
metusutiktų,
nuomonės

46,3 proc. – sutiktų). 27 proc. apklausos dalyvių mano, kad galbūt sutiktų. Tikrai
eturėjo. Pateikti
duomenys rodo aiškią tendenciją, kad suaugusieji yra pasirengę tobulinti
nesutiktų dalyvauti mokymuose nedidelė apklaustųjų dalis - 0,2 proc. Dar 2,8 proc.

ebėjimą mokytis.
apklaustųjų anketos pildymo metu nuomonės neturėjo. Pateikti duomenys rodo aiškią
tendenciją, kad suaugusieji yra pasirengę tobulinti gebėjimą mokytis.

31 pav. Poreikis dalyvauti mokymosi mokytis užsiėmimuose (proc.), n = 544
31 pav. Poreikis dalyvauti mokymosi užsiėmimuose (proc.), n = 544

Įdomu buvo
išsiaiškinti,
kaip poreikis
mokymuose
priklauso priklauso
nuo demografinių
Įdomu
buvo išsiaiškinti,
kaipdalyvauti
poreikis dalyvauti
mokymuose
nuo

demografi
nių veiksnių.
Atlikus duomenų
analizę
(6 priedas,
pav.,
eiksnių. Atlikus
duomenų
analizę paaiškėjo
(6 priedas,
12-15paaiškėjo
pav., p. 46-48),
kad12–15
statistiškai

130 sutiktų mokytis jaunesni asmenys (χ2 = 52,266, df = 16, p = 0,000), moterys
eikšmingai dažniau

χ2 = 12,973, df = 4, p = 0,011) ir žemesnį išsilavinimą turintys asmenys (χ2 = 29,196, df = 16, p
0,023). Šis rezultatas suponuoja keletą prielaidų: a) tikėtina, kad jaunesni asmenys labiau
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p. 46–48), kad statistiškai reikšmingai dažniau sutiktų mokytis jaunesni asmenys
(χ2116
= 52,266,
df = 16,
= 0,000),
moterys mokytis
(χ2 = 12,973,
df = 4,
p = 0,011)
žemesnį
puslapis
22ppav.
Gebėjimo
nauda
(proc.),
n =ir 544
išsilavinimą turintys asmenys (χ2 = 29,196, df = 16, p = 0,023). Šis rezultatas suponuoja
keletą prielaidų: a) tikėtina, kad jaunesni asmenys labiau pasitiki savo jėgomis išmokti
naujų dalykų. Tačiau jaunesnių asmenų noras tobulinti gebėjimą mokytis reiškia, kad
jie bendrojo ugdymo sistemoje nesijaučia susiformavę pakankamai stipraus gebėjimo mokytis; b) tikėtina, kad moterys yra smalsesnės, imlesnės naujovėms ir labiau
pasirengusios tobulėti; c) tikėtina, kad žemesnį išsilavinimą turintys asmenys jaučia
gebėjimo mokytis stoką ir galimai mano, kad gebėdami mokytis pasiektų geresnių
mokymosi rezultatų.
Tyrimu buvo siekiama detaliau atskleisti, kokie MM kompetencijos tobulinimo
aspektai domintų suaugusiuosius. Teirautasi, kokių mokymosi strategijų ir technikų
suaugusieji norėtų išmokti, pateikiant jų sąrašą. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė
(32 pav.), kad kokių nors mokymosi strategijų ir technikų norėtų išmokti visi apklaustieji. Daugiausia apklaustųjų norėtų išmokti atminties lavinimo (54,8%), įsiminimo
ir atgaminimo (45,9%), informacijos analizavimo (41,9%) strategijų ir technikų. Ma120 puslapis 25 pav. Išreikšto intelekto tipo naudojimas (proc.), n
žiausiai susidomėjimo sulaukė atsipalaidavimo (19,9%), aktyvaus klausymo (19,1%),
skaitymo (11,5%) ir konspektavimo (8,7%) strategijos ir technikos.

= 544

132 puslapis
pav. Poreikis
strategijoms
32 pav.32
Mokymosi
strategijų irmokymosi
technikų poreikis
(proc.), n = 544ir technikoms (proc.),
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Gilinantis, ar poreikis įsisavinti tam tikras mokymosi strategijas ir technikas
priklauso nuo demografinių veiksnių, nustatyta, kad jaunesni asmenys (6 priedas,
40 lentelė, p. 38) labiau norėtų išmokti informacijos įsiminimo ir atgaminimo mokymosi strategijų (χ2 = 9,923, df = 4, p = 0,042) , 35–44 ir 55–64 metų asmenys labiau
norėtų išmokti atminties lavinimo technikų (χ2 = 10,703, df = 4, p = 0,030), o vyrai
(6 priedas, 40 lentelė, p. 38) dažniau nei moterys norėtų išmokti informacijos grupavimo strategijų ir technikų (χ2 = 5,087, df = 1; p = 0,024).
Buvo įdomu sužinoti, ar poreikis dalyvauti MMK ugdymo mokymuose priklauso
nuo pageidavimo išmokti tam tikrų mokymosi strategijų ir technikų. Tyrimo rezultatų
analizė rodo, kad ši priklausomybė nėra statistiškai reikšminga, t. y. sutikimas mokytis
specialiuose MM užsiėmimuose nepriklauso nuo to, kokių mokymosi strategijų ar
technikų asmuo nori išmokti (6 priedas, 43 lentelė, p. 39)
Taigi tyrimo duomenų analizė rodo, kad suaugusieji yra pasirengę tobulinti gebėjimą
mokytis ir sutiktų dalyvauti specialiuose mokymuose MMK ugdyti. Mokytis dažniau
sutiktų jaunesni asmenys, žemesnį išsilavinimą turintys asmenys ir moterys. Pateikta
nuomonė atspindi tendenciją, kad jaunesni žmonės ir moterys labiau pasitiki savo
jėgomis ir galimybėmis. Žemesnio išsilavinimo asmenys tiki, jog geresni mokymosi
gebėjimai gali padėti pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Aktualiausios mokymosi
strategijos, kurias suaugusieji norėtų tobulinti, yra atminties lavinimas, informacijos
įsiminimas ir atgaminimas bei informacijos analizavimas. Jaunesni asmenys labiau
domisi informacijos įsiminimo ir atgaminimo, vidutinio ir vyresnio amžiaus respondentai – atminties lavinimo, o vyrai – informacijos grupavimo strategijomis ir technikomis.
Šiuo tyrimu išsiaiškintos kognityvinės mokymosi strategijos, kurias suaugusieji
norėtų tobulinti. Mokymosi strategijų, kurios plėtotų afektyvinę mokymosi mokytis
dimensiją, poreikio aiškinimasis tarp suaugusiųjų galėtų būti ateities tyrimų objektas.

4.5 Socialinių demografinių veiksnių įtaka mokėjimo mokytis
kompetencijos raiškai
Įvertinus apklausos dalyvių gebėjimo mokytis raiškos tendencijas buvo įdomu
nagrinėti, ar gebėjimui mokytis turi reikšmės demografiniai veiksniai.
Buvo gilinamasi, ar MM gebėjimų raiška priklauso nuo gyvenamosios vietos.
Tyrimo rezultatų analizė (6 priedas, 35 lentelė, p. 14) leidžia daryti išvadą, kad kai
kurie kaimo gyventojų MM gebėjimai yra silpnesni nei miestų, gyvenviečių bei kitų
gyvenamųjų vietovių gyventojų. Tokie gebėjimai yra: numatyti, kaip įveikti išryškė132
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jusias silpnybes (H = 16,499, p = 0,001) ir kaip stiprinti įgytas stiprybes (H = 8,427,
p = 0,038); rasti alternatyvių galimybių panašiai veiklai atlikti (H = 7,946, p = 0,047);
įvardyti patirtį, įgytą ankstesnėje veikloje (H = 11,576, p = 0,009) ir atskleisti jausmus, kuriuos patyrė atlikdami veiklą (H = 9,358, p = 0,025); atsiminti, ką veikdami
įgijo aptariamą patirtį (H = 8,500, p = 0,037); naudoti įvairią informaciją pranešimui
parengti ir pristatyti (H = 8,680, p = 0,034); suskirstyti informaciją pagal kategorijas
„už“ ir „prieš“(H = 8,623, p = 0,035); analizuoti, dėl kokių priežasčių nesilaikoma
terminų (H = 9,704, p = 0,021); atgaminti teksto struktūrą ir turinį naudojant planą
ir minčių žemėlapį (H = 9,190, p = 0,027); būti motyvuotam mokytis, dalykus atrandant ir tyrinėjant pačiam (H = 8,217, p = 0,042). Tyrimo duomenys patvirtina,
kad mokymosi visą gyvenimą rodiklis kaime yra žemas, o tai atsiliepia ir kaimuose
gyvenančių suaugusių žmonių gebėjimui mokytis.
Nagrinėjant mokymosi mokytis gebėjimų priklausomybę nuo amžiaus itin ryškių
skirtumų nepastebėta (6 priedas, 36 lentelė, p. 18) Atkreiptinas dėmesys, kad vyresni
nei 65 metų asmenys rečiau nei kito amžiaus suaugusieji geba ieškoti informacijos
internetu (H = 9,481, p = 0,050). Įsidėmėti grupės darbo taisykles ir jų laikytis dažniau
geba vidutinio amžiaus asmenys (H = 10,387, p = 0,034) nei tie, kuriems iki 34 metų,
ir tie, kuriems per 65 metus. Manome, kad rezultatai atliepia gyvenimo realybę, jog
mažesnis atsakomybės jausmas būdingas vyresnio amžiaus ir jauniems žmonėms.
Analizuojant MM gebėjimų įsivertinimo priklausomybę nuo lyties (6 priedas,
37 lentelė, p. 24), paaiškėjo, kad moterys turi daugiau statistiškai reikšmingai stipriai išreikštų MM gebėjimų nei vyrai. Skirtumai tarp moterų ir vyrų gebėjimų itin
išryškėjo darbo grupėje ir motyvacijos veiksnių suvokimo subkompetencijose. Pvz.,
dirbdamos grupėje moterys dažniau nei vyrai išklauso ir supranta kitų žmonių požiūrį,
net jeigu jis skiriasi (Z = -2,644, p = 0,008); kuria ryšius tarp grupės narių (Z = -3,151,
p = 0,0023); rodo pagarbą ir bendradarbiauja (Z = -2,483, p = 0,013); dalijasi žiniomis
ir patirtimi (Z = -3,023, p = 0,003); nustato, kokios grupės narių žinios, vertybės ir
įgūdžiai joms yra nauji ir jais pasinaudoja (Z = -2,792, p = 0,005); pripažįsta ir įvertina
bet kokį grupės nario indėlį į bendrą darbą (Z = -2,840, p = 0,005); priima grupės
narių pagalbą, pastabas, apsvarsto jų naudingumą ir ištaiso savo klaidas (Z = -3,244,
p = 0,001); paskatina grupės narius bendradarbiauti (Z = -2,636, p = 0,008); suvokia
grupės darbo taisykles ir jų laikosi (Z = -3,223, p = 0,001); pripažįsta, kad kiekvienas
grupės narys turi tam tikrą vaidmenį ir siekia bendro tikslo (Z = -2,809, p = 0,005);
atsižvelgia į komandos sprendimus netgi tuomet, kai su jais nesutinka (Z = -3,018,
p = 0,003); nustato grupės darbo tikslą ir rūpinasi grupės veikla kaip savo paties
(Z = ‑3,365, p = 0,001); geba pasirinkti iš keleto pasiūlymų, susiformuoti požiūrį ir remti
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tą veiklą, kuri atrodo geriausia (Z = -3,094, p = 0,002). Šie vyrų gebėjimai silpnesni
nei moterų, tačiau dirbdami grupėje vyrai dažniau nei moterys geba drąsiai išreikšti
savo nuomonę grupei, net kai ji skiriasi nuo jų nuomonės (Z = -2,462, p = 0,014).
Taigi galima teigti, kad lyties aspektas turi įtakos MMK vertinimui, bet tik tuo
aspektu, kad skirtingai reiškiasi atskiri mokymosi gebėjimai.
Analizuojant skirtingo išsilavinimo apklaustųjų mokymosi mokytis gebėjimų
įsivertinimo duomenis, nustatyta (6 priedas, 38 lentelė, p. 25), kad aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą turintys asmenys turi daugiau stipriai išreikštų mokymosi mokytis
gebėjimų nei vidurinį (be profesinio ir su profesiniu) išsilavinimą turintys asmenys.
Vadinasi, siekdami aukštesnio išsilavinimo suaugę žmonės turi daugiau galimybių
ugdytis gebėjimą mokytis.
Demografinių veiksnių įtakos MMK raiškai analizė leidžia teigti, kad skirtingo amžiaus, išsilavinimo, lyties ir skirtingose vietovėse gyvenantys suaugusieji turi gebėjimų
mokytis, tačiau gebėjimų lygis yra įvairus. Menkesnius gebėjimus mokytis turi kaime
gyvenantys ir žemesnio išsilavinimo asmenys – galimai dėl to, kad jie turėjo, o ir dabar
turi menkesnes mokymosi galimybes, tiek dėl vidinių motyvų mokytis trūkumo, tiek dėl
išorinių mokymosi sąlygų (pvz., mokymosi prieinamumo). Skirtumai tarp mokymosi
gebėjimų vyrų ir moterų grupėse atskleidžia realią mokymosi situaciją, kad moterys
mokosi dažniau, aktyviau ir labiau įsigilindamos į mokymosi turinį bei mokymosi
organizavimo formas.
Išanalizavus diagnostinio tyrimo rezultatus nustatyta, kad:
–– Suaugusieji supranta, kas yra gebėjimas mokytis, suvokia mokymosi mokytis
reikšmę ir poveikį jų mokymosi sėkmei ir asmenybės kaitai.
–– Gebėjimą mokytis suaugusieji supranta siaurąja prasme ir tapatina su kognityviniu procesu, skirtu informacijai rinkti, sisteminti ir atkurti. Gebėjimo mokytis
kaip metamokymosi suaugusieji dar nėra aiškiai įsisąmoninę.
–– Suaugusiųjų MM kompetencija pasireiškia visomis ją sudarančiomis subkompetencijomis ir gebėjimais, tačiau ne visos subkompetencijos reiškiasi vienodai.
Labiausiai išreikšta MM subkompetencija yra motyvacija mokytis.
–– Kvalifikaciją tobulinantys suaugusieji stipriausia mano esant asmeninių motyvacijos veiksnių suvokimo subkompetenciją.
–– MM kompetencijos įsivertinimas priklauso nuo socialinių ir demografinių
veiksnių: kaimo gyventojai gebėjimą mokytis vertina mažiau nei miestuose ir
gyvenvietėse gyvenantys asmenys; moterys turi daugiau statistiškai reikšmingai
stipriai išreikštų gebėjimų mokytis nei vyrai visose MM kompetenciją sudaran134
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čių gebėjimų grupėse; aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą turintys asmenys turi
daugiau statistiškai reikšmingiai stipriai išreikštų gebėjimų mokytis nei vidurinį
(be profesinio ir su profesiniu) išsilavinimą turintys asmenys.
–– Tolesnio tyrimo kryptys galėtų būti mokymosi strategijų, plėtojančių afektyvinę
mokymosi mokytis dimensiją tarp suaugusiųjų, nagrinėjimas ir motyvacinių
mokymosi veiksnių detalizavimas.
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5. Ugdomojo projekto suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijai
tobulinti rezultatai
5.1 Ugdomojo projekto programos esmė
Ugdomojo projekto programos sudarymas. Ugdomojo projekto mokymosi programai buvo keliamas tikslas: stiprinti kvalifikaciją tobulinančio pedagoginio personalo
gebėjmą mokytis, siekiant greičiau, efektyviau, naudojant naujausius metodus įsisavinti žinias, įgyti įgūdžių, susiformuoti nuostatas ir veiksmingai pritaikyti naujoves
darbinėje praktikoje, prisiimti atsakomybę už mokymosi rezultatus.
Numatytam tikslui įgyvendinti buvo suformuluoti mokymosi programos uždaviniai, apibrėžiantys, kad pagal programą baigę mokymus dalyviai:
–– gebės įsivertinti turimą mokėjimo mokytis kompetenciją; numatyti, kaip ši
kompetencija padeda prisitaikyti besikeičiančiame pasaulyje; analizuoti asmeninės motyvacijos įtaką mokymosi tikslams nustatyti ir veiklai planuoti.
• Mokės panaudoti asmeniškas kūrybiškumo galias idėjoms generuoti ir problemoms spręsti; mokymosi ir darbinės veiklos strategijai ir taktikai numatyti.
• Žinos ir mokės pasirinkti kūrybiško mąstymo technikas ir įvairias mokymosi
strategijas asmeninio tobulėjimo tikslams siekti.
Įgyvendinant mokymosi programą buvo remiamasi R. A. Swanson ir B. D. Law
(1993, čia iš M. Knowles ir kt., 2007) visumos – dalies – visumos (VDV) modeliu,
rodančiu, kad visuma – dalis – visuma yra natūralus mokymosi ritmas. VDV modelio
struktūra apima „pirminę visumą“, instrukcinę mokymo dalį (arba kelias dalis) ir
„antrąją visumą“ (33 pav.).
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instrukcinę mokymo dalį (arba kelias dalis) ir „antrąją visumą“ (33 pav.).
Visuma

Dalis

●

●

Mokymosi segmentas
Segmentas Nr.1

●

Segmentas Nr.2

●

Segmentas Nr.3

●

Segmentas Nr. 4
Segmentas Nr. 5

33 pav. Bazinis visumos – dalies – visumos mokymosi modelis (pagal R. A. Swanson ir B. D.

33 pav. Bazinis visumos – daliesLaw,
– visumos
čia M. mokymosi
Knowles ir modelis
kt., 2007)(pagal R. A. Swanson ir B. D.
Law, čia M. Knowles ir kt., 2007)
„Pirmosios visumos“ tikslai yra du (R. A. Swanson ir B. D. Law): 1) supažindinti

besimokantįjį su mokymosi turiniu, t. y. „suteikti pažinimo karkasą, siekiant parengti

„Pirmosios visumos“
yra du (R.
A. Swanson(M.
ir B.
D. Law):
1) 2007,
supažindinti
besimokančiuosius
naujomstikslai
jų laukiančioms
instrukcijoms“
Knowles
ir kt.,
p. 208); 2)

besimokantįjį su mokymosi turiniu, t. y. „suteikti pažinimo karkasą, siekiant parengti
pristatant tikslus, turinį, turinio sąsajas su besimokančiojo žiniomis bei patirtimi sužadinti jo
besimokančiuosius naujoms jų laukiančioms instrukcijoms“ (M. Knowles ir kt., 2007,
dėmesį ir motyvaciją.
p. 208); 2) pristatant tikslus, turinį, turinio sąsajas su besimokančiojo žiniomis bei
„Antrojoje visumoje“ atskiros „dalys“ sujungiamos, suformuojant baigtinę visumą. Anot
patirtimi sužadinti jo dėmesį ir motyvaciją.
mokslininkų, mokymosi turinys galutinai įsisavinamas būtent „antrojoje visumoje“, kai
„Antrojoje visumoje“ atskiros „dalys“ sujungiamos, suformuojant baigtinę visumą.
sudaromos
sąlygos informacijai
išsaugoti ilgalaikėje
(N. visuL.
Anot mokslininkų,
mokymosipakartoti,
turinysužkoduoti
galutinaiirįsisavinamas
būtentatmintyje
„antrojoje
Gage, kai
D. C.
Berliner, 1988).
Ši modelio
dalis, anot
A. M. Juozaičio
(2008),
įprasmina
visą
moje“,
sudaromos
sąlygos
informacijai
pakartoti,
užkoduoti
ir išsaugoti
ilgalaikėje
ankstesnį mokymąsi
ir sukuria
tolesniam
pasakanot
T. R.A.
Guskey
(2004),
atmintyje
(N. L. Gage,
D. C.pagrindą
Berliner,
1988). mokymuisi,
Ši modelioo,dalis,
M. Juozaičio
užtikrina
mokymosi
nenutrūkstamumą.
(2008),
įprasmina
visą
ankstesnį mokymąsi ir sukuria pagrindą tolesniam mokymuisi,
o, pasak
T. „pirmosios“
R. Guskey (2004),
užtikrina
mokymosi
nenutrūkstamumą.
Tarp
ir „antrosios“
visumos
yra mokymo
dalys, kurių metu perteikiamos
Tarp
„pirmosios“
ir
„antrosios“
visumos
yra
mokymo
dalys, kurių metu perteiturinio žinios, formuojami gebėjimai.
kiamosR.turinio
žinios,
gebėjimai.
A. Swanson
ir B.formuojami
D. Law pasiūlytas
VDV modelis itin aktualus suaugusiųjų mokymesi.
R.
A.
Swanson
ir
B.
D.
Law
pasiūlytas
VDV modelis itin aktualus suaugusiųjų
Taikant „pirmosios visumos“ principus atliepiamas suaugusiojo žmogaus noras mokymosi
mokymesi. Taikant „pirmosios visumos“ principus atliepiamas suaugusiojo noras
pradžioje žinoti, ko ir kaip jis mokysis, sužadinamas smalsumas, suaktyvinama motyvacija.
mokymosi pradžioje žinoti, ko ir kaip jis mokysis, sužadinamas smalsumas, suak„Antrojoje visumoje“ padedama besimokančiajam sisteminti įgytą mokymosi turinį,
tyvinama motyvacija. „Antrojoje visumoje“ padedama besimokančiajam sisteminti
atkreipiamas dėmesys į svarbiausias turinio vietas, suteikiama galimybė apmąstyti įgytų žinių ir
įgytą mokymosi turinį, atkreipiamas dėmesys į svarbiausias turinio vietas, suteikiama
įgūdžių perkėlimą
į kitas
situacijas
atsižvelgiama
į suaugusiųjų
mokymosi
galimai
galimybė
apmąstyti
įgytų
žinių irbei
įgūdžių
perkėlimą
į kitas situacijas
beiypatumus:
atsižvelgiama
sulėtėjusį informacijos
įsiminimą,
norą žinoti
įgytų
dalykų taikymą
praktiškai.
į suaugusiųjų
mokymosi
ypatumus:
galimai
sulėtėjusį
informacijos
įsiminimą, norą
VDV modelio
projekto mokymo(si) programoje buvo panaudotas
žinoti įgytų
dalykų principas
taikymąugdomojo
praktiškai.
bendrai
kiekvienaiugdomojo
sudedamajaiprojekto
programosmokymo(si)
daliai (pirmajam
kontaktiniam
VDVprogramai
modelio irprincipas
programoje
buvo panaudotas
bendrai
programai
ir kiekvienai
sudedamajai
programos
daliai (pirmajam
mokymuisi,
savarankiškam
darbui
ir antrajam kontaktiniam
mokymuisi)
formuoti.
Bendros
kontaktiniam
mokymuisi,
savarankiškam
darbui
ir
antrajam
kontaktiniam
mokyprogramos schema pagal VDV modelį pateikiama 34 pav.
muisi) formuoti.
programos
schema pagal VDV modelį pateikiama 34 pav.
Visuma Bendros
Dalis Mokymosi
segmentai
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Visuma

Dalis Mokymosi segmentai

1.

●

Įvadas į mokymus. Mokymų tikslų ir programos pristatymas.

2.

●

3.

●

Įvadas į turinį. Mokymosi mokytis kompetencijos įsivertinimas,
mokymosi mokytis kompetencijos ypatumų aptarimas.
Savo vidinių galių pažinimas.

4.

●

Kūrybinio mokymosi mokytis pagrindai.

5.

●

Savarankiško ir savivadaus mokymosi organizavimas.

6.

●

Informacijos supratimo, įsisąmoninimo ir atgaminimo tobulinimas.

7.

●

8.

●

Savarankiškas darbas (išmoktų dalykų įtvirtinimas, parengiamasis
darbas refleksyviam temų nagrinėjimui).
Atliktų darbų refleksija ir perkėlimo į praktiką strategijos.

9.

●

Mokymosi mokytis pokyčio įsivertinimas.

34 pav. Bendros mokymo programos pagal VDV modelį schema

Pirmojoje „visumoje“ pristatyti ir aptarti mokymų tikslai, numatoma realizuoti
programa, išklausyti dalyvių pastebėjimai, pageidavimai ir lūkesčiai, aptartos mokėjimo mokytis kompetencijos sudedamosios dalys, išsiaiškinta, kaip MM komptenciją
supranta dalyviai.
Antrojoje „visumoje“ apibendrinti atlikti darbai, dalys susietos į visumą, atskleisti
ryšiai tarp dalių, parodytos ir aptartos įgytų dalykų perkėlimo į praktiką galimybės.
Tarp „pirmosios“ ir „antrosios“ visumos mokymuose buvo nagrinėjamos temos,
skirtos MM subkomptencijoms tobulinti: MM prasmei suvokti, asmeninėms galioms
pažinti, asmeninei mokymosi motyvacijai atpažinti, laikui valdyti, informacijai
ieškoti, įsidėmėti, įsiminti ir atgaminti, darbui individualiai ir grupėmis, ankstesnei
patirčiai naudoti.
Ugdomojo projekto programos įgyvendinimas
Temos, skirtos MM subkompetencijoms stiprinti, buvo nagrinėjamos taikant įvairias mokymosi strategijas ir mokymo bei mokymosi metodus nuostatoms formuoti,
įgūdžiams lavinti ir žinioms suteikti. Mokymuose taikytos prasmingo mokymosi
(P. C. Candy, 1991; N. Entwistle, 1984) nuostatos: darbas užsiėmimuose organizuotas
taip, kad atsirastų deramas santykis tarp būdo, kuriuo žinios perteikiamos, ir išmokimo strategijų, kurias naudoja besimokantieji.
Prasmingo mokymosi nuostatos taikytos atliekant nuolatinę refleksiją apie mokymų eigą ir turinį. Refleksija buvo pagrindinė mokymosi strategija, reikalaujanti
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kompleksinio mąstymo ir veiklumo, skatinanti žmogų apmąstyti, ką išmoko, išmoktą
dalyką susieti su kitais savo patyrimo aspektais, paversti praktika. Refleksijai naudojami metakognityviniai gebėjimai, sujungiami su kūrybiškumu ir kritiškumu, patyrimu,
mintimis, jausmais ir socialiniais ryšiais. Refleksija reikalauja individo socialinės
brandos, kad jis galėtų atsiriboti nuo socialinio spaudimo, pasitelkti įvairius požiūrio
kampus, priimti savarankiškus sprendimus ir prisiimti atsakomybę už veiksmus.
Užsiėmimų metu buvo taikoma tiek individuali, tiek kolektyvinė refleksija, nes
anot A. Pollard (2002, p. 38), „produktyvi refleksija dažniausiai gimsta ne pavieniuose,
o kolektyviniuose apmąstymuose“ ir reflektuojama įvairiomis formomis. Refleksija,
kaip veiksmas, (L. Duoblienė, 2006) buvo taikoma įsivertinant mokėjimo mokytis
kompetencijos lygį, rašant esė apie asmeninį labiausiai išreikštą daugiasluoksnio
intelekto tipą.
Visos mokymų temos prasidėdavo mokymų dalyvių ankstesnės patirties nagrinėjamo klausimo refleksija ir baigiama apmąstymais, kas sužinota ir patirta, kokia
to nauda ir kaip tai galima perkelti į kitas mokymosi situacijas. Atlikdami grupines
užduotis ir savarankiškus darbus ugdomojo projekto dalyviai taikė refleksiją veikiant
(D. A. Schon, 2006).
Kiekvienos mokymosi dienos pabaigoje buvo rašomas mokymosi dienoraštis, kuris, pasak A. M. Juozaičio (2008), yra savotiškas veiklos tyrimas ir mokymosi stebint
forma, padedanti apmąstyti įgytas žinias ar įgūdžius, įvertinti juos, apgalvoti, kur,
kada ir kaip naujos žinios ar įgūdžiai bus panaudoti, pasitelkti apmąstymo rezultatus
ateities veikloms planuoti.
Refleksyvus mokymasis buvo reikšmingas atliekant savarankiškus darbus, kuriems
mokymuose skirtas išskirtinis dėmesys. Šia veikla dalyviai buvo skatinami pereiti
nuo savarankiško darbo į savivadų darbą: sudaromos galimybės patiems nusistatyti
mokymosi tikslus, pasirinkti mokymosi strategijas, susiplanuoti mokymosi laiką,
įsivertinti atliktą darbą ir remiantis padarytomis išvadomis kelti naujus mokymosi
tikslus.
Kita esminė programos vykdymo nuostata buvo mokymosi ir sąveikos paradigmų
principų bei konstruktyvistinio požiūrio į mokymąsi taikymas. Užsiėmimų metu
dalyviams buvo sudarytos sąlygos ir situacijos patiems atskleisti kiekvieną temą,
aktyviai dalyvaujant, taikant asmeninę patirtį, reflektuojant, dirbant individualiai
ir grupėmis, diskutuojant. Ši nuostata leido mokymosi programą sudaryti ir vykdyti
„matrioškos“ principu, t. y. kai aiškinantis vieną temą apimami keli aiškinimosi lygmenys: aiškinamasi pati tema, demonstruojamos mokymosi strategijos, nagrinėjamos
mokymosi strategijos pritaikymo kitam turiniui galimybės, reflektuojama apie tai,
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kas vyko, ir apie galimą temos ir strategijos perkėlimą į ateities veiklas. Toks mokymosi programos komponavimas tiesiogiai siejasi su mokėjimo mokytis kompetenciją
sudarančiais kognityviniu, metakognityviniu ir afektyviniu elementais.
Pagrindinis nuostatos įgyvendinimo instrumentas buvo kūrybinio mąstymo strategijos, grindžiamos kūrybiškumo teorijų nuostatomis (L. A. O‘Harra, R. J. Stenberg,
1998; M. Kraemer, b.d.; R. M. Holm-Hadulla, 2005), kad kūrybiškumas yra efektyvus
metodas problemoms spręsti, taikant neįprastas ir lanksčias priemones, gebėjimas
išsiveržti iš senų idėjų rato ir plėtoti naujas.
Kūrybiškumas vykdant programą buvo skatinamas ir dalyviai tikslingai vedami
link naujų idėjų paieškos, taikant įvairias kūrybines technikas ir metodus: intuityvius
(minčių lietus, galerijos metodas, apklausa kortelėmis, metaplano technika, minčių
žemėlapis, kūrybinis rašymas), diskursyvius (asociacijos), kombinuotus (E. de Bono
„šešių skrybėlių“ metodas, atviros erdvės metodas). Tikslingas kūrybinių technikų ir
metodų taikymas žadino dalyvių smalsumą, didino mokymosi motyvaciją, skatino
savarankiškumą, atskleidė asmens aktyvumą, kūrė dinamišką ir įtraukiančią mokymosi aplinką bei darnius dalyvaujančiųjų santykius, parodė mokymosi patrauklumą.
Mokymosi situacija atliepė suaugusiojo reikalavimus mokymosi programoms: jos turi
būti patrauklios, tikslingos, įdomios, žadinančios ir palaikančios teigiamas emocijas
ir t. t., ką teigia suaugusiųjų mokymosi tyrėjai ir praktikai.
Ugdomojo projekto mokymų įvertinimas
Mokymosi programos įgyvendinimo praktika parodė, kad ugdomoji veikla yra
svarbi MMK tobulinimo dalis ir prielaida. Tačiau itin svarbu, kaip ugdomąją veiklą
vertina patys ugdomojo projekto dalyviai, kokią ugdomosios veiklos įtaką jie mato
asmeninių gebėjimų mokytis tobulinimui. Tuo tikslu buvo nagrinėjama, kaip dalyviai vertina mokymosi užsiėmimus. Mokymų pabaigoje pildydami vertinimo anketą
(7 priedas) dalyviai įvertino mokymų programos temų aktualumą, naudingumą ir
galimybę jas naudoti ateityje, mokymuose atliktų veiklų tikslingumą ir laiko paskirstymo racionalumą, fizinę ir psichologinę mokymų aplinką bei įsivertino savo
indėlį į mokymus.
Apibendrinti įvertinimo rezultatai yra optimistiški ir rodo ugdomosios veiklos
MM kompetencijai tobulinti prasmingumą ir reikalingumą. 87 % dalyvių nurodė, kad
mokymų turinys atitiko iškeltus programos tikslus ir uždavinius. 76 % dalyvių teigė,
kad mokymų veiklos buvo tikslingos, o 86 % labai gerai įvertino racionalų mokymosi
laiko paskirstymą. 94% dalyvių pareiškė, kad mokymų temos visiškai arba beveik
visiškai atitiko jų lūkesčius.
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Gilinantis, kokios mokymosi programos temos labiausiai atitiko jų poreikius ir siekiant išsiaiškinti, kokios mokymosi mokytis temos yra itin aktualios suaugusiesiems,
kiekvienas dalyvis temų sąraše nurodė visas jam svarbias temas. Reikia pažymėti, kad
abiejų ugdomojo projekto grupių vertinimai skyrėsi. 35 pav. matome abiejų grupių ir
apibendrintus įvertinimo rezultatus.
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išsakytos dalyvių nuomonės, ne itin patraukliais dalykais – dienoraščio rašymu ir
mokymosi mokytis aplanko kūrimu. Tai, kad dalyviai reflektavo kiekvieną veiklos
etapą, visų pirma apmąstę jį individualiai, vertinime neatsispindėjo. Ši situacija suponuoja rekomendaciją mokymus vedančiam personalui: norėdami skatinti dalyvių
savirefleksiją, ankstesnės patirties analizę, mokymų vedėjai turi ne tik organizuoti
tikslingą veiklą, taikydami veiksmingus metodus, bet ir nuolat atlikti „refleksiją apie
refleksiją“ bei tai nuolat pabrėžti ir dažnai organizuoti.
Džiugina, kad ugdomojo projekto veiklos turi tęstinumą, nes 66 % mokymuose
dalyvavusių asmenų nusiteikę pritaikyti įgytas žinias ir įgūdžius darbinėje veikloje.
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Tokius žinių ir įgūdžių perkėlimo į praktiką pasirinkimus galima pagrįsti darbo
autorės, kaip mokymų vedėjos, refleksyvaus stebėjimo rezultatais.
Labiausiai pritaikomais dalykais dalyviai pasirinko tuos, kuriems atlikti mokymų metu dėjo daugiausiai pastangų (turėjo „įdarbinti“ savo intelektualines galias,
pasitelkti kūrybiškumo ir refleksijos įgūdžius, susieti savo turimą patirtį su teorine
medžiaga) arba kurie juos šokiravo. Pvz., informacijos įsiminimo technikų buvo
mokomasi atliekant konkrečias užduotis (įsiminti telefono numerį, įsidėmėti grupės
veidus ir vardus, sutelkti dėmesį į smulkias piešinio detales; mokymosi strategijų
pavyzdžiai, 8 priedas), reflektuojant, kaip užduotys buvo atliktos, kokios įsiminimo
strategijos taikytos, pristatant kitokias galimas įsiminimo strategijas, jas išbandant
praktiškai ir vėl aptariant, kaip pavyko.
Asmeninė daugiasluoksnio intelekto raiška buvo nagrinėjama savarankiškai. Pertraukoje tarp sesijų dalyviai susipažino su teorine medžiaga, atliko daugiasluoksnio
intelekto įsivertinimo testą pagal H. Gardner (9 priedas) ir susiejo asmeninio savęs
pažinimo patirtį su naujai įgytąja, rašydami esė (10 priedas). Sprendžiant iš dalyvių
atliktų darbų, ši veikla suteikė galimybę pažvelgti į save iš šalies ir giliau atskleisti
neišnaudotus intelektualinius išteklius.
Rengdamiesi nagrinėti laiko planavimo temą, dalyviai turėjo savaitę pildyti laiko
protokolą (11 priedas), smulkiai fiksuodami atliekamas veiklas ir joms skirtą laiką.
Antros sesijos metu laiko protokolai buvo aptariami, ieškoma sprendimų, kaip optimizuoti veiklas, kad užtektų laiko ne tik „darbui ir miegui“. Sprendžiant iš dalyvių
pasisakymų, surašytas laiko protokolas juos šokiravo, nes atskleidė daug neracionalaus
laiko naudojimo atvejų.
Tai, kad dalyviai menkai mato praktinį dienoraščio, kaip vienos pagrindinės savirefleksijos formos, tolesnį taikymą, galima paaiškinti tradicijos nebuvimu žymėtis
veiklas, užrašyti su jomis susijusias mintis ir išgyvenimus. Tai gali būti siejama ir su
ribota ankstesnės patirties refleksijos praktika: remiantis darbo autorės praktinės veiklos patirtimi galima daryti prielaidą, kad dažniausiai ankstesnė patirtis apmąstoma
„prabėgomis“, jos neužsirašant. Išskirtiniai atvejai yra ankstesnės patirties refleksija
mokymo renginiuose (sąlyginai priverstinė) ir rašant ataskaitas (priverstinė). Ugdomojo projekto mokymuose buvo siekta formuoti dienoraščio rašymo įgūdžius, taikytas
„Užbaik mintį“ metodas. Būdami įsitikinę, kad dienoraščio rašymas yra privatus
reikalas, mokymų vedėjai neturėjo galių, o ir nekėlė sau tikslo kontroliuoti rašymo
ir rezultatų, todėl negalėjo įvertinti ir įgūdžio rašyti dienoraštį pažangos. Galima
konstatuoti, kad ši situacija atskleidžia neišnaudotas galimybes tobulinti ankstesnės
ir naujai įgytos patirties apmąstymo gebėjimus, taikant dienoraščio rašymą.
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Apibendrinant ugdomojo projekto dalyvių mokymosi programos įgyvendinimo
vertinimą, galima teigti, jog mokymosi programa buvo sudaryta tinkamai, pateisino
tikslinės grupės poreikius ir dalyviams buvo naudinga. Vertinimo rezultatai rodo,
kad dalyviai teigiamai įvertino mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimo veiklą.
Dalyvių nuostata, kad savo praktinėje veikloje jie galės pritaikyti mokymuose įgytas,
atnaujintas ar papildytas žinias ir įgūdžius, užtikrina, jog mokymų dalyviai suvokia
gebėjimo mokytis reikšmę asmeniniam augimui ir mokymosi bei veiklos rezultatams.

5.2 Ugdomasis poveikis mokėjimo mokytis kompetencijai
Teigiamą ugdomosios veiklos poveikį suaugusių žmonių MM kompetencijai ir ją
sudarantiems gebėjimams rodo tyrimo, atlikto vykdant ugdomąjį projektą, rezultatai
(12 priedas).
Analizuojant ugdomojo projekto rezultatus buvo prasminga sugretinti juos su
diagnostinio tyrimo rezultatais. Palyginimas atskleidė, kad diagnostinio tyrimo respondentų ir ugdomojo projekto dalyvių gebėjimo mokytis įsivertinimai iki mokymų
reikšmingai nesiskyrė. Atliekant sugretinimą taip pat buvo patikrintas diagnostinio
tyrimo validumas. Toliau pateikiama ugdomojo projekto poveikio rezultatų analizė,
rezultatus lyginant su diagnostinio tyrimo rezultatais.
5.2.1 Suaugusiųjų asmeninių galių pažinimo kaita
Mokymosi mokytis prasmės suvokimas
Siekiant išsiaiškinti ugdomosios veiklos poveikį mokymosi mokytis prasmės
suvokimui, prieš mokymus ir po jų respondentų buvo prašoma nurodyti, ar jiems
aktualu mokėti mokytis, apibrėžti gebėjimą mokytis, įvertinti gebėjimo mokytis
sąsajas su mokymosi pažanga.
Paaiškėjo, kad ugdomojo projekto mokymosi veiklos padėjo dalyviams atskleisti
ir giliau suprasti mokymosi mokytis reikšmę. Diagnostinio tyrimo ir ugdomojo projekto dalyvių apklausos rezultatai rodo (37 pav.), kad generalinės aibės respondentai
ir projekto dalyviai iki mokymų turėjo panašią nuomonę apie mokymosi mokytis
aktualumą. Gebėti mokytis labai aktualu buvo 35,9 proc. (generalinės aibės požiūris)
ir 41,7 proc. (ugdomojo projekto dalyvių požiūris), aktualu – atitinkamai 58,6 proc.
ir 58,3 proc. dalyvių. Po mokymų ugdomojo projekto grupėje nuomonė pasikeitė ir
jau 50 proc. tyrime dalyvavusių asmenų manė, kad gebėti mokytis labai aktualu.
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Apklausų rezultatų analizė rodo (38 pav.), kad ugdomoji veikla iš dalies pakeitė
suaugusiųjų nuomonę, kas jiems yra gebėjimas mokytis.
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Lyginant diagnostinio ir ugdomojo projekto tyrimų rezultatus pažymėtina, kad
projekto dalyvių nuomonė iki mokymų ir po mokymų sutampa su generalinės aibės
respondentų nuomone: gebėjimą mokytis suaugusieji supranta kaip kognityvinį procesą, t. y. gebėjimas mokytis apibrėžiamas kaip gebėjimas efektyviai rinkti, apdoroti,
išsaugoti, atgaminti ir panaudoti informaciją. Taip mano 49,0 %, ugdomojo projekto
dalyvių prieš mokymus, 51,0% ugdomojo dalyvių po mokymų, 60,7 % generalinės
aibės respondentų.
Tačiau po mokymų stipriai išaugo gebėjimo mokytis, kaip metakognityvinės kompetencijos, suvokimas. Mokymąsi mokyti gebėjimu planuoti mokymąsi po mokymų
laikė 57,1 proc. dalyvių (plg. iki mokymų 46,9 proc. dalyvių); gebėjimu įgytas žinias
ir įgūdžius panaudoti kitomis aplinkybėmis po mokymų laikė 51 proc. dalyvių (plg.
Iki mokymų – 30,6 proc.). Rezultatai rodo, kad mokymosi veikla prisidėjo didinant
mokėjimo mokytis, kaip metakompetencijos, suvokimą: gebėjimą mokytis kaip vidinę
motyvaciją ir pasitikėjimą savimi po mokymų teigė esant 51,0 proc. dalyvių (plg. iki
mokymų – 26,5 proc.). Tačiau kiti metamokymosi komponentai (gebėjimas remtis
ankstesne patirtimi, rasti konsultavimo pagalbą, dirbti individualiai ir bendradarbiaujant) pasirodė mažiau reikšmingi.
Atkreiptinas dėmesys, kad suaugusieji gebėjimą mokytis sieja su mokymosi pažanga. Šią sąsają rodo respondentų nuomonė prieš mokymąsi (gebėjimas mokytis
labai padeda siekti geresnių mokymosi rezultatų – 53,1 proc., padeda – 46,9 proc.)
ir po mokymosi: dėl ugdomojo poveikio jau 67,4 proc. apklaustųjų manė, kad gebėjimas mokytis labai padeda pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, 32,6 proc. teigė,
kad padeda (39 pav.). Ugdomojo projekto dalyvių nuomonė šiuo požiūriu skyrėsi
nuo generalinės aibės tiriamųjų nuomonės: gebėjimo mokytis reikšmę (labai padeda
pasiekti geresnių mokymosi rezultatų) akcentavo 47,0 % generalinės aibės respondentų. Kadangi abiejose grupėse buvo santykinai panašus procentas įvairaus amžiaus
vyrų ir moterų, darytina prielaida, kad nuomonių įvairovei įtaką padarė skirtingas
grupių išsilavinimas: diagnostinio tyrimo grupės apklaustųjų išsilavinimas buvo
labai įvairus, ugdomojo projekto grupėje visi dalyviai turėjo aukštąjį išsilavinimą.
Konstatuotina, kad aukštesnio išsilavinimo asmenys geriau supranta mokymosi
mokytis prasmę.
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išsilavinimas: diagnostinio tyrimo grupės apklaustųjų išsilavinimas buvo labai įvairus, ugdomojo
projekto grupėje visi dalyviai turėjo aukštąjį išsilavinimą. Konstatuotina, kad aukštesnio
išsilavinimo asmenys geriau supranta mokymosi mokytis prasmę.
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39 pav. Gebėjimo mokytis įtakos mokymosi pažangai vertinimas (proc.)
39 pav. Gebėjimo mokytis įtakos mokymosi pažangai vertinimas (proc.)
Lyginant ugdomojo projekto ir diagnostinio tyrimų rezultatus apie gebėjimo mokytis naudą

Lyginant ugdomojo projekto ir diagnostinio tyrimų rezultatus apie gebėjimo
mokytis naudą tobulėjimui, matome gana stipriai įvairuojančias nuomones (40 pav.).
ryškiai išsiskiria
diagnostinio
ir ugdomojo
projekto
grupės
prieširmokymąsi
Pabrėžtina,
kad gana tyrimo
ryškiaigrupės
išsiskiria
diagnostinio
tyrimo
grupės
ugdomojo projekto
mokymąsikaip
požiūriai.
Šietuos
rodikliai
skirtingai
požiūriai.
Šie grupės
rodikliaiprieš
demonstruoja,
skirtingai
pačiusdemonstruoja,
dalykus vertinakaip
skirtingos
pačius dalykus vertina skirtingos sudėties grupės.
sudėtiestuos
grupės.
tobulėjimui, matome gana stipriai įvairuojančias nuomones (40 pav.). Pabrėžtina, kad gana
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40
mokytis
nauda
(proc.)
40pav.
pav.Mokėjimo
Mokėjimo
mokytis
nauda
(proc.)
Analizuojant rezultatus stebima, kad mokymasis padėjo geriau suvokti gebėjimo mokytis
naudą ir peržiūrėti prioritetus. Tyrimų duomenų analizė pagrindžia, kad prieš mokymus dalyviai
gebėjimo mokytis naudą įvardijo kaip supratimą apie labai apčiuopiamus dalykus (strategijas,
įpročius). Mokymosi veikla respondentams atskleidė, kad gebėjimas mokytis formuoja
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Analizuojant rezultatus stebima, kad mokymasis padėjo geriau suvokti gebėjimo
mokytis naudą ir peržiūrėti prioritetus. Tyrimų duomenų analizė pagrindžia, kad
prieš mokymus dalyviai gebėjimo mokytis naudą įvardijo kaip supratimą apie labai
apčiuopiamus dalykus (strategijas, įpročius). Mokymosi veikla respondentams atskleidė, kad gebėjimas mokytis formuoja supratimą, kaip teikti pirmenybę mokymuisi,
kaip motyvuoti save mokytis ir kad šie dalykai yra svarbiau, nei gebėti taikyti tam
tikras strategijas ar įgūdžius.
Apibendrinant ugdomojo poveikio įtaką gebėjimo mokytis prasmės suvokimui,
galima teigti, kad ugdomoji veikla yra reikšmingas veiksnys, keičiantis suaugusiųjų
mokymosi mokytis suvokimą. Tyrimo rezultatų analizė sustiprina šią prielaidą, nes
matoma, kad po aktyvaus ir reflektyvaus mokymosi suaugusieji labiau įtikėjo mokymosi
mokytis aktualumu, labiau vertina teikiamą gebėjimo mokytis naudą, stipriau sieja
gebėjimą mokytis su mokymosi pažanga.
Motyvacijos veiksnių suvokimas. Ugdomojo projekto rezultatų analizė parodė, kad
ugdomojo projekto dalyviai iki mokymų savo motyvacines galias vertino panašiai
aukštai kaip ir diagnostinio tyrimo respondentai (41 pav.): įsivertinimų vidurkiai
atitinkamai 4,09 proc. (ugdomojo projekto dalyvių požiūris iki mokymų) ir 4,13 proc.
(generalinės aibės požiūris). Po mokymo(si) ugdomojo projekto dalyvių įsivertinimai
rodo motyvacinių galių sustiprėjimą (įsivertinimo vidurkis 4,31).

41 pav. Motyvacijos veiksnių suvokimo subkompetencijos vertinimas
41 pav. Motyvacijos veiksnių suvokimo subkompetencijos vertinimas

Lyginant motyvacinių veiksnių suvokimo subkompetencijos pokytį po ugdomosios veiklos

148su kitų subkompetencijų pokyčiu (28 lentelė) stebima, kad motyvacijos subkompetencija
nepatyrė stipraus pokyčio. Darytina išvada, kad ugdomoji veikla daro mažesnį poveikį stipriau
išreikštai subkompetencijai.
Ugdomoji veikla buvo reikšminga motyvaciją skatinantiems veiksniams pažinti ir

41 pav. Motyvacijos veiksnių suvokimo subkompetencijos vertinimas
Lyginant motyvacinių
suvokimo
subkompetencijos
pokytį po ugdomosios veiklos
IV. SUAUGUSIŲJŲveiksnių
MOKĖJIMO MOKYTIS
KOMPETENCIJOS
UGDYMO(SI) GALIMYBĖS
su kitų subkompetencijų pokyčiu (28 lentelė) stebima, kad motyvacijos subkompetencija

Lyginant motyvacinių veiksnių suvokimo subkompetencijos pokytį po ugdomosios
veiklos su kitų subkompetencijų pokyčiu (28 lentelė, p. 153) stebima, kad motyvacijos
išreikštai
subkompetencijai.
subkompetencija
nepatyrė stipraus pokyčio. Darytina išvada, kad ugdomoji veikla
Ugdomoji
veikla
buvo reikšminga
skatinantiems veiksniams pažinti ir
daro mažesnį poveikį stipriau
išreikštaimotyvaciją
subkompetencijai.
Ugdomoji
buvo reikšminga
skatinantiems
veiksniams
pažinti
ir
stiprinti.
42 pav.veikla
pateikiami
ugdomosios motyvaciją
veiklos poveikio
rezultatai rodo
motyvacijos
veiksnių
stiprinti.padarytą
42 pav. pateikiami
ugdomosios veiklos poveikio rezultatai rodo motyvacijos
grupėms
teigiamą poveikį.
veiksnių grupėms padarytą teigiamą poveikį.

nepatyrė stipraus pokyčio. Darytina išvada, kad ugdomoji veikla daro mažesnį poveikį stipriau

42 pav. Motyvacijos veiksnių suvokimo pokyčiai
42 pav. Motyvacijos veiksnių suvokimo pokyčiai
Verta pastebėti, jog motyvacijos veiksnių suvokimo subkompetencijoje labiausiai pakito

Verta pastebėti, jog motyvacijos veiksnių suvokimo subkompetencijoje labiausiai
supratimas, kad galimybė įsivertinti save motyvuoja mokytis (pokyčio vidurkis 0,33). Kitose
pakito supratimas, kad galimybė įsivertinti save motyvuoja mokytis (pokyčio vidurkis
motyvacinių veiksnių grupėse ryškesnio pokyčio nestebima. Tikėtina, kad dėl to, jog
0,33). Kitose motyvacinių veiksnių grupėse ryškesnio pokyčio nestebima. Tikėtina,
kad dėl to, jog motyvacinių veiksnių suvokimo subkompetenciją projekto dalyviai
140
prieš mokymus vertino kaip pakankamai išplėtotą.
Lyginant ugdomojo projekto apklausos rezultatus su diagnostinio tyrimo rezultatais (25 lentelė) konstatuotina, kad generalinės aibės respondentai optimistiškiau
vertino savo motyvacines galias nei ugdomojo projekto dalyviai tiek iki mokymų,
tiek po jų. Tai greičiausiai paaiškinama ugdomojo projekto aukštesnio išsilavinimo
dalyvių kritiškesniu požiūriu į motyvacinius mokymosi veiksnius.
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25 lentelė. Motyvacinių veiksnių vertinimas
Motyvacijos veiksnių suvokimo subkompetencija
Motyvuoja išsikeliami mokymosi tikslai
Motyvuoja mokymosi kliūčių įveikimas
Motyvuoja žinių pritaikymo galimybės
Motyvuoja galimybė įsivertinti save

Generalinės
aibės tiriamųjų
požiūris
4,21
4,13
4,19
4,00

Ugdomojo projek- Ugdomojo projekto dalyvių požiūris to dalyvių požiūiki mokymų
ris po mokymų
4,13
4,16
4,08
4,18
4,16
4,10
3,99
4,18

Intelektualinių galių raiška. Lyginant diagnostinio tyrimo ir ugdomojo projekto
prieš mokymus duomenis, kaip suaugusieji žino mokymosi stilių, paaiškėjo (43 pav.),
kad kai kurie dalyvių požiūriai sutampa, pvz., labai gerai mokymosi stilių žino tik
nedidelė dalis apklaustųjų – 5,9 proc. diagnostinio tyrimo respondentų ir 4,1 proc.
ugdomojo projekto dalyvių; žino atitinkamai 47,9 proc. ir 49,0 proc.; šiek tiek žino
atitinkamai 11,6 proc. ir 14,3 proc. Tačiau požūriai į vertinimus gerai žino (32,8 proc.
diagnostinio tyrimo respondentų ir 18,4 proc. ugdomojo projekto dalyvių) bei visai
nežino (1,8 proc. diagnostinio tyrimo respondentų ir 14,3 proc. ugdomojo projekto
dalyvių) išsiskyrė.
Apklausos po mokymų rezultatų analizė atskleidė teigiamą ugdomosios veiklos
poveikį mokymosi stiliaus žinojimui: labai gerai individualų mokymosi stilių žinojo
jau 24,5 proc., gerai žinojo – beveik pusė (46,9 proc.) ugdomojo projekto dalyvių, o
nežinančių sumažėjo iki 2 proc.

43 pav. Mokymosi stiliaus žinojimas (proc.)

43 pav. Mokymosi stiliaus žinojimas (proc.)

Apklausos rezultatų analizė leidžia daryti išvadą, kad aktyvi mokymosi veikla,
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analizuojant individualaus mokymosi stiliaus teoriją, mokymosi stiliaus įsivertinimas, praktinis
mokymosi stiliaus pritaikymas ir jo aptarimas daro įtaką gilesniam suaugusiųjų žinojimui, koks
yra jų mokymosi stilius ir veiksmingesniam mokymosi stiliaus taikymui mokantis. Individualūs
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Apklausos rezultatų analizė leidžia daryti išvadą, kad aktyvi mokymosi veikla,
analizuojant individualaus mokymosi stiliaus teoriją, mokymosi stiliaus įsivertinimas, praktinis mokymosi stiliaus pritaikymas ir jo aptarimas daro įtaką gilesniam
suaugusiųjų žinojimui, koks yra jų mokymosi stilius ir veiksmingesniam mokymosi
stiliaus taikymui mokantis. Individualūs pokalbiai su ugdomojo projekto dalyviais
suponuoja prielaidą, kad kai kurie suaugusieji mokydamiesi taiko ne jam būdingą
mokymosi stilių, bet bendrojo lavinimo mokykloje suformuotą ir vėlesniais amžiaus
tarpsniais palaikomą mokymosi stilių. Kai kurių dalyvių teigimu, mokymuose išbandytas kitoks nei įprastai taikytas mokymo stilius jiems pasirodė labiau priimtinas.
Darytina išvada, kad suaugusiems žmonėms, ypatingai vidutinio ir vyresnio amžiaus
asmenims, būtina sudaryti galimybes susipažinti ir pažinti individualų mokymosi
stilių (mokymuose, virtualiuose mokymosi portaluose ir pan.).
Aiškinantis mokymo(si) reikšmę intelektualinių galių plėtrai, buvo analizuojama,
kaip respondentai vertina asmeninio daugiasluoksnio intelekto tipo pagal H. Gardner
žinojimą ir praktinį taikymą. Paaiškėjo, kad tinkama ugdomoji veikla keičia suaugusiųjų suvokimą apie jų daugiasluoksnio intelekto raišką ir požiūrį, kaip suaugusieji
mokydamiesi taiko savo intelektualines galias.
Prieš ugdomąjį projektą asmeninius daugiasluoksnio intelekto tipus labai gerai
žinojo tik 2 proc. projekto dalyvių, gerai žinojo – 10,2 proc., žinojo - 24,5 proc., šiek tiek
žinojo – 32,7 proc., o 30,6 proc. nežinojo visai. Ugdomojo projekto pabaigoje situacija
pasikeitė (44 pav.): 34,7 proc. dalyvių labai gerai žinojo asmeninio daugiasluoksnio
intelekto tipus, 49 proc. – gerai, o likusieji 16,3 proc. – žinojo.

46 pav. Daugiasluoksnio intelekto tipų žinojimas (proc.)
44 pav. Daugiasluoksnio intelekto tipų žinojimas (proc.)
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Gilinantis, kaip konkrečiai kito kiekvieno ugdomojo projekto dalyvio daugiasluoksnio
intelekto tipų žinojimas ir privalumų taikymas mokantis, nustatyta, kad 5 dalyvių žinojimas
nepakito, 19 dalyvių žinojimas pagerėjo per vieną vertinimo balą, 14 dalyvių – per du balus, 6
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Gilinantis, kaip konkrečiai kito kiekvieno ugdomojo projekto dalyvio daugiasluoksnio intelekto tipų žinojimas ir privalumų taikymas mokantis, nustatyta, kad
5 dalyvių žinojimas nepakito, 19 dalyvių žinojimas pagerėjo per vieną vertinimo balą,
14 dalyvių – per du balus, 6 dalyvių – per tris balus (nuo šiek tiek žinau iki labai gerai
žinau) ir 6 dalyvių per 4 balus (nuo nežinau iki labai gerai žinau).
Tyrimo ir darbo autorės stebėjimo rezultatai leidžia teigti, kad tokiems dideliems
pokyčiams įtakos turėjo daugiasluoksnio intelekto temos nagrinėjimo forma ir santykinai ilgas laikas, skirtas temai nagrinėti. Darytina išvada, kad individualių asmens
galių pažinimui reikalingas neskubus laikas, tinkamai suformuluoti ugdymosi tikslai
bei parinktos mokymosi strategijos. Būtina sąlyga, kad suaugęs žmogus pats būtų
motyvuotas pažinti savo intelektualines galias ir sėkmingą jų taikymą mokantis.
5.2.2 Suaugusiųjų procesinių mokėjimo mokytis subkompetencijų pokytis
Organizuojant ugdomąjį projektą buvo siekiama sužinoti, kokį poveikį ugdomoji
veikla daro mokėjimo mokytis subkompetencijas sudarantiems gebėjimams. Prieš
ugdomąjį poveikį ir po jo projekto dalyviai buvo prašomi įsivertinti kiekvieną MM
subkompetencijos gebėjimą skalėje nuo tikrai sutinku iki tikrai nesutinku. Analizuojant
tyrimo rezultatus skalės įverčiai buvo paversti balais: tikrai sutinku– 5, sutinku – 4,
nei sutinku, nei nesutinku – 3, nesutinku – 2, tikrai nesutinku – 1. Apibendrinant
rezultatus išvesti įvertinimų vidurkiai.
Analizuojant ugdomąjį poveikį MM subkompetencijoms, matome, kad ugdomoji
veikla buvo veiksminga. Lyginant subkompetencijų įsivertinimo rezultatus prieš
ugdomąjį projektą (26 lentelė) ir jį baigus (27 lentelė), stebima, kad bendrasis visų
subkompetencijų įsivertinimas ugdomojo projekto pabaigoje išaugo. Taip pat stebima, kad visų subkompetencijų vertinimas išaugo ir lyginant su diagnostinio tyrimo
rezultatais (45 pav.). Tai reiškia, kad ugdomoji veikla padeda stiprinti visas MM
subkompetencijas, taip pat ir MM kompetenciją bendrai.
26 lentelė. Mokymosi mokytis subkompetencijų vertinimas iki mokymų (n = 49)
Subkompetencija
Laiko valdymas
Informacijos valdymas
Darbas komandoje
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Vidurkis Moda Mediana
3,48
3,89
4,01

2,98
4,19
3,94

3,53
3,90
4,00

Standartinis
nuokrypis
0,50
0,50
0,42

Minimalus
įvertinimas
2,52
2,44
2,94

Maksimalus
įvertinimas
4,75
5,00
4,75

Informacijos valdymas
Darbas komandoje

3,89
4,01

4,19
3,94

3,90
4,00

0,50
0,42

2,44
2,94

5,00
4,75

27 lentelė. Mokymosi mokytis subkompetencijų vertinimas po mokymų, (n = 49)
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Standarti
Med vertinimas poMinimalus
27 lentelė. Mokymosi Vidurkis
mokytis subkompetencijų
mokymų (n =Maksimalus
49)
Moda
nis
iana
įvertinimas
įvertinimas
nuokrypisMinimalus Maksimalus
Medi- Standartinis
Vidurkis Moda
ana
nuokrypis
įvertinimas 5,00
Laiko valdymas
3,80
3,65 3,79
0,53įvertinimas 2,33
Laiko
valdymas
3,80
3,65
3,79
0,53
2,33
Informacijos valdymas
4,06
3,81 3,97
0,47
3,29 5,00
5,00
Informacijos valdymas
4,06
3,81
3,97
0,47
3,29
5,00
Darbas grupėje
4,14
3,81 4,06
0,43
3,00
5,00
Darbas grupėje

4,14

3,81

4,06

0,43

3,00

5,00

45 pav. Procesinės srities subkompetencijų vertinimai iki mokymų ir po mokymų
45 pav. Procesinės srities subkompetencijų vertinimai iki mokymų ir po mokymų

Tačiau reikia pažymėti, kad ugdomojo poveikio mastas skirtingoms subkompetencijoms
Tačiau reikia pažymėti, kad ugdomojo poveikio mastas skirtingoms subkompetenbuvo nevienodas. 28 lentelėje ir 46 pav. pateikti subkompetencijų įsivertinimų pokyčių vidurkiai
cijoms buvo nevienodas. 28 lentelėje pateikti subkompetencijų įsivertinimų pokyčių
rodo vidurkiai
didžiausiusrodo
ir mažiausius
pokyčius
patyrusius
MM gebėjimus.
didžiausius
ir mažiausius
pokyčius
patyrusius MM gebėjimus.
28 lentelė. Subkompetencijų vertinimo pokyčiai
28 lentelė. Subkompetencijų vertinimo pokyčiai
Pokyčio

Laiko Laiko
valdymas
valdymas
Informacijos valdymas
Darbas komandoje
Motyvacija
Ankstesnės patirties refleksija

Standartinis

Minimalus

Maksimalus

Intervalas
Pokyčio
Maksimalus
vidurkis Standartinis
nuokrypis Intervalas Minimalus
įvertinimas
įvertinimas
vidurkis
nuokrypis
įvertinimas
įvertinimas
1,27
0,360,36
0,47 0,47 1,98 1,98 -0,71 -0,71 1,27
0,19
0,45
1,92
-0,63
1,29
0,14
0,43
1,69
-0,63
1,06
144
0,19
0,41
1,94
-0,69
1,25
0,43
0,58
2,43
-0,49
1,94

Didelę įtaką ugdomoji veikla padarė laiko valdymo gebėjimams. Tai rodo tyrimo duomenys: laiko subkompetencijos įsivertinimų vidurkis iki mokymų 3,48,
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po mokymų 3,80, pokyčio vidurkis 0,36. Kaip ir gebėjimas reflektuoti ankstesnę
patirtį, gebėjimas valdyti laiką prieš mokymus buvo vertinamas gana žemai, po
mokymų laiko valdymo gebėjimai vertinami aukštais balais. Ryškus laiko valdymo gebėjimų pokytis leidžia daryti išvadą, kad ugdomojo projekto mokymosi
programa padėjo projekto dalyviams sustiprinti buvusius silpnesnius mokymosi
mokytis gebėjimus.
Nežiūrint teigiamos mokymosi įtakos laiko valdymo gebėjimams, ši subkompetencija ir toliau išlieka labiausiai tobulintina, nes jos vertinimas po mokymų yra mažesnis
nei informacijos valdymo ir darbo komandoje vertinimas iki ugdomojo projekto.
Pastebėtina, kad tos mokėjimo mokytis subkomptencijos, kurios prieš mokymus
buvo įsivertintos aukštesniais balais (pvz., darbas grupėje), stipraus ugdomojo poveikio nepatyrė. Šis rodiklis patvirtina kitų mokslininkų (A. M. Juozaitis, 2008, p. 116)
prielaidas, kad ugdomoji veikla daro mažesnį poveikį gebėjimui, kuris prieš ugdomąjį
poveikį vertinamas aukščiau. Manytina, kad respondentai šiems gebėjimams skyrė
mažiau dėmesio, nes manė juos esant pakankamus.
Ugdomoji veikla buvo reikšminga mokėjimo mokytis subkompetencijas sudarantiems gebėjimams. Ugdomosios veiklos poveikio rezultatai gebėjimų grupėms,
pateikiami 29 lentelėje, rodo, kad ugdomoji veikla padarė poveikį visiems MM gebėjimams, ką pagrindžia teigiami pokyčio vidurkiai.
29 lentelė. Subkompetencijas sudarančių gebėjimų vertinimo pokyčiai
Laiko valdymo subkompetencija
Gebėjimai įvertinti laiko poreikį ir terminus
Gebėjimai planuoti užduočių atlikimo eigą
Gebėjimai naudoti laiką prasmingai
Gebėjimai planuoti laiką atliekant užduotis
Informacijos valdymo subkompetencija
Gebėjimai ieškoti informacijos
Gebėjimai įsisavinti informaciją
Gebėjimai klasifikuoti informaciją
Gebėjimai atgaminti ir pritaikyti informaciją
Darbo komandoje subkompetencija
Gebėjimai komunikuoti
Gebėjimai prisidėti prie darbo grupėje
Gebėjimai priimti grupės nuomonę
Gebėjimai bendradarbiauti
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Iki mokymų

Po mokymų

Pokyčio vidurkis

3,72
3,81
3,46
3,32

3,84
3,92
3,70
3,74

0,27
0,28
0,51
0,42

4,20
4,00
3,88
3,44

4,17
3,91
3,97
3,70

0,10
0,03
0,24
0,38

3,91
3,90
4,17
4,02

3,94
3,98
4,19
3,96

0,15
0,23
0,14
0,09

Gebėjimai prisidėti prie darbo grupėje

3,90

3,98

0,23

Gebėjimai priimti grupės nuomonę

4,17

4,19

0,14

Gebėjimai bendradarbiauti

4,02

3,96

0,09

IV. SUAUGUSIŲJŲ MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJOS UGDYMO(SI) GALIMYBĖS
Apklausos rezultatų analizė
rodo (46 pav.), kad reikšmingai teigiamai pasikeitė dalyvių

gebėjimai naudoti
laiką rezultatų
prasmingaianalizė
(pokyčiorodo
vidurkis
planuoti
laiką įgyvendinant
Apklausos
(460,51)
pav.),ir kad
reikšmingai
teigiamai pasikeitė
užduotisdalyvių
(pokyčiogebėjimai
vidurkis 0,42).
Mažesnį
poveikį
ugdomoji
veikla
turėjo
gebėjimams
naudoti laiką prasmingai (pokyčio vidurkis 0,51) ir įvertinti
planuoti laiką
laiko poreikį
ir terminusužduotis
veiklai atlikti
ir gebėjimams
iš anksto
laiką,
reikalingą
įgyvendinant
(pokyčio
vidurkis
0,42).planuoti
Mažesnį
poveikį
ugdomoji veikla

turėjo
gebėjimams
įvertinti
laiko
poreikį ir terminus veiklai atlikti ir gebėjimams iš
užduotims
atlikti
(pokyčio vidurkiai
0,28
ir 0,27).
anksto planuoti laiką, reikalingą užduotims atlikti (pokyčio vidurkiai 0,28 ir 0,27).

46 pav. Laiko valdymo gebėjimų vertinimas iki mokymų ir po mokymų
46 pav. Laiko valdymo gebėjimų vertinimas iki mokymų ir po mokymų
Informacijos valdymo subkompetencijoje (47 pav.) ugdomojo projekto dalyviai išskyrė

Informacijos valdymo subkompetencijoje (47 pav.) ugdomojo projekto dalyviai
išskyrė sustiprėjusius gebėjimus atgaminti ir pritaikyti informaciją (pokyčio vidurkis
ugdomąjį poveikį patyrė informacijos įsisavinimo gebėjimai (poveikio vidurkis 0,03).
0,38). Mažiausią ugdomąjį poveikį patyrė informacijos įsisavinimo gebėjimai (poveikio vidurkis 0,03).
Reikia pastebėti, kad, nors ugdomoji veikla darė įtaką visiems mokymosi mokytis
gebėjimams, kai kurių gebėjimų pokytis nebuvo itin reikšmingas, pvz., gebėjimų
dirbti grupėje ir valdyti informaciją. Priežastys gali būti įvairios. Lyginant tyrimo
rezultatus su mokymo programos turiniu, galima daryti prielaidą, kad didžiausią
ugdomąjį poveikį patyrė tie gebėjimai, kuriems mokymosi programoje buvo skirta
daugiau laiko ir konkrečių užduočių, pvz., informacijai įsiminti ir atgaminti, laiko
planavimo įgūdžiams tobulinti. Kai kuriais atvejais įtaką darė „paslėptasis mokymų
turinys“, t. y. dalykai, apie kuriuos nebuvo kalbama, bet kuriuos demonstravo mokymų vedėjai arba kurie buvo panaudoti kaip instrumentas užduotims atlikti, pvz.,
refleksijos taikymas. Tobulinant darbo grupėje gebėjimus „paslėptasis turinys“146
menkai
sustiprėjusius gebėjimus atgaminti ir pritaikyti informaciją (pokyčio vidurkis 0,38). Mažiausią
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prisidėjo, tačiau, kaip rodo tyrimo rezultatai, leido kritiškiau įvertinti bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius.

47 pav. Informacijos valdymo gebėjimų vertinimas iki mokymų ir po mokymų
47 pav. Informacijos valdymo gebėjimų vertinimas iki mokymų ir po mokymų
Reikia pastebėti, kad, nors ugdomoji veikla darė įtaką visiems mokymosi mokytis

dėmesys,
kad,
kaip ir
subkompetencijų,
atskirų
gebėjimų
gebėjimams,Atkreiptinas
kai kurių gebėjimų
pokytis
nebuvo
itinbendruoju
reikšmingas,
pvz., gebėjimų dirbti
grupėje
ir
atveju atsiskleidžia
jog prieš
mokymus
aukštai
įvertinti
gebėjimai nepatiria
valdyti informaciją.
Priežastystendencija,
gali būti įvairios.
Lyginant
tyrimo
rezultatus
su mokymo
ryškaus
poveikio,
pvz.,
komunikuoti
(vertinimo
vidurkis prieš
programos
turiniu,ugdomojo
galima daryti
prielaidą,
kad gebėjimai
didžiausią ugdomąjį
poveikį
patyrė tie gebėjimai,

mokymus 3,91, po mokymų 3,97).
Pastebėtina, kad kai kurioms gebėjimų grupėms po mokymų dalyviai skyrė žeinformacijai įsiminti ir atgaminti, laiko planavimo įgūdžiams tobulinti. Kai kuriais atvejais įtaką
mesnius vertinimus nei iki mokymų, pvz., gebėjimų ieškoti informacijos (vertinimo
darė „paslėptasis
turinys“, t.4,20,
y. dalykai,
apie kuriuos
kalbama,
bet kuriuos
vidurkismokymų
prieš mokymus
po mokymų
4,17),nebuvo
suprasti
informaciją
(vertinimo videmonstravo
mokymų
vedėjai
arba
kurie
buvo
panaudoti
kaip
instrumentas
užduotims
atlikti,vidurkis
durkis prieš mokymus 4,00, po mokymų 3,91) ir bendradarbiauti (vertinimo
pvz., refleksijos
taikymas. 4,02,
Tobulinant
darbo grupėje
gebėjimusVertinimo
„paslėptasissumažėjimą
turinys“ menkai
prieš mokymus
po mokymų
3,96) grupėms.
galima būtų
poveikiu
reflektyvaus
kritiškumo
prisidėjo,paaiškinti
tačiau, kaipugdomosios
rodo tyrimo veiklos
rezultatai,
leido kritiškiau
įvertinti
bendravimosavo
ir elgsenų atžvilgiu formavimui,
bendradarbiavimo
įgūdžius.t. y. tikėtina, kad po mokymų dalyviai suprato, jog savo gebėjimus
minėtose srityse vertino per daug aukštai.
Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip ir bendruoju subkompetencijų, atskirų gebėjimų atveju
Apibendrinant ugdomojo poveikio įtaką gebėjimams ir jų grupėms, sudarančioms
atsiskleidžia tendencija, jog prieš mokymus aukštai įvertinti gebėjimai nepatiria ryškaus
MM subkompetencijas, galima teigti, kad ugdomoji veikla teigiamai paveikė mougdomojo poveikio, pvz., gebėjimai komunikuoti (vertinimo vidurkis prieš mokymus 3,91, po
kymosi gebėjimus: visi gebėjimai sustiprėjo, kai kurie reikšmingai. Įvertinant, kad
mokymųugdomojo
3,97).
projekto grupė tuo metu, kai vyko mokymai, nedalyvavo kituose mokymosi
Pastebėtina,
kad kai kurioms
gebėjimųtrukmė
grupėms(iki
po mokymų
dalyviai
skyrė žemesnius
mokytis renginiuose,
o mokymų
3 savaičių)
nesudarė
prielaidų kitoms
(pvz.,
savivadaus
mokymosi)
formoms
darytividurkis
įtaką prieš
tikslinės grupės
vertinimus
nei iki
mokymų, pvz.,
gebėjimųtobulinimosi
ieškoti informacijos
(vertinimo
kuriems mokymosi programoje buvo skirta daugiau laiko ir konkrečių užduočių, pvz.,

mokymus156
4,20, po mokymų 4,17), suprasti informaciją (vertinimo vidurkis prieš mokymus 4,00,
po mokymų 3,91) ir bendradarbiauti (vertinimo vidurkis prieš mokymus 4,02, po mokymų 3,96)
grupėms. Vertinimo sumažėjimą galima būtų paaiškinti ugdomosios veiklos poveikiu
reflektyvaus kritiškumo savo elgsenų atžvilgiu formavimui, t. y. tikėtina, kad po mokymų

visi gebėjimai sustiprėjo, kai kurie reikšmingai. Įvertinant, kad ugdomojo projekto grupė tuo
metu, kai vyko mokymai, nedalyvavo kituose mokymosi mokytis renginiuose, o mokymų trukmė
(iki 3 savaičių) nesudarė prielaidų kitoms (pvz., savivadaus mokymosi) tobulinimosi formoms
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daryti įtaką tikslinės grupės gebėjimams, galima teigti, kad mokymosi mokytis gebėjimai pakito

gebėjimams,
dėl ugdomojo
poveikio.galima teigti, kad mokymosi mokytis gebėjimai pakito dėl ugdomojo
poveikio.
5.2.3 Suaugusiųjų ankstesnės patirties refleksijos gebėjimų kaita
5.2.3 Suaugusiųjų
ankstesnės
patirties
refleksijos
gebėjimų
kaita savo
Ugdomojo projekto
rezultatų analizė
parodė,
kad projekto
dalyviai
iki mokymų
ankstesnės patirties refleksijos subkompetenciją vertino prasčiau nei diagnostinio tyrimo
Ugdomojo projekto rezultatų analizė parodė, kad projekto dalyviai iki mokymų
respondentai (48 pav.). Ugdomasis poveikis sustiprino ankstesnės patirties reflektavimo
savo ankstesnės patirties refleksijos subkompetenciją vertino prasčiau nei diagnostinio
gebėjimus,
tačiaurespondentai
ugdomojo projekto
dalyvių
įsivertinimo
vidurkis
nepasiekė
diagnostinio
tyrimo
(48 pav.).
Ugdomasis
poveikis
sustiprino
ankstesnės
patirties
reflektavimo
gebėjimus,
tačiau ugdomojo projekto dalyvių įsivertinimo vidurkis
tyrimo dalyvių
įsivertinimo
vidurkio.
nepasiekė diagnostinio tyrimo dalyvių įsivertinimo vidurkio.

48 pav. Ankstesnės patirties refleksijos vertinimas
48 pav. Ankstesnės patirties refleksijos vertinimas

Lyginant ankstesnės patirtes refleksijos subkompetencijos pokytį po ugdomosios veiklos
su kitų subkompetencijų pokyčiu (28 lentelė) stebima, kad ankstesnės veiklos refleksijos
Lyginant ankstesnės patirtes refleksijos subkompetencijos pokytį po ugdomosios
subkompetencija
stiprų pokytį (pokyčio
vidurkis
0,43). p.
Galima
daryti prielaidą,
kad
veiklos supatyrė
kitų subkompetencijų
pokyčiu
(28 lentelė,
154) stebima,
kad ankstesnės
ugdomojo
projekto
programa, sudaryta
remiantis
principu,0,43).
veiklos
reflmokymosi
eksijos subkompetencija
patyrė
stiprų veiklos
pokytį refleksijos
(pokyčio vidurkis
Galima
prielaidą,
kad ugdomojo
projekto
mokymosi
programa,
sudaryta
pasiteisino
ir leidodaryti
pasiekti
gerą rezultatą.
Kita vertus,
atkreiptinas
dėmesys,
kad ankstesnės
remiantis veiklos refleksijos principu, pasiteisino ir leido pasiekti gerą rezultatą. Kita
patirties refleksija iki mokymų buvo įsivertinta kaip labiausiai tobulintina (įsivertinimo vidurkis
vertus, atkreiptinas dėmesys, kad ankstesnės patirties refleksija iki mokymų buvo
3,39), todėl mokymosi metu dalyviai skyrė didesnį dėmesį jai sustiprinti.
įsivertinta kaip labiausiai tobulintina (įsivertinimo vidurkis 3,39), todėl mokymosi
Nežiūrint
teigiamos
įtakos jai
ankstesnės
patirties refleksijos gebėjimams, ši
metu dalyviai
skyrėmokymosi
didesnį dėmesį
sustiprinti.
subkompetencija ir toliau išlieka labiausiai tobulintinų pozicijoje. Jos vertinimas po mokymų yra
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Nežiūrint teigiamos mokymosi įtakos ankstesnės patirties refleksijos gebėjimams,
ši subkompetencija ir toliau išlieka labiausiai tobulintinų pozicijoje. Jos vertinimas
mažesnis nei informacijos valdymo darbo grupėje ir motyvacijos veiksnių suvokimo
po mokymų yra mažesnis nei informacijos valdymo darbo grupėje ir motyvacijos
subkompetencijų
vertinimas
iki ugdomojo
projekto.vertinimas iki ugdomojo projekto.
veiksnių
suvokimo
subkompetencijų
Atkreiptinas
kad didžiausią
pokytį
ir ankstesnės
Atkreiptinas
dėmesys,dėmesys,
kad didžiausią
teigiamąteigiamą
pokytį patyrė
ir patyrė
ankstesnės
patirties patirties
refleksijos(49
gebėjimai
refleksijos gebėjimai
pav.). (49 pav.).

49 pav. Ankstesnės patirties refleksijos gebėjimų vertinimas iki mokymų ir po

49 pav. Ankstesnės patirties refleksijos gebėjimų vertinimas iki mokymų ir po mokymų

mokymų

Ryškiai sustiprėjo
projekto dalyvių
gebėjimai
ankstesnėje
veikloje įgytą
patyrimą
Ryškiai sustiprėjo
projekto
dalyvių įvertinti
gebėjimai
įvertinti ankstesnėje
veikloje
įgytą

patyrimą
(pokyčio
vidurkis
0,49),
atsiminti
ankstesnę
vidurkis
(pokyčio vidurkis
0,49),
atsiminti
ankstesnę
veiklą
(pokyčio
vidurkisveiklą
0,40) (pokyčio
bei sudaryti
įgyto 0,40)
bei sudaryti
patyrimo(pokyčio
taikymovidurkis
planą ir0,39).
jį įgyvendinti
patyrimo taikymo
planą irįgyto
jį įgyvendinti
Poveikis (pokyčio
ankstesnėsvidurkis
veiklos 0,39).
Poveikis ankstesnės veiklos supratimo ir įvertinimo gebėjimams buvo kiek mažesnis
supratimo ir įvertinimo gebėjimams buvo kiek mažesnis (pokyčio vidurkis 0,24), nes šie
(pokyčio vidurkis 0,24), nes šie gebėjimai gana aukštai vertinti iki mokymų.
gebėjimai gana Lyginant
aukštai vertinti
iki mokymų.
ugdomojo
projekto apklausos rezultatus su diagnostinio tyrimo rezulLyginant
ugdomojo
projekto
apklausos
su diagnostinio
tyrimo rezultatais
(30
tatais (30 lentelė) konstatuotina,rezultatus
kad generalinės
aibės respondentai
optimistiškiau
vertino savo
reflaibės
ektuoti
ankstesnęoptimistiškiau
patirtį nei ugdomojo
projekto
dalyviai
lentelė) konstatuotina,
kadgebėjimus
generalinės
respondentai
vertino savo
gebėjimus
tiek iki mokymų, tiek po jų. Tai greičiausiai nulėmė kritiškesnis ugdomojo projekto
reflektuoti ankstesnę patirtį nei ugdomojo projekto dalyviai tiek iki mokymų, tiek po jų. Tai
aukštesnio išsilavinimo dalyvių požiūris į savo gebėjimus.
greičiausiai nulėmė kritiškesnis ugdomojo projekto aukštesnio išsilavinimo dalyvių požiūris į
savo gebėjimus.
30 lentelė. Ankstesnės patirties refleksijos gebėjimų vertinimas
Ankstesnės patirties
refleksijos
158
subkompetencija

Generalinė
s aibės
tiriamųjų
požiūris

Ugdomojo
projekto
dalyvių
požiūris iki
mokymų

Ugdomojo
projekto
dalyvių
požiūris po
mokymų
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30 lentelė. Ankstesnės patirties refleksijos gebėjimų vertinimas
Ankstesnės patirties refleksijos subkompetencija
Gebėjimai atsiminti ankstesnę veiklą
Gebėjimai suprasti ir įvertinti ankstesnę
veiklą
Gebėjimai įvertinti ankstesnėje veikloje įgytą patyrimą
Gebėjimai sudaryti ankstesnės veiklos taikymo planą ir jį įgyvendinti

Generalinės ai- Ugdomojo projek- Ugdomojo projekbės tiriamųjų to dalyvių požiū- to dalyvių požiūpožiūris
ris iki mokymų
ris po mokymų
3,83
3,33
3,61
3,96

3,74

3,85

3,85

3,31

3,65

3,69

3,21

3,63

5.2.4 Suaugusiųjų poreikio tobulinti mokėjimo mokytis kompetenciją pokytis
Suaugusio žmogaus motyvaciją gali palaikyti poreikių suvokimas ir sistemingas
mokymasis, todėl buvo įdomu sužinoti, ar ugdomojo projekto dalyviai yra pasirengę
tobulinti gebėjimą mokytis ir kokius gebėjimus konkrečiai norėtų tobulinti. Paaiškėjo, kad ugdomojo projekto dalyviai nori tobulinti MM kompetenciją, išvardindami
kognityvinio mokymosi strategijas, kurių norėtų išmokti. Rezultatai rodo (50 pav.),
kad pradėdami mokytis projekto dalyviai labiausiai pageidavo atminties lavinimo
(63,3%), informacijos analizės (42,9%), informacijos įsiminimo ir atgaminimo (42,9%)
bei atsipalaidavimo (36,7%) strategijų. Tai atitinka diagnostinio tyrimo respondentų
mokymų lūkesčius.
Mokymosi pabaigoje dalyviams vis dar buvo aktualu ir toliau lavinti atmintį
(44,9%). Kitų mokymosi strategijų atžvilgiu dalyvių prioritetai pasikeitė: padidėjo
poreikis mokytis klausimo formulavimo, perfrazavimo ir pasitikslinimo (38,8%),
skaitymo (38,8%) strategijų bei technikų.
Poreikio mokymosi strategijoms pokytį galima sieti su tikslinga ugdomojo projekto
mokymosi programa, kurią vykdant dalis dalyvių poreikių buvo patenkinti. Užsiėmimuose buvo mokomasi kritiškai analizuoti informaciją, taikyti veiksmingus būdus
informacijai įsiminti ir atgaminti, atsipalaiduoti, aktyviai klausytis, teikti grįžtamąjį
ryšį. Dalykai, kurie mokymuose buvo mažiau paliesti (pvz., klausimų formulavimas,
perfrazavimas, pasitikslinimas) arba padarę itin didelį įspūdį (pvz., skaitymo greičio
tobulinimas), dalyviams pasirodė galį būti tobulinami ateityje.
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atitinka diagnostinio tyrimo respondentų mokymų lūkesčius.
Mokymosi pabaigoje dalyviams vis dar buvo aktualu ir toliau lavinti atmintį (44,9%). Kitų
mokymosi strategijų atžvilgiu dalyvių prioritetai pasikeitė: padidėjo poreikis mokytis klausimo
formulavimo, perfrazavimo
ir pasitikslinimo
(38,8%),
skaitymo UGDYMO(SI)
(38,8%) strategijų
IV. SUAUGUSIŲJŲ
MOKĖJIMO MOKYTIS
KOMPETENCIJOS
GALIMYBĖS bei technikų.

50 pav.50
Poreikis
mokymosistrategijų
strategijoms
ir technikoms
pav. Mokymosi
ir technikų
poreikis(proc.)
(proc.)
Poreikio mokymosi strategijoms pokytį galima sieti su tikslinga ugdomojo projekto mokymosi
programa,Apibendrinant
kurią vykdant dalis
dalyviųpoveikį
poreikių
buvo
patenkinti.
Užsiėmimuose
mokomasi
ugdomąjį
MM
poreikiui,
galima
teigti, kadbuvo
suaugusieji
nori

tobulinti
MM
kompetenciją,
tam skirtuose
mokymuose,
ir geba išskirti
kritiškai
analizuoti
informaciją,
taikytidalyvaudami
veiksmingus būdus
informacijai
įsiminti ir atgaminti,
mokymosi
prioritetus.
Tyrimo
rezultatų analizė
rodo,kurie
kad ugdomoji
veikla
įtaką
atsipalaiduoti,
aktyviai
klausytis,
teikti grįžtamąjį
ryšį. Dalykai,
mokymuose
buvodaro
mažiau

mokymosi temų pasirinkimui: siekdami gilintis į naujas sritis mokymų dalyviai po
ugdomojo poveikio prioritetinėmis temomis pasirinko mažiau nagrinėtas arba ypatingą
150
susidomėjimą sukėlusias temas.
5.2.5 Ugdomasis poveikis sociodemografiniams mokėjimo mokytis
kompetencijos veiksniams
Matant ugdomosios veiklos poveikį MM gebėjimams, buvo įdomu sužinoti, kokią įtaką mokymasis turi MM gebėjimams skirtingose demografinėse suaugusiųjų
grupėse. Kadangi visi ugdomojo projekto dalyviai turėjo aukštąjį išsilavinimą, šiuo
pjūviu ugdomasis poveikis nebuvo analizuojamas. Pateikiama ugdomojo poveikio
apžvalga MM subkompetencijoms ir gebėjimams moterų ir vyrų bei skirtingo amžiaus
projekto dalyvių grupėse.
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Lytis. Kaip rodo demografinė ugdomojo projekto dalyvių sudėtis, projekto mokymuose dalyvavo 44 moterys (89,8 proc.) ir 5 vyrai (10,2 proc.). Nepakankama statistika,
kurią lėmė objektyvūs veiksniai, neleidžia lyginti vyrų ir moterų gebėjimų pokyčių
tarpusavyje. Analizuojame ugdomojo poveikio mastą atskiroms lytims.
Diagnostinių pjūvių duomenų analizė (31 lentelė, p. 164) rodo, kad ugdomoji veikla
turėjo poveikį moterų mokymosi gebėjimams. Įvertinus mokymosi gebėjimus prieš ir
po mokymų stebimi pokyčio vidurkiai nuo - 0,12 iki 0,44. Tyrimo duomenų analizė
rodo, kad moterų grupėje didžiausia pažanga padaryta stiprinant gebėjimus reflektuoti ankstesnę patirtį. Itin ryškus ugdomasis poveikis stebimas gebėjimui sudaryti
ankstesnės patirties planą ir jį įgyvendinti (pokyčio vidurkis 0,44), gebėjimui įvertinti
ankstesnėje veikloje įgytą patyrimą (pokyčio vidurkis 0,30) ir gebėjimui atsiminti
ankstesnę patirtį (pokyčio vidurkis 0,27). Ugdomoji veikla padarė įtaką laiko valdymo subkompetenciją sudarantiems gebėjimams (pokyčio vidurkis 0,27). Stipriausią
poveikį patyrė gebėjimai planuoti laiką atliekant užduotį (pokyčio vidurkis 0,41). Abi
didžiausią poveikį patyrusios subkompetencijos (refleksijos ir laiko valdymo) prieš
mokymus moterų grupėje buvo įsivertintos kaip mažiausiai išplėtotos. Pažymėtina,
kad ugdomojo projekto pabaigoje, kaip rodo antrojo diagnostinio pjūvio rezultatai,
išaugo moterų kritiškumas, pvz., moterys kritiškai įvertino savo gebėjimus įsisavinti
informaciją (pokyčio vidurkis - 0,12) ir gebėjimą bendradarbiauti (pokyčio vidurkis
- 0,06). Subkompetencijos, prieš mokymus įvertintos aukštesniais balais, patyrė ne
tokį ženklų ugdomąjį poveikį, pvz., motyvacijos subkompetencijos pokyčio vidurkis
0,06, o darbo grupėje ir informacijos valdymo subkompetencijų pokyčio vidurkiai
atitinkamai 0,04 ir 0,03. Darytina išvada, kad mokymų metu moterys daugiau dėmesio
skyrė gebėjimams, kuriuos manė esant silpnesnius, tobulinti.
Ugdomąjį poveikį patyrė ir vyrų gebėjimai mokytis (pokyčio vidurkiai nuo - 0,20
iki 0,80, 32 lentelė, p. 165) Pažymėtina, kad vyrų grupėje didžiausia pažanga padaryta
stiprinant laiko valdymo (pokyčio vidurkis 0,46) ir informacijos valdymo (pokyčio
vidurkis 0,45) gebėjimus. Nepaisant to, kad informacijos valdymo gebėjimai prieš
mokymus buvo įvertinti gana aukštai, ugdomasis projektas suteikė galimybę juos
sustiprinti. Verta pastebėti, kad mokymų pabaigoje vyrai itin kritiškai įvertino savo
gebėjimus ieškoti informacijos (pokyčio vidurkis - 0,15). Tai leidžia daryti prielaidą,
kad ugdomojo projekto veiklos atskleidė naujų, dar nepatirtų informacijos paieškos
būdų. Kita vyrų itin kritiškai įsivertinta gebėjimų grupė yra darbo grupėje gebėjimai
(pokyčio vidurkis - 0,37). Darytina prielaida, kad ugdomoji veikla, paremta darbo
grupėse ir socialinėje aplinkoje principu, suteikė galimybę atsiskleisti bendradarbiavimo gebėjimams ir įžvelgti, kad prieš mokymus jie buvo pervertinti. Darytina
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išvada, kad ugdomoji veikla padidino vyrų grupės sąmoningumą vertinant turėtus
ir įgytus MM gebėjimus.
Apibendrinant ugdomojo poveikio įtaką moterų ir vyrų gebėjimui mokytis, galima
daryti išvadą, kad tinkamai organizuota mokymosi veikla, taikant suaugusiam žmogui priimtinas mokymosi strategijas, sudarant galimybes veiklai apmąstyti, sukuriant
palankias mokymosi sąlygas, daro poveikį abiejų grupių mokymosi mokytis kompetencijos plėtrai.
Amžiaus grupės. Ugdomojo projekto grupę sudarė įvairaus amžiaus dalyviai.
Tyrimo tikslais jie buvo suskirstyti į penkias amžiaus grupes: 21–30 metų (1 asmuo),
31–40 metų (17 asmenų), 41–50 metų (15 asmenų), 51–60 metų (14 asmenų) ir daugiau nei 60 metų (2 asmenys). Analizuojant ugdomąjį poveikį mokymosi mokytis
gebėjimams, buvo įdomu sužinoti ugdomosios veiklos reikšmę skirtingo amžiaus
projekto dalyvių mokėjimo mokytis kompetencijos pokyčiui. Mokėjimo mokytis
subkompetencijas sudarančių gebėjimų įsivertinimo prieš mokymąsi ir po jo pokyčiai,
pateikiami 33 lentelėje (p. 166), rodo, kad ugdomoji veikla padarė poveikį visų amžiaus grupių dalyviams, tačiau poveikis buvo nevienareikšmiškas. Rezultatų analizė
atskleidžia, kad didžiausias ugdomasis poveikis 31–40 metų projekto dalyvių grupėje
buvo ankstesnės patirties refleksijos gebėjimų stiprinimui (pokyčio vidurkis 0,46).
Laiko valdymo gebėjimai labiausiai sustiprėjo 41–50 metų amžiaus dalyvių grupėje
(pokyčio vidurkis 0,37).
Atkreiptinas dėmesys į neigiamą informacijos valdymo, darbo grupėje ir motyvacijos veiksnių suvokimo subkompetencijų pokyčių vidurkį 51–60 m. amžiaus dalyvių
grupėje. Rezultatų analizė rodo, kad šio amžiaus grupėje minėtas subkompetencijas
sudarančių gebėjimų vertinimas po mokymų buvo prastesnis nei prieš mokymus.
Tokį rezultatą galima paaiškinti tuo, kad ugdomoji veikla sustiprino mokymų dalyvių kritiškumą savo mokymosi mokytis gebėjimų atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kad
kritinis mąstymas, ankstesnės patirties apmąstymas ir įvertinimas yra sudėtinės MM
kompetencijos dalys, vertinant galimai „neigiamą“ pokytį, galima daryti išvadą, jog
suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencija yra paveiki tobulinimui.
Pažymėtina, kad ir kitose amžiaus grupėse ugdomoji veikla padarė mažesnį
poveikį informacijos valdymo darbo grupėje ir motyvacijos veiksnių suvokimo
subkompetencijoms. Tai atitinka bendrąją tendenciją, kad prieš mokymus aukščiau
vertinami gebėjimai patiria menkesnį ugdomąjį poveikį. Pastebėta, kad respondentai
nori stiprinti silpnesnius gebėjimus.
Subkompetencijas sudarančių mokymosi mokytis gebėjimų vertinimo analizė rodo
tendenciją, kad skirtingo amžiaus grupėse ugdomoji veikla darė įtaką skirtingiems
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gebėjimams. 31–40 m. amžiaus grupėje labiausiai sustiprėjo projekto dalyvių gebėjimas
susidaryti ankstesnės veiklos taikymo planą ir jį įgyvendinti (pokyčio vidurkis 0,74),
nuostata, jog mokytis motyvuoja galimybė įsivertinti save (pokyčio vidurkis 0,54),
gebėjimas įvertinti ankstesnėje veikloje įgytą patyrimą (pokyčio vidurkis 0,49). Šioje
amžiaus grupėje labiausiai tobulintini yra informacijos paieškos gebėjimai (žemiausias
teigiamas pokyčio vidurkis 0,07).
Gebėjimą laiką leisti prasmingai (pokyčio vidurkis 0,87) ir gebėjimą planuoti
užduočių atlikimo eigą (pokyčio vidurkis 0,47) labiausiai patobulino 41–50 m. amžiaus grupės dalyviai. Ugdomasis poveikis neveikė respondentų gebėjimų suprasti
informaciją. Paaiškėjo tobulintini gebėjimai – suprasti ir įvertinti ankstesnę veiklą
(žemiausias teigiamas pokyčio vidurkis 0,07) ir gebėjimai komunikuoti (žemiausias
teigiamas pokyčio vidurkis 0,08).
51–60 m. amžiaus grupėje sustiprėjo gebėjimai planuoti laiką atliekant užduotis
(pokyčio vidurkis 0,61) ir, kaip jau buvo minėta, galimai gebėjimas kritiškai įvertinti
turėtą nuomonę apie savo ankstesnį mokėjimo mokytis kompetencijos lygį. Priimant
šią prielaidą, nustatyta, kokie gebėjimai šioje grupėje turėtų būti labiausiai tobulintini, gana sunku. Ateityje vykdant mokymus ir gavus tokius įsivertinimo rezultatus,
rekomenduotina pasikalbėti su mokymų dalyviais ir išsiaiškinti tokio vertinimo
priežastis. Šis žingsnis rengiant ugdomąjį projektą nebuvo planuotas.
21–30 m. ir per 60 m. amžiaus grupių dėl statistiškai nepatikimo dalyvių skaičiaus
atskirai neanalizuojame.
Apibendrinant ugdomosios veiklos indėlį į gebėjimo mokytis stiprinimą skirtingose
amžiaus grupėse, darytina išvada, jog ugdomoji veikla daro įtaką bet kokio amžiaus
suaugusiųjų MM kompetencijai. Gebėjimų mokytis įsivertinimų prieš ir po ugdymo(si)
pokytis rodo, kad ugdomoji veikla padeda suaugusiesiems objektyviau įsivertinti turimus
MM gebėjimus.
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Laiko valdymo subkompetencija
Gebėjimai įvertinti laiko poreikį ir terminus
Gebėjimai planuoti užduočių atlikimo eigą
Gebėjimai naudoti laiką prasmingai
Gebėjimai planuoti laiką atliekant užduotis
Informacijos valdymo subkompetencija
Gebėjimai ieškoti informacijos
Gebėjimai įsisavinti informaciją
Gebėjimai klasifikuoti informaciją
Gebėjimai atgaminti ir pritaikyti informaciją
Darbo komandoje subkompetencija
Gebėjimai komunikuoti
Gebėjimai prisidėti prie darbo grupėje
Gebėjimai priimti grupės nuomonę
Gebėjimai bendradarbiauti
Motyvacijos veiksnių suvokimo subkompetencija
Motyvuoja išsikeliami mokymosi tikslai
Motyvuoja mokymosi kliūčių įveikimas
Motyvuoja žinių pritaikymo galimybės
Motyvuoja galimybė įsivertinti save
Ankstesnės patirties refleksijos subkompetencija
Gebėjimai atsiminti ankstesnę veiklą
Gebėjimai suprasti ir įvertinti ankstesnę veiklą
Gebėjimai įvertinti ankstesnėje veikloje įgytą patyrimą
Gebėjimai sudaryti ankstesnės veiklos taikymo planą ir jį įgyvendinti

3,39
3,50
4,07
3,60
3,25
3,91
4,30
4,07
3,95
3,20
4,10
4,25
3,90
4,25
4,00
4,03
4,10
3,95
4,00
4,05
3,14
3,30
3,45
2,95
2,85

Iki mokymų
4,01
4,25
4,07
4,20
3,80
4,04
4,15
4,27
4,00
3,73
4,13
4,05
4,05
4,45
3,95
4,13
4,30
4,25
3,95
4,00
3,63
3,60
3,80
3,35
3,65

Po mokymų

Pokyčio
vidurkis
0,27
0,05
0,21
0,11
0,41
0,03
-0,02
-0,12
0,10
0,23
0,04
0,05
0,07
0,01
-0,06
0,06
0,01
0,08
-0,07
0,21
0,30
0,27
0,07
0,34
0,44

31 lentelė. Moterų MM gebėjimų įsivertinimo pokyčiai (n = 44)
Standartinis
nuokrypis
0,62
0,94
1,05
1,69
0,79
0,77
0,83
0,85
0,99
1,01
0,78
0,88
0,92
0,81
0,86
0,79
0,88
0,83
0,85
0,99
0,90
1,01
1,00
1,10
0,99

Pokyčio
intervalas
3,00
4,75
6,00
8,00
3,00
4,50
4,50
4,00
5,75
6,00
4,19
4,50
4,50
4,00
5,00
4,44
4,75
4,50
4,75
5,25
5,00
6,25
5,25
6,25
6,00

IV. SUAUGUSIŲJŲ MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJOS UGDYMO(SI) GALIMYBĖS

Laiko valdymo subkompetencija
Gebėjimai įvertinti laiko poreikį ir terminus
Gebėjimai planuoti užduočių atlikimo eigą
Gebėjimai naudoti laiką prasmingai
Gebėjimai planuoti laiką atliekant užduotis
Informacijos valdymo subkompetencija
Gebėjimai ieškoti informacijos
Gebėjimai įsisavinti informaciją
Gebėjimai klasifikuoti informaciją
Gebėjimai atgaminti ir pritaikyti informaciją
Darbo komandoje subkompetencija
Gebėjimai komunikuoti
Gebėjimai prisidėti prie darbo grupėje
Gebėjimai pritarti grupės nuomonei
Gebėjimai bendradarbiauti
Motyvacijos veiksnių suvokimo subkompetencija
Motyvuoja išsikeliami mokymosi tikslai
Motyvuoja mokymosi kliūčių įveikimas
Motyvuoja žinių pritaikymo galimybės
Motyvuoja galimybė įsivertinti save
Ankstesnės patirties refleksijos subkompetencija
Gebėjimai atsiminti ankstesnę veiklą
Gebėjimai suprasti ir įvertinti ankstesnę veiklą
Gebėjimai įvertinti ankstesnėje veikloje įgytą patyrimą
Gebėjimai sudaryti ankstesnės veiklos taikymo planą ir jį įgyvendinti

3,47
3,74
3,69
3,36
3,33
3,90
4,19
3,99
3,87
3,47
3,99
3,88
3,90
4,16
4,02
4,10
4,14
4,10
4,18
3,99
3,40
3,34
3,78
3,35
3,18

Iki mokymų
3,72
3,80
3,90
3,48
3,74
3,95
4,17
3,87
3,97
3,70
4,01
3,93
3,97
4,16
3,96
4,16
4,14
4,18
4,11
4,20
3,68
3,61
3,85
3,69
3,63

Po mokymų

Pokyčio
vidurkis
0,46
0,75
0,00
0,60
0,55
0,45
-0,15
0,20
0,05
0,53
-0,37
-0,20
0,15
0,20
-0,05
0,07
0,20
0,30
-0,05
-0,05
0,29
0,30
0,35
0,40
0,80

32 lentelė. Vyrų MM gebėjimų įsivertinimų pokyčiai (n=5)
Standartinis
nuokrypis
0,10
0,25
0,24
0,89
0,54
0,37
0,29
0,38
1,24
0,96
0,27
0,57
0,72
0,69
0,33
0,11
0,37
0,27
0,57
0,48
0,30
0,21
0,78
0,96
0,54

Pokyčio
intervalas
0,20
0,50
0,67
2,00
1,25
0,72
0,75
1,00
3,25
2,33
0,50
1,50
2,00
1,75
0,75
0,19
1,00
0,75
1,50
1,25
0,59
0,50
2,00
2,50
1,25
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Laiko valdymo subkompetencija
Gebėjimai įvertinti laiko poreikį ir terminus
Gebėjimai planuoti užduočių atlikimo eigą
Gebėjimai naudoti laiką prasmingai
Gebėjimai planuoti laiką atliekant užduotis
Informacijos valdymo subkompetencija
Gebėjimai ieškoti informacijos
Gebėjimai įsisavinti informaciją
Gebėjimai klasifikuoti informaciją
Gebėjimai atgaminti ir pritaikyti informaciją
Darbo komandoje subkompetencija
Gebėjimai komunikuoti
Gebėjimai prisidėti prie darbo grupėje
Gebėjimai priimti grupės nuomonę
Gebėjimai bendradarbiauti
Motyvacijos veiksnių suvokimo subkompetencija
Motyvuoja išsikeliami mokymosi tikslai
Motyvuoja mokymosi kliūčių įveikimas
Motyvuoja žinių pritaikymo galimybės
Motyvuoja galimybė įsivertinti save
Ankstesnės patirties refleksijos subkompetencija
Gebėjimai atsiminti ankstesnę veiklą
Gebėjimai suprasti ir įvertinti ankstesnę veiklą
Gebėjimai įvertinti ankstesnėje veikloje įgytą patyrimą
Gebėjimai sudaryti ankstesnės veiklos taikymo planą ir jį įgyvendinti

21–30 m.
(n = 1)
0,32
0,00
0,00
1,00
0,50
0,43
-0,25
0,33
1,00
0,67
-0,13
0,25
0,00
0,00
-0,75
0,44
0,00
1,25
0,25
0,25
0,59
-0,25
0,00
0,25
1,50

31–40 m.
(n = 17)
0,30
0,18
0,31
-0,06
0,34
0,21
0,07
0,16
0,29
0,35
0,20
0,16
0,31
0,21
0,10
0,29
0,21
0,24
0,16
0,54
0,46
0,41
0,26
0,49
0,74

41–50 m.
(n = 15)
0,37
0,27
0,47
0,87
0,33
0,12
0,13
0,00
0,13
0,20
0,16
0,08
0,17
0,12
0,27
0,09
0,17
0,10
-0,12
0,22
0,23
0,25
0,05
0,30
0,25

33 lentelė. MM gebėjimų vidurkių pokyčiai pagal skirtingas amžiaus grupes
51–60 m.
(n = 14)
0,14
-0,18
-0,21
-0,36
0,61
-0,24
-0,29
-0,50
-0,25
0,12
-0,38
-0,21
-0,36
-0,34
-0,63
-0,30
-0,32
-0,20
-0,41
-0,29
0,12
0,23
-0,13
0,21
0,30

Per 60 m.
(n = 2)
0,50
0,75
0,00
0,00
0,50
0,04
-0,25
-0,17
0,00
0,67
0,31
0,00
0,50
0,38
0,38
0,28
-0,13
0,50
0,63
0,13
0,50
-0,13
0,75
0,50
0,75
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Apibendrinant ugdomosios veiklos poveikį suaugusiųjų MM kompetencijos stiprinimui pabrėžtina, kad ugdomoji veikla yra įtakingas mokymosi mokytis veiksnys.
Mokymų dalyvių apklausos prieš ugdomąjį poveikį ir po jo rezultatų analizė rodo MM
kompetenciją sudarančių gebėjimų pokyčius. Taigi mokymosi mokytis galima išmokti,
jei žmogus motyvuotas, yra tinkamos sąlygos ir taikomos efektyvios, suaugusiam žmogui
tinkamos mokymosi strategijos.
Ugdomosios veiklos poveikis akivaizdus visoms MM subkompetencijoms ir jas
sudarantiems gebėjimams. Labiausiai sustiprėjo ankstesnės patirties apmąstymo ir
laiko valdymo subkompetencijos ir jas sudarantys gebėjimai. Kitų subkompetencijų
(informacijos valdymo, motyvacijos ir darbo grupėse) pokyčiai buvo sąlyginai mažesni, galimai dėl to, kad pastarąsias kompetencijas prieš projektą dalyviai manė esant
pakankamai gerai išplėtotas.
Ugdomasis projektas atskleidė aktyvios mokymosi veiklos svarbą mokymuisi mokytis: didžiausią pokytį patyrė tie gebėjimai, kuriems tobulinti reikėjo daug, aktyviai
ir atkakliai dirbti.
Svarbus gebėjimo mokytis tobulinimo veiksnys yra tinkama ugdomosios veiklos
trukmė. Gebėjimus, kuriems puoselėti buvo skirta daugiau laiko arba prie jų plėtojimo
buvo nuolat grįžtama, suaugusieji nurodė kaip labiau pakitusius.
Teigiamas ugdomosios veiklos poveikis gali būti pasiektas taikant efektyvias, suaugusiems žmonėms priimtinas mokymosi strategijas, kurias parenkant būtina atsižvelgti į individualius ir kognityvinius suaugusiųjų raidos ir mokymosi ypatumus bei
šiuolaikinio mokymosi paradigmos principus. Ugdomojo projekto mokymuose taikytų
kognityvinų (įsiminimo, kartojimo, plėtros ir perkėlimo), metakognityvinių (mokymosi
planavimo, stebėjimo ir vertinimo) ir išteklių valdymo (motyvacijos, emocijų ir bendradarbiavimo) strategijų sąsajos su konstruktyvaus, kontekstualaus, refleksyvaus ir
kūrybiško mokymosi formomis leido sustiprinti gebėjimą mokytis.
Šalia tiesioginės įtakos ugdomoji veikla turėjo ir „pridedamąją vertę“ – išaugusį
suaugusių žmonių kritiškumą savo pačių atžvilgiu. Šį faktą pagrindžia žemesnis kai
kurių projekto dalyvių gebėjimų įsivertinimas po ugdomosios veiklos. Darytina prielaida, kad suaugę žmonės, įsigilinę į mokymosi mokytis esmę, suprato prieš mokymus
pervertinę savo turimus mokymosi gebėjimus.
Ugdomosios veiklos reikšmę, tobulinant MM kompetenciją prasmingumą, atskleidžia projekto dalyvių ketinimai darbinėje praktikoje ir gyvenime taikyti įgytas žinias
ir puoselėti įgytus gebėjimus.
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Išanalizavus kvalifikaciją tobulinančių suaugusiųjų požiūrį į MM kompetenciją,
išsiaiškinus, kaip suaugę asmenys supranta mokymosi mokytis esmę ir įsivertina
MM kompetenciją sudarančius gebėjimus bei apibendrinus rezultatus, galima teigti,
kad sudarytas hipotetinis suaugusiųjų MM kompetencijos modelis yra empiriškai
pagrįstas. Jį sudaro asmeninė, procedūrinė ir refleksyvioji sritys, apimančios šešias
MM subkompetencijas: mokymosi mokytis prasmės supratimą, intelektualinių galių
pažinimą, motyvacijos veiksnių suvokimą, laiko ir informacijos valdymą, bendradarbiavimą mokantis ir ankstesnės patirties refleksijos gebėjimus.
Šiame skyriuje palyginsime empirinius šio darbo rezultatus su kitų suaugusiųjų
mokymąsi ir MM kompetenciją nagrinėjančių mokslininkų teorinėmis nuostatomis
bei tyrimų rezultatais. Pabrėžtina, kad tai daryti yra gana sudėtinga, nes dauguma
tyrimų skirti kitiems mokymosi aspektams: mokinių ar studentų mokymuisi mokytis,
mokymuisi mokytis tam tikro dalyko (pvz., užsienio kalbos) pagrindu, kognityvinės mokėjimo mokytis dimensijos raiškai, andragoginių kompetencijų stiprinimui
ir pan. Tačiau įsigilinus į šių giminingų sričių tyrimų rezultatus galima aptarti kai
kurių rezultatų paraleles.
Lyginant suaugusių asmenų MM kompetencijos raišką su mokinių ir studentų
MMK raiška (Pukevičiūtė, 2009) išryškėjo šie panašumai: visose tiriamųjų grupėse
geriausiai išplėtoti informacijos valdymo (mokymosi organizavimo) gebėjimai, lengviausiai pasirenkamos įsiminimo strategijos, atsiskleidžia nepakankamas asmeninių
galių panaudojimas, mokymasis ir mokymosi planavimas suvokiamas kognityviniu
lygmeniu, labiausiai tobulintini yra metaanalizės gebėjimai.
Esminis tyrimų rezultatų skirtumas – suaugę asmenys, labiau nei mokiniai ir
studentai, suvokia mokymosi mokytis prasmę, jų motyvacijai mokytis daugiau įtakos
daro vidiniai veiksniai.
Tiek V. Pukevičūtės (2009), tiek šio darbo autorės sudarytame hipotetiniame MM
modelyje pabrėžiamos besimokančiojo asmeninės galios ir vertybinės nuostatos,
būtinos MM kompetencijai puoselėti. Kaip svarbus MMK elementas nurodomas
mokymosi prasmės (svarbos) supratimas. Tačiau hipotetiniame suaugusiųjų MM
kompetencijos modelyje labiau išryškinama ankstesnės patirties refleksijos dimensija,
nes refleksija yra pagrindinis ir svariausias veiksnys bei instrumentas suaugusiam
asmeniui mokantis mokytis. Tai lemia objektyvi aplinkybė, kad suaugusieji turi
daugiau patirties nei vaikai ir jauni žmonės.
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Analizuojant suaugusiųjų mokymosi mokytis motyvacijos veiksnius, atskleistus
teikiamoje disertacijoje ir J. Laurinavičiūtės (2002) moksliniame darbe, nustatyta tam
tikrų bendrų tendencijų. Pvz., abiejų tyrimų rezultatai rodo, jog mokytis mokytis (ir
mokytis) labiau norėtų jaunesni suaugusieji, jog jauno, vidutinio amžiaus ir vyresnio amžiaus suaugusiojo besimokančiųjų mokymosi motyvacija skirtinga. Esminis
skirtumas tarp šių tyrimų rezultatų yra motyvacijos veiksniai. Disertacinio darbo
tyrimo rezultatai atskleidė, kad galimybė įsivertinti save (pažinti save, savo interesus,
pomėgius, pamatyti savo indėlį į grupės darbą siekiant bendro tikslo, jausti, kad didėja
pasitikėjimas savimi, supratus, ką žinai ir moki) visose amžiaus grupėse yra menkas
mokytis mokytis skatinantis veiksnys. Tuo tarpu J.Laurinavičiūtės (2002) teigimu,
suaugusieji svarbiausiu mokymosi motyvu dažniausiai nurodo norą tobulinti save
kaip asmenybę.
Lyginant empirinius duomenis apie mokytis mokytis motyvuojančius veiksnius
su teorinėmis įžvalgomis (Illeris, 2003; Knowles, 2005, 2007; Juozaitis, b.d.) stebina ir
kelia nerimą rezultatai, rodantys, jog suaugusius žmones gan retai mokytis motyvuoja
kylantys iššūkiai, su kuriais jie susiduria, ir sunkumai, kuriems įveikti ieškoma pagalbos. Tačiau tyrimo rezultatai koreliuoja su mokslininkų nuomone, kad suaugusieji
turi mokymosi motyvų (Knowles, 2005; 2007; A. M. Juozaitis, 2005, b.d.).
Disertacinio darbo empirinių tyrimų rezultatai rodo aukštą kvalifikaciją tobulinančių suaugusiųjų bendradarbiavimo subkompetencijos mokantis mokytis lygį.
Ugdomojo projekto metu atliktas stebėjimas leido akivaizdžiai įsitikinti, kad darbai
atlikti bendradarbiaujant grupėje sudarė prielaidas sėkmingiau plėtoti gebėjimą mokytis. Tokie tyrimų rezultatai pagrindžia mokslininkų (H. Mandl, U.Krause, 2001;
A. Demetriou, 2006; S. Neale ir kt., 2008; G. Petty, 2008; P. Bortini, 2009; P. Hofmann,
2009, 2010) nuostatas, kad mokymasis bendradarbiaujant, bendramokslių veiklos
stebėsena, grįžtamojo ryšio teikimas ir gavimas tobulina asmens gebėjimą mokytis
įvairiose situacijose, užtikrina asmeninį augimą ir dažnai sąlygoja geresnį išmokimą.
Lyginant teikiamos disertacijos diagnostinio tyrimo ir ugdomojo projekto dalyvių
nuomones iki mokymų, kaip jie vertina savo gebėjimą mokytis, galima teigti, kad
iš esmės vertinimo rezultatai nesiskiria. Nežymūs skirtumai, vertinant kai kurias
kompetencijos dalis, paaiškinami prielaida, kad ugdomojo projekto dalyvių grupė
buvo homogeniškesnė išsilavinimo prasme (visi dalyviai turėjo aukštąjį išsilavinimą),
todėl buvo kritiškesni savo atžvilgiu. Ryškesni skirtumai yra tarp diagnostinio tyrimo
rezultatų ir ugdomojo projekto tyrimo rezultatų po mokymų. Tai įrodo, kad ugdomoji veikla daro teigiamą poveikį MM kompetencijos tobulinimui. Procesas, leidęs
pasiekti MM gebėjimų pokyčių, rodo, kad MM kompetencijos tobulinimui turi būti
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skiriama daug laiko, sukuriant mokymosi situacijas, reikalaujančias tų gebėjimų, o
pats procesas turėtų vykti etapais ir cikliškai: įvertinus rezultatus, pasiektus viename
etape, būtų keliami tikslai ir numatomos kito etapo strategijos. Sugretinus šio darbo
išvadas dėl ugdomojo projekto reikšmės su A. M. Juozaičio (2008) mokslinėmis įžvalgomis monografijoje „Andragogų praktikų neformaliojo mokymosi modelis“, galima
daryti prielaidą, kad suaugusiųjų mokymosi (ir mokymosi mokytis) gebėjimai turi
būti formuojami ne tik interaktyviame mokyme(si), bet ir sąmoningai vykdomoje
savarankiškoje veikloje.
Apžvelgus teikiamą darbą kitų mokslinių tyrimų ir teorinių nuostatų kontekste,
galima teigti, kad šis darbas prisideda prie tolesnio suaugusių asmenų mokymosi visą
gyvenimą prielaidų kūrimo.
Atskleista MM kompetencijos reikšmė suaugusio žmogaus mokymui(si), nustatyta
vienos iš suaugusiųjų grupės – kvalifikaciją tobulinančių asmenų – MM kompetencijos raiška ir nubrėžti MMK ugdymo(si) kontūrai žymi šio darbo teorinį ir praktinį
reikšmingumą. Tuo patvirtinamas pasirinkto tyrimo objekto realumas ir įsitikinimas,
kad yra pasiektas numatytas tyrimo tikslas.
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Teorinio ir empirinio tyrimo bei ugdomojo projekto rezultatų pagrindu formuluojamos šios išvados.
Mokslinės literatūros analizė parodė, kad:
• Mokėjimo mokytis kompetencija yra holistinė kompetencija (metakompetencija), susiformuojanti savireguliuojančiame, aktyviame žinojimo konstravimo,
savęs pažinimo ir socialiniame procese. Mokėjimo mokytis kompetencija
apima nuostatas ir gebėjimus, kurie padeda žmogui imtis atsakomybės už
savo mokymąsi, sudaro prielaidas būti mokymosi visą gyvenimą dalyviu.
• Suaugusio žmogaus amžiaus tarpsnių, raidos uždavinių sudėtingumo, mąstymo brandos, pažinimo gebėjimų, anksčiau įgytų žinių ir sukauptos patirties
apmąstymas ir suvokimas padeda suaugusiam žmogui veiksmingiau strateguoti mokymąsi mokytis. Tobulinti suaugusiojo mokėjimo mokytis kompetenciją
nėra išskirtinių kliūčių (amžiaus, protinių gebėjimų), nes suaugęs žmogus yra
pajėgus mokytis iki gilios senatvės. Pažintinių gebėjimų kaita dėl amžiaus gali
pristabdyti suaugusiojo mokymosi greitį, informacijos suvokimo ir atgaminimo kokybę, bet tai nerodo suaugusiojo negalios tobulinti gebėjimą mokytis.
Sudarytą ir teoriškai pagrįstą hipotetinį suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos modelį sudaro:
• Asmeninė dimensija, grindžiama vertybinėmis nuostatomis ir apimanti mokymosi prasmės supratimą, vidinį poreikį mokytis, mokymosi motyvaciją,
savęs, kaip mokinio ir asmeninių galių, reikalingų sėkmingam mokymuisi,
suvokimą, požiūrį į savivertę.
• Procesinė dimensija, apimanti pastangas ir įgūdžius, reikalingus mokymuisi
planuoti ir valdyti (laiko planavimo, mokymosi aplinkos sukūrimo, informacijos valdymo), kūrybiškumą, santykius su aplinkiniais (bendradarbiavimą,
pagalbos paiešką ir suteikimą).
• Refleksijos dimensija, apimanti ankstesnės veiklos atsiminimą, supratimą ir
įvertinimą, įgyto patyrimo analizę, patirties taikymo veiksmų plano sudarymą
ir jo įgyvendinimą.
• Baziniai kognityviniai gebėjimai, kuriuos sudaro įvairių sričių žinios, įgūdžiai
bei jų perkėlimas į kitas mokymosi situacijas.
Diagnostiniu tyrimu nustatyta suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos
raiška. Tyrimo rezultatų analizė parodė, kad:
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•

Suaugusieji suvokia mokymosi mokytis reikšmę ir teikiamą naudą mokymosi
pažangai bei asmeniniam tobulėjimui. Gebėjimas mokytis suprantamas siaurąja (tradicine) prasme ir siejamas su kognityvine mokymosi mokytis dimensija,
t. y. informacijos paieškos, apdorojimo ir atgaminimo gebėjimais. Suaugusieji
nepakankamai suvokia mokymąsi mokytis plačiąja prasme – metamokymąsi,
apimantį kognityvinę ir afektyvinę mokymosi dimensijas.
• Brandžiausia suaugusiųjų MM subkompetencija yra motyvacinių veiksnių
suvokimas. Labiausiai tobulintini yra laiko planavimo ir valdymo, ankstesnės patirties refleksijos bei savęs (intelektualinių galių, taikomų mokymosi
strategijų) pažinimo gebėjimai.
• Mokymosi mokytis gebėjimų raiškai įtaką daro kai kurie demografiniai
veiksniai: a) kaimo gyventojų mokymosi mokytis gebėjimai yra silpnesni nei
miestuose ir gyvenvietėse gyvenančių asmenų, b) moterys visose mokėjimo
mokytis kompetenciją sudarančiose gebėjimų grupėse turi daugiau statistiškai
reikšmingai išreikštų mokymosi gebėjimų nei vyrai, c) aukštąjį ir aukštesnįjį
išsilavinimą turinčių asmenų mokymosi mokytis gebėjimai statistiškai reikšmingai geriau išplėtoti nei vidurinį (be profesinio ir su profesiniu) išsilavinimą
turinčių asmenų.
Ugdomojo projekto rezultatai parodė, kad:
• Tikslingai suplanuota ir organizuota, besimokančiojo patirtį įtraukianti,
tinkamomis mokymosi strategijomis, teigiamomis emocijomis ir bendradarbiavimu paremta ugdomoji veikla yra reikšmingas veiksnys, keičiantis
suaugusių žmonių mokymosi mokytis situaciją ir svari mokėjimo mokytis
kompetencijos tobulinimo galimybė.
• Ugdomasis poveikis buvo reikšmingas visiems MM kompetenciją sudarantiems gebėjimams skirtingų lyčių ir skirtingo amžiaus suaugusiųjų grupėse.
Didžiausią pokytį patyrė gebėjimai, kuriuos ugdomojo projekto dalyviai prieš
projektą manė esant menkiau išplėtotus: gebėjimai reflektuoti ankstesnę patirtį
ir gebėjimai valdyti laiką. Atskleista pridėtinė ugdomojo projekto vertė: išaugo dalyvių kritiškas požiūris į savo gebėjimų vertinimą ir labiau objektyvus
turimos MM kompetencijos vertinimas.
• Ugdomoji veikla, siekiant giliai ir nuodugniai tobulinti mokėjimo mokytis
kompetenciją, yra ilgalaikis procesas, organizuojamas etapais ir ciklais: įvertinus rezultatus, pasiektus viename etape, keliami tikslai ir numatomos kito
etapo strategijos.
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•

MM kompetencijos ugdymo(si) galimybės susijusios su mokymosi strategijų
taikymu. Pagrindinės mokymosi strategijos suaugusiųjų MM kompetencijai
tobulinti yra metakognityvinės (mokymosi planavimo, stebėsenos, vertinimo, koregavimo; vidinės asmeninių mokymosi sėkmės žingsnių kontrolės;
refleksijos ir patirties perkėlimo) ir išteklių valdymo (motyvacijos mokytis
įsivertinimo, savęs motyvavimo būdų paieškos, laiko, pastangų ir emocijų
valdymo, bendradarbiavimo).
Diagnostinio tyrimo ir ugdomosios veiklos rezultatai parodė, kad:
• Suaugusieji nori tobulinti MM kompetenciją ir dalyvautų tiesioginėje ugdomojoje veikloje, jeigu tokia galimybė būtų. Statistiškai reikšmingai dažniau
mokytis sutiktų jaunesni, moterys ir žemesnį išsilavinimą turintys asmenys.
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Suaugusiųjų švietimo politikams
Įgyvendinant Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatas (2003,
13.1 skirsnis), kad visais švietimo lygiais, taigi ir suaugusiųjų mokymusi, kryptingai
ugdomi gebėjimai mokytis. Jie yra pamatinis kitų mokymosi gebėjimų pagrindas,
padeda suaugusiesiems išlikti profesinėje veikloje arba į ją patekti / sugrįžti, būti
visaverčiais visuomenės nariais. Būtina sudaryti realias sąlygas suaugusiųjų, ypač
žemesnio išsilavinimo, mokėjimo mokytis kompetencijai tobulinti, įskaitant ir tam
reikalingas finansines priemones.
Suaugusiųjų mokymo organizatoriams ir mokymų vedėjams (dėstytojams, treneriams, suaugusiųjų mokytojams)
1. Siekiant pagerinti suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi efektyvumą, būtina
komunikuoti mokėjimo mokytis kompetenciją plačiąja prasme kaip metamokymąsi
arba metakompetenciją, o ne tik kaip kognityvinę dimensiją, atskleidžiant giluminę
gebėjimo mokytis reikšmę ir parodant praktinę naudą.
2. Suaugusiems žmonėms, norintiems mokytis mokytis, sudaryti sąlygas (skirti
pakankamai laiko, numatyti tinkamą turinį) pažinti mokymosi mokytis esmę,
siekiant, kad suaugusieji galėtų palyginti turimus mokymosi mokytis gebėjimus su
kitokiomis mokymosi galimybėmis ir galėtų apsispręsti dėl tolesnio gebėjimo mokytis
puoselėjimo.
3. Mokėjimo mokytis kompetenciją ugdyti ne tik specialiuose (tiesiogiai), bet visuose suaugusiųjų mokymuose (netiesiogiai), dalį mokymų laiko skiriant klausimui
kaip mokomasi? aptarti. Ši rekomendacija glaudžiai siejasi su mokymų organizatorių
ir vedėjų mokėjimo mokytis kompetencijos lygiu ir kelia jiems reikalavimus: a) gebėti mokytis patiems, b) gebėti perteikti ir aptarti gebėjimo mokytis ypatumus savo
ugdytiniams.
4. Į andragoginių studijų programas įtraukti studentų mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą(si) ir gebėjimų formavimą ugdyti jų, būsimų suaugusių mokinių,
MM kompetenciją.
Suaugusiesiems
1. Įsivertinti mokėjimo mokytis kompetenciją, pasinaudojant sukurtu įvertinimo
instrumentu. Esamos situacijos įsivertinimas leis nusistatyti MM kompetencijos
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stiprybes ir silpnybes, kurioms mažinti bus galima ieškoti optimaliausių būdų ir
priemonių.
2. Domėtis mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymosi galimybėmis. Dalintis
turima mokėjimo mokytis patirtimi su kitais besimokančiaisiais, artimaisiais, kolegomis.
3. Ugdytis refleksijos įgūdžius dalyvaujant bet kokiuose mokymuose ir savivadžiai:
apmąstyti kiekvieną dieną, įvertinti pasisekusius ir nepasisekusius dalykus, nuspręsti,
kokias išvadas būtų galima taikyti ateities veiklose; rašyti dienoraštį.
4. Domėtis savo intelektualinėmis galiomis (protiniais gebėjimais, mokymosi
stiliais), jų puoselėjimo galimybėmis ir taikymo būdais.
5. Žiūrėti į mokymąsi kaip į „atradimų apie mokymąsi pasaulį“, o ne kaip į prievolę
ir nuobodų dalyką. Pozityvus požiūris suteikia papildomos mokymosi motyvacijos.
Planuojant tolesnius tyrimus būtų tikslinga:
a) išsiaiškinti mokėjimo mokytis kompetencijos raišką ne tik kvalifikaciją tobulinančių dalyvaujančių, bet ir į šią kategoriją nepatenkančių asmenų grupėse (pvz.,
bedarbių);
b) išsiaiškinti, kaip mokymosi mokytis ugdymas atsispindi suaugusiųjų mokymosi
programose (bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, neformaliojo ugdymo) ir kokios
galimybės integruoti MM į mokymo programas;
c) atlikti įvairių šiuo metu Lietuvoje atsiradusių instrumentų mokėjimo mokytis
kompetencijai įvertinti palyginamąją analizę, siekiant nustatyti, ar gali būti mokėjimo
mokytis kompetencija tiriama tais pačiais instrumentais įvairaus amžiaus grupėse
(vaikų, jaunimo, suaugusiųjų);
d) išsiaiškinti, kodėl suaugusiuosius mokytis menkai motyvuoja kylantys iššūkiai,
su kuriais jie susiduria, ir sunkumai, kuriems įveikti ieškoma pagalbos.
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Subkompetencijos elementus nusakantys gebėjimai

1 priedas.

Žinojimas, ką darau mokydamasis
Žinojimas, kaip įgyti, įsidėmėti ir įsisavinti naujas žinias ir įgūdžius
Mokėjimas planuoti ateities veiklą
Įgūdis aktyviai klausti, siekiant automatizuoti žinias apie informacijos gavimą
Įgūdžiai, leidžiantys asmeniui mokantis panaudoti turimus išteklius
Įgūdžiai naudoti savo gebėjimų stiprybes ir minimizuoti gebėjimų ribotumą
Įgūdžiai, leidžiantys įveikti užmaršumą, mokymosi trukdžius, netinkamas asociacijas, menką motyvaciją
Supratimas, kokių Gebėjimas efektyviai valdyti laiką
reikia gebėjimų
Gebėjimas efektyviai tvarkyti informaciją (rinkti, apdoroti, išsaugoti, atgaminti ir panaudoti)
Gebėjimas dirbti individualiai ir grupėmis
Gebėjimas įveikti kliūtis
Gebėjimas rasti konsultavimo pagalbą
Gebėjimas remtis ankstesniąja mokymosi ir gyvenimo patirtimi
Gebėjimas įgytas žinias panaudoti kituose kontekstuose
Supratimas, koSuvokimas, kas nežinoma (ko nežinau)
kios turi būti
Požiūris į mokymosi vertinimo išvadų naudojimas ateities veikloje
nuostatos
Mokymosi proceso supratimas
Motyvacijos ir pasitikėjimo savimi turėjimas
Supratimas, kokią Supratimas, kaip teikti pirmenybę mokymuisi
suteikia naudą
Supratimas, kaip besimokantysis gali motyvuoti pats save
Supratimas, kaip įgyti pasitikėjimą savo sėkme
Supratimas, apie dalykus, kurie daro įtaką mokymuisi (dienos režimas, mityba, teigiama aplinka)
Supratimas apie specifinius dalykus (strategijas), kurias galima naudoti efektyviam mokymuisi
Supratimas apie stiprintinus įpročius, pvz., įprotį reflektuoti mokymąsi, siekiant mokymąsi tobulinti.

Subkompen- Subkompetenci
tencija
jos elementai
Mokėjimas
Supratimas, kokių
mokytis sureikia žinių
pratimas
Supratimas, kokių
reikia mokėjimų/
įgūdžių

Mokėjimo mokytis kompetencijos tyrimo instrumentas
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Laiko valdymas

Laiko ir terminų
įvertinimas

Mokymosi motyvas - galimybė įsivertinti save

Mokymosi motyvas – galimybė
pritaikyti žinias

Mokymosi motyvas – galimybė
įveikti kliūtis

Subkompen- Subkompetenci
tencija
jos elementai
Motyvacinių Mokymosi motyveiksnių su- vas - tikslas
vokimas
Jausti poreikį mokytis, kai tikslai nusistatomi ir užsibrėžiami asmeniškai
Jausti poreikį mokytis, kai galvojama apie savo ateitį
Jausti poreikį mokytis, kai tikima savo projektais, svajonėmis
Jausti poreikį mokytis, kai žinoma, kodėl (kokiu tikslu) vykdoma užduotis, projektas ar veikla
Jausti poreikį mokytis, kai ieškoma pagalbos, esama sunkumų
Jausti poreikį mokytis, kai norisi įveikti iššūkius
Jausti poreikį mokytis, kai norisi pasiekti tikslą
Jausti poreikį mokytis, kai aplinka draugiška ir jauki, kai žinoma, kad atsiras, padėsiančių žmonių
Jausti poreikį mokytis, kai norisi tobulinti mėgstamą dalyką
Jausti poreikį mokytis, kai yra galimybės pasinaudoti mokymosi rezultatais (pvz., kasdieniniame gyvenime)
Jausti poreikį mokytis, kai mokomasi įvairiose situacijose, įvairiais būdais
Jausti poreikį mokytis dalijantis ir keičiantis žiniomis su kitais žmonėmis
Jausti poreikį mokytis, kai dalykai atrandami ir tyrinėjami asmeniškai
Jausti poreikį mokytis, kai gali pažinti save, savo interesus, pomėgius
Jausti poreikį mokytis, kai gali pamatyti savo indėlį į grupės darbą siekiant bendro tikslo
Jausti poreikį mokytis, kai gali padėti kitiems žmonėms
Jausti poreikį mokytis, kai jauti, kad didėja pasitikėjimas savimi, supratus, ką žinai ir moki
Jausti poreikį kiekvieną dieną išmokti naujų dalykų
Jausti poreikį mokytis siekiant skatinti kitų žmonių pažangą
Gebėti panaudoti laiką tikslams pasiekti
Gebėti įvertinti, kiek laiko reikės, kad užduotis/veikla būtų sėkmingai atlikta
Gebėti laikytis užduočių atlikimo terminų
Gebėti analizuoti terminų nesilaikymo priežastis ir nustatyti, ar jos buvo sąmoningos ar nesąmoningos
Gebėti sukurti strategijas kliūtims, trukdančioms laikytis terminų, šalinti

Subkompetencijos elementus nusakantys gebėjimai
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Subkompetenci
jos elementai
Užduočių tvarkymas

Subkompetencijos elementus nusakantys gebėjimai

Gebėti nustatyti užduočių prioritetus, t.y. gebėti jas vykdyti atsižvelgiant į jų svarbą
Gebėti skaidyti didelę užduotį į keletą smulkių, pasirinkti tą, kuriai atlikti tuo metu turima pakankamai laiko
Gebėti numatyti atskirus bendros užduoties žingsnius ir sudaryti jų sąrašą
Gebėti susidaryti laiko tvarkaraštį ir vesti dienoraštį veikloms prisiminti, organizuoti ir planuoti
Atsižvelgiant į užduoties atlikimo terminus gebėti nustatyti kiekvienos užduoties pradžios ir pabaigos laiką
Gebėti sudaryti visą užduoties atlikimo vaizdą, ypač jei užduotys persidengia arba viena priklauso nuo kitos
Prasmingas laiko Gebėti numatyti netikėtumų tikimybę ir suplanuoti laiką taip, kad užduotis būtų atlikta
naudojimas
Gebėti nutraukti veiklą ir ją iš naujo perplanuoti, kai matoma, kad nepasiekiamas tikslas
Gebėti tvarkyti laiką taip, kad viską būtų galima daryti be trukdžių, pvz., kai mokomasi, negalvojam apie poilsį
Gebėti efektyviai naudoti laiką užduotims atlikti
Darbas su užduo- Gebėti tinkamai paskirstyti laiką daug pastangų reikalaujančioms užduotims
timis
Gebėti suprasti, kokie veiksmai, atlikti darant patinkančią užduotį, gali būti naudingi atliekant nepatinkančią
Gebėti nustatyti, kaip švaistomas laikas nemalonioms, daug pastangų reikalaujančioms užduotims atlikti
Gebėti paprašyti pagalbos ir panaudoti visus išteklius siekiant įvykdyti užduotis laiku
Informacijos Informacijos
Gebėti pasinaudoti bibliotekos ištekliais
valdymas
paieška
Gebėti naudotis internetu ieškant informacijos
Gebėti nustatyti prieinamus išteklius (internetas, biblioteka ir pan.) informacijai rasti
Gebėti užduoti klausimus siekiant sužinoti rūpimą informaciją
Gebėti nustatyti, kokiais būdais reikia mokytis
Informacijos suGebėti nustatyti pagrindinius (raktinius, svarbiausius) žodžius ir pagrindinę teksto mintį ar autoriaus nuostatas
pratimas
Gebėti nustatyti pagrindinę pokalbio mintį
Gebėti atskirti tai, kas svarbu, nuo to, kas nesvarbu
Gebėti nustatyti, kad reikia daugiau informacijos, kai klausoma kalbančiojo, žiūrima TV ar skaitomas tekstas
Gebėti sekti ir (ar) paaiškinti instrukcijų, pateiktų raštu arba vizualiai, nuoseklumą
Informacijos klasi- Gebėti sudėlioti informaciją atsižvelgiant į kriterijus (abėcėlės tvarka, chronologine tvarka ir pan.)
fikavimas,
Gebėti atsirinkti informaciją pagal temą, naudingumą ir poreikius
Gebėti sisteminti (kataloguoti) informaciją taip, kad prireikus ją būtų galima lengvai surasti
Gebėti naudoti paprastas įsiminimo strategijas kasdieninio gyvenimo duomenims įsidėmėti

Subkompentencija

PRIEDAI

Darbas grupėje

Subkompentencija

Subkompetenci
Subkompetencijos elementus nusakantys gebėjimai
jos elementai
Informacijos
Gebėti daryti užrašus kasdieninio gyvenimo situacijose (pvz., kalbant telefonu) ir paskaitose/užsiėmimuose
atgaminimas, pri- Gebėti atgaminti teksto struktūrą ir turinį naudojant planą ir minčių (sąvokų, koncepcijų) žemėlapį
taikymas
Gebėti suskirstyti informacijos elementus pagal kategorijas „už“ ir „prieš“ situacijoje, kai reikia pasirinkti
Gebėti naudoti įvairią informaciją pranešimui parengti ir pristatyti
Gebėti panaudoti vienuose mokymuose gautą informaciją kituose mokymuose
Komunikavimas Gebėti išsakyti mintis ir nuomonę grupei
Gebėti klausyti nepertraukiant komandos narių
Gebėti išreikšti savo nuomonę grupei netgi, kai ji skiriasi nuo kitų nuomonės
Gebėti išklausyti ir suprasti kitų žmonių požiūrį, kai jis sutampa su asmens nuomone ir kai skiriasi
Gebėti kurti ryšius tarp grupės narių ir bendradarbiauti su jais, kai nuomonės sutampa su ir kai jos skiriasi
Indėlis į grupės
Gebėti žiniomis ir patirtimi pasidalinti su grupe
darbą
Gebėti nustatyti, kokios grupės narių žinios, vertybės ir įgūdžiai yra nauji arba geresni, ir jais pasinaudoti
Gebėti pripažinti ir įvertinti bet kokį grupės nario indėlį į bendrą darbą ir atsižvelgti į jį
Gebėti aktyviai dalyvauti grupės darbe
Gebėti priimti grupės narių pagalbą ir dirbant, ir formuojant nuostatas
Gebėti paskatinti grupės narius įsitraukti į veiklą ir bendradarbiauti
Grupės nuomonės Gebėti priimti grupės narių pastabas, apsvarstyti jų naudingumą ir ištaisyti savo klaidas
priėmimas
Gebėti priimti grupės darbo taisykles ir jų laikytis
Gebėti pripažinti, kad kiekvienas grupės narys turi tam tikrą vaidmenį ar užduotį ir siekia bendro tikslo
Gebėti įvykdyti viską, ką yra pasižadėjusi/pasižadėjęs, nori to ar nenori
Gebėti priimti grupės sprendimus netgi tuomet, kai su jais nesutinkama
Bendradarbiavi- Gebėti nustatyti grupės darbo tikslą, rūpintis grupės veikla netgi, kai veikla yra tik dalis bendros veiklos
mas
Gebėti vykdyti įsipareigojimus laiku, įsitraukti, nugalėti kliūtis, siekti bendro tikslo
Gebėti grupės poreikius laikyti svarbesniais nei savo paties
Gebėti pozityviai derėtis su grupės nariais, ieškant sprendimų dėl iškilusių nesklandumų
Gebėti pasirinkti iš keleto pasiūlymų ir remti tą veiklą, kuri atrodo geriausia
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Subkompen- Subkompetenci
Subkompetencijos elementus nusakantys gebėjimai
tencija
jos elementai
Ankstesnės
Veiklos praeityje Gebėti atsiminti, ką veikiant buvo įgyta aptariama mokymosi patirtis
patirties re- atsiminimas ir ap- Gebėti įvertinti laiką, per kurį buvo atlikta mokymosi veikla
fleksija
rašymas
Gebėti aprašyti, kokiomis aplinkybėmis buvo įgyta ankstesnioji mokymosi patirtis
Gebėti atskleisti jausmus, patirtus atliekant mokymosi veiklą
Veiklos praeityje Gebėti nustatyti, kas buvo svarbu ankstesnėje mokymosi veikloje
supratimas ir įver- Gebėti įvertinti, ar buvo pasiekti mokymosi veiklos tikslai
tinimas
Gebėti suprasti, ar ankstesnė mokymosi veikla buvo veiksminga
Gebėti nustatyti, kokiais ankstesnės mokymosi veiklos etapais buvo įgyta skirtinga patirtis
Gebėti įvertinti priežastis, kodėl norima pasikeisti asmeniškai arba pakeisti situaciją
Patyrimo, įgyGebėti nustatyti, ar strategijos, procedūros ir įgūdžiai, kurie buvo taikomi ankstesnėje veikloje, buvo efektyvūs
to atlikus veiklą,
Gebėti įvardinti patirtį, įgytą ankstesnėje mokymosi veikloje
analizė
Gebėti rasti alternatyvių galimybių panašiai mokymosi veiklai atlikti
Gebėti įvertinti, kas ankstesnėje mokymosi patirtyje buvo gerai ir kas taisytina
Gebėti padaryti išvadas, ką galima buvo atlikti kitaip
Gebėti rasti ankstesnės mokymosi patirties teorinį pagrindimą
Ankstesnės patir- Gebėti numatyti, ką iš įgytos patirties galima panaudoti dabar ar ateityje
ties taikymo veiks- Gebėti numatyti, kaip stiprinti įgytas stiprybes
mų plano sudary- Gebėti numatyti, kaip įveikti išryškėjusias silpnybes
mas ir įgyvendiGebėti numatyti, kokioje mokymosi veikloje, kokiais būdais ir kokia seka bus taikoma ankstesnė patirtis
nimas
Gebėti numatyti laiką, per kurį ankstesnė mokymosi patirtis bus pritaikyta
Gebėti įgyvendinti numatytą planą
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2 priedas
Diagnostinio tyrimo anketa

Gerbiamas kolega!
Šiais laikais mes visi ko nors mokomės. Vieni mokomės sėdėdami auditorijoje,
kiti – stebėdami savo ar šalia esančių žmonių veiklą, treti – savarankiškai: skaitydami
ir analizuodami literatūrą, atlikdami nuotolinio mokymosi užduotis. Kiekvienas mūsų
pasirenkame mokymosi būdus ir aplinką, savaip tvarkome mokymuisi skirtą laiką.
Kviečiame Jus keletą minučių pamąstyti apie tai, kaip Jūs mokotės – kas mokytis
padeda, kas – trukdo, ir užpildyti šį klausimyną. Atsakęs į klausimus, Jūs pats pamatysite stipriąsias ir tobulintinas savo mokymosi puses.
Apklausos tikslas – surinkti informaciją apie suaugusiųjų mokymosi mokytis
kompetencijos raišką. Jūsų nuomonė padės sukurti suaugusiųjų žmonių mokymosi
mokytis tobulinimo modelį.
Anketoje pateikti klausimai su galimais atsakymais. Prašome atsakyti į visus klausimus. Kaip pažymėti atsakymą, nurodyta prie kiekvieno klausimo. Jei atsakydami
suklydote ar pažymėjote ne tą atsakymą, kurį norėjote, aiškiai nubraukite netinkamą
atsakymą ir pažymėkite, Jūsų nuomone, tinkamą.
Anketa anoniminė – pavardės nurodyti nereikia. Garantuojame, kad duomenys
bus naudojami tik statiškai apibendrinti, todėl jų konfidencialumą užtikriname.
Apklausą atlieka Vilniaus pedagoginio universiteto Edukologijos katedros doktorantė Vilija Lukošūnienė.
Dėkojame už atsakymus. Linkime sėkmės!
1. Ar Jums aktualu mokėti mokytis? Pažymėkite vieną atsakymą.
cc Labai
cc Aktualu
cc Nelabai
cc Visai
cc Sunku
aktualu
aktualu
neaktualu
pasakyti
2. Kaip suprantate, kas yra mokymasis mokytis? Pažymėkite tris, Jūsų nuomone,
mokymosi mokytis kompetenciją apibūdinančius teiginius.
cc Gebėjimas planuoti mokymosi veiklą.
cc Gebėjimas įsivertinti mokymąsi ir išvadas naudoti mokantis ateityje.
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cc Gebėjimas efektyviai rinkti, apdoroti, išsaugoti, atgaminti ir panaudoti informaciją.
cc Gebėjimas dirbti individualiai ir grupėmis.
cc Gebėjimas įgyti, įsidėmėti ir įsisąmoninti naujas žinias ir įgūdžius.
cc Gebėjimas rasti konsultavimo pagalbą ir ja pasinaudoti.
cc Gebėjimas remtis ankstesne mokymosi ir gyvenimo patirtimi.
cc Gebėjimas įgytas žinias ir įgūdžius panaudoti kitomis aplinkybėmis, t. y. kitoje
veikloje, nei žinios ir įgūdžiai buvo įgyti.
cc Vidinės motyvacijos mokytis turėjimas ir pasitikėjimas savimi.
cc Kita (įrašykite).................................................................................................................
3. Kaip Jums atrodo, kaip mokėjimas mokytis padeda pasiekti geresnių mokymosi
rezultatų? Pažymėkite vieną atsakymą.
cc Labai
cc Padeda cc Nelabai
cc Visai
cc Nežinau,
padeda
padeda
nepadeda
negalvojau
4.Įsivertinkite mokėjimo mokytis kompetenciją sudarančius gebėjimus. Kiekvienam teiginiui pasirinkite vieną atsakymo variantą .
Motyvacijos veiksnių supratimas
Mokymosi motyvas – tikslai.
Tikrai
Jaučiu poreikį mokytis, kai...
sutinku
1. Pats nusistatau ir užsibrėžiu tikslus
2. Galvoju apie savo ateitį
3. Tikiu savo projektais ir svajonėmis
4. Žinau, kodėl (kokiu tikslu) vykdau užduotį, projektą ar veiklą

Sutinku

Nei sutinku, Nesutinku
Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

Mokymosi motyvas - galimybė įveikti Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
kliūtis.
sutinku
nei nesutinku
nesutinku
Jaučiu poreikį mokytis, kai...
5. Ieškau pagalbos, turėdama(s) sunkumų
6. Įveikiu iššūkius, kai su jais susiduriu
7. Siekiu savo tikslų
8. Matau savo pažangą
9. Aplinka draugiška ir jauki bei padėti
pasirengę aplinkiniai
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Mokymosi motyvas - galimybė pritai- Tikrai
kyti žinias.
sutinku
Jaučiu poreikį mokytis, kai...
10. Mėgstu dalyką ir noriu jį tobulinti
11. Galiu panaudoti mokymosi rezultatus: pritaikau kasdieninio gyvenimo žinias mokymuisi ir atvirkščiai
12. Mokausi įvairiose situacijose, įvairiais būdais
13. Dalinuosi išmoktais dalykais su kitais
žmonėmis
14. Pasinaudodama(s) naujomis žiniomis
dalykus atrandu ir tyrinėju pats

Sutinku

Nei sutinku, Nesutinku
Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

Mokymosi motyvas – galimybė įsivertin- Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku
Tikrai
ti save.
sutinku
nei nesutinku
nesutinku
Jaučiu poreikį mokytis, kai...
15. Galiu pažinti save: interesus, pomėgius, vidines galias, gebėjimus
16. Galiu pamatyti savo indėlį į grupės
darbą siekiant bendro tikslo
17. Galiu padėti kitiems žmonėms
18. Jaučiu, kad didėja pasitikėjimas savimi, supratus, ką žinau ir moku
19. Noriu kiekvieną dieną išmokti naujų dalykų
20. Galiu paskatinti kitų žmonių pažangą

Laiko valdymas
Įvertindamas laiką ir terminus gebu

Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku
Tikrai
sutinku
nei nesutinku
nesutinku

1. Laiką panaudoti užduoties tikslams
pasiekti
2. Įvertinti, kiek laiko reikės, kad užduotis
ar veikla būtų sėkmingai atlikta
Laikytis užduočių atlikimo terminų
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4. Analizuoti, dėl kokių priežasčių nesilaikiau terminų, ir nustatyti, ar jos buvo
sąmoningos, ar nesąmoningos
5. Sukurti strategijas kliūtims, trukdančioms laikytis terminų, įveikti
Planuodama(s) užduočių atlikimo eigą Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku
Tikrai
gebu
sutinku
nei nesutinku
nesutinku
6. Nustatyti užduočių prioritetus, t. y. gebu
jas vykdyti atsižvelgdama(s) į jų svarbą
7. Suskaidyti didelę užduotį į keletą smulkių, kad galėčiau pasirinkti tą, kuriai atlikti
tuo metu turiu pakankamai laiko
8. Numatyti atskirus užduoties žingsnius
ir sudaryti jų sąrašą
9. Susidaryti laiko tvarkaraštį ir vesti dienoraštį savo veikloms prisiminti, organizuoti ir planuoti
10. Atsižvelgdama(s) į užduoties atlikimo
terminus nustatyti, kiekvienos užduoties
pradžios ir pasibaigos laiką
11. Susidaryti visą užduoties atlikimo
vaizdą, ypač jeigu keletas užduočių persidengia arba viena priklauso nuo kitos
Naudodama(s) laiką prasmingai gebu
12. Numatyti netikėtumų tikimybę ir suplanuoti laiką taip, kad užduotis būtų atlikta netgi tuomet, jeigu užkluptų netikėtumai
13. Nutraukti veiklą ir ją iš naujo perplanuoti, kai matoma, kad nepasiekiamas
tikslas arba neįvykdomos planuotos užduotys
14. Tvarkyti savo laiką taip, kad viską būtų
galima daryti be trukdžių
15. Efektyviai naudoti laiką užduotims
atlikti
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Planuodamas laiką atliekant užduotis gebu

Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
sutinku
nei nesutinku
nesutinku

16. Tinkamai paskirstyti laiką daug pastangų reikalaujančioms užduotims
17. Suprasti, kokie veiksmai, atlikti darant
patinkančią užduotį, gali būti naudingi atliekant nepatinkančią užduotį
18. Nustatyti, kaip švaistomas laikas ieškant
būdų nemalonioms arba daug pastangų reikalaujančioms užduotims atlikti
19. Paprašyti pagalbos ir panaudoti visus
išteklius siekiant įvykdyti užduotis laiku

Informacijos valdymas
Ieškodamas informacijos gebu

Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
sutinku
nei nesutinku
nesutinku

1. Pasinaudoti bibliotekos ištekliais
2. Naudotis internetu
3. Nustatyti prieinamus išteklius (internetas, biblioteka ir pan.) informacijai rasti
4. Užduoti klausimus siekdamas sužinoti
rūpimą informaciją
5. Nustatyti, kokiais būdais reikia mokytis
Suprasdamas informaciją gebu

Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
sutinku
nei nesutinku
nesutinku

6. Nustatyti pagrindinius (raktinius, svarbiausius) žodžius ir pagrindinę teksto mintį
ar autoriaus nuostatas
7. Nustatyti pagrindinę pokalbio mintį
8. Atskirti tai, kas svarbu, nuo to, kas nesvarbu
9. Nustatyti, kad reikia daugiau informacijos, kai klausoma kalbančiojo, žiūrima TV
ar skaitomas tekstas
10. Sekti ir/arba paaiškinti instrukcijų nuoseklumą raštu arba vizualiai
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Klasifikuodama(s) informaciją gebu

Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
sutinku
nei nesutinku
nesutinku

11. Sudėlioti informaciją atsižvelgdama(s)
į kriterijus (abėcėlės tvarka, chronologine tvarka)
12. Atsirinkti informaciją pagal temą, naudingumą ir poreikius
13. Sisteminti (kataloguoti) informaciją
taip, kad prireikus galėčiau lengvai surasti
14. Naudoti paprastas įsiminimo strategijas kasdieninio gyvenimo duomenims
(telefono numerius, PIN kodus, slaptažodžius) įsidėmėti
Atgamindama(s) ir pritaikydama(s) infor- Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
maciją gebu
sutinku
nei nesutinku
nesutinku
15. Daryti užrašus kasdieninio gyvenimo
situacijose (pvz., kalbėdama(s) telefonu) ir
paskaitose(užsiėmimuose)
16. Atgaminti teksto struktūrą ir turinį naudodamas planą ir minčių (sąvokų, koncepcijų) žemėlapį
17. Suskirstyti informacijos elementus pagal kategorijas „už“ ir „prieš“, kai reikia
pasirinkti
18. Naudoti įvairią informaciją pranešimui
parengti ir pristatyti
19. Panaudoti vienuose mokymuose gautą
informaciją kituose mokymuose

Darbas grupėje
Komunikuodama(s) gebu
1. Atskleisti savo mintis ir nuomonę grupei
2. Klausyti nepertraukdama(s) grupės
narių
3. Išreikšti savo nuomonę grupei netgi, kai
ji skiriasi nuo kitų nuomonės
4. Išklausyti ir suprasti kitų žmonių požiūrį
abiem atvejais – kai jis sutampa su manuoju ir kai jis skiriasi
5. Kurti ryšius tarp grupės narių, rodyti
pagarbą, bendradarbiauti su visais abiem
atvejais – kai nuomonės sutampa ir kai
jos skiriasi
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Prisidėdama(s) prie darbo grupėje gebu

Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
sutinku
nei nesutinku
nesutinku

6. Savo žiniomis ir patirtimi pasidalinti su grupe
7. Nustatyti, kokios grupės narių žinios,
vertybės ir įgūdžiai yra nauji arba geresni
už mano, ir jais pasinaudoti
8. Pripažinti ir įvertinti bet kokį grupės nario indėlį į bendrą darbą ir atsižvelgti į jį
9. Aktyviai dalyvauti grupės darbe
10. Priimti grupės narių pagalbą ir dirbdama(s), ir formuodamasi(s) požiūrį
11. Paskatinti, grupės narius įsitraukti į
veiklą ir bendradarbiauti
Priimdama(s) grupės nuomonę gebu

Tikrai
sutinku

Sutinku

Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

12. Priimti grupės narių pastabas, apsvarstyti jų naudingumą ir ištaisyti savo klaidas
13. Priimti grupės darbo taisykles ir jų
laikytis
14. Pripažinti, kad kiekvienas grupės narys
turi tam tikrą vaidmenį ar užduotį ir siekia
bendro tikslo
15. Įvykdyti viską, ką esu pasižadėjęs/pasižadėjusi, noriu to ar nenoriu
16. Priimti komandos sprendimus netgi
tuomet, kai su jais nesutinku
Bendradarbiaudamas gebu

Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
sutinku
nei nesutinku
nesutinku

17. Nustatyti grupės darbo tikslą, rūpintis
grupės veikla netgi kai mano veikla yra tik
dalis bendros veiklos
18. Vykdyti įsipareigojimus laiku, įsitraukti, nugalėti kliūtis, siekti bendro tikslo
19. Grupės poreikius laikyti svarbesniais
nei savo paties
20. Pozityviai derėtis su grupės nariais
ieškodama(s) sprendimų dėl iškilusių nesklandumų
21. Pasirinkti iš keleto pasiūlymų ir remti
tą veiklą, kuri man atrodo geriausia
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Ankstesnės patirties refleksija
Atsimindama(s) ankstesnę patirtį gebu

Tikrai
sutinku

Sutinku

Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

Suprasdama(s) ir įvertindama(s) ankstesnę patirtį gebu
5. Nustatyti, kas buvo svarbu ankstesnėje
mokymosi veikloje
6. Įvertinti, ar buvo pasiekti mokymosi
veiklos tikslai
7. Suprasti, ar ankstesnė mokymosi veikla
buvo veiksminga
8. Nustatyti, kokiais ankstesnės mokymosi veiklos etapais įgijau skirtingą patirtį.
9. Įvertinti priežastis, kodėl noriu pasikeisti
pats/pati arba pakeisti situaciją

Tikrai
sutinku

Sutinku

Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

Analizuodamas patyrimą, įgytą ankstesnėje veikloje, gebu
10. Nustatyti, ar ankstesnio mokymosi
strategijos, procedūros ir įgūdžiai buvo
efektyvūs
11. Įvardinti patirtį, įgytą ankstesnėje veikloje
12. Rasti alternatyvių galimybių panašiai
mokymosi veiklai atlikti
13. Įvertinti, kas ankstesnėje patirtyje buvo
gerai ir kas taisytina
14. Padaryti išvadas, ką buvo galima padaryti kitaip
15. Rasti ankstesnės patirties teorinį pagrindimą

Tikrai
sutinku

Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

1. Atsiminti, ką veikdama(s) įgijau aptariamą mokymosi patirtį
2. Įvertinti laiką, per kurį buvo atlikta mokymosi veikla
3. Aprašyti, kokiomis aplinkybėmis buvo
įgyta ankstesnė mokymosi patirtis
4. Atskleisti jausmus, kuriuos patyriau atlikdama(s) mokymosi veiklą
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Sudarydama(s) ir įgyvendindama(s) ankstesnės patirties taikymo veiksmų planą gebu
16. Numatyti, ką iš įgytos patirties galima
panaudoti dabar ar ateityje
17. Numatyti, kaip stiprinti įgytas stiprybes
18. Numatyti, kaip įveikti išryškėjusias
silpnybes
19. Numatyti, kokioje veikloje, kokiais būdais ir kokia seka taikysiu ankstesnę patirtį
20. Numatyti laiką, per kurį pritaikysiu
ankstesnę patirtį
21. Įgyvendinti numatytą planą

Tikrai
sutinku

Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

5. Ar Jūs žinote savo mokymosi stilių? Pažymėkite vieną atsakymą.
cc Labai gerai cc Gerai žinau cc Žinau
cc Šiek tiek
cc Nežinau
žinau
žinau
6. Kaip mokydamasis naudojate dominuojančio Jūsų intelekto tipo privalumus?
Parašykite......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
7. Ką, Jūsų nuomone, suteikia mokėjimas mokytis? Pažymėkite du, Jūsų nuomone,
svarbiausius atsakymus.
cc Supratimą, kaip teikti pirmenybę mokymuisi.
cc Supratimą, kaip motyvuoti pačiam save.
cc Supratimą, kaip įgyti pasitikėjimą savo sėkme.
cc Supratimą, kaip atsižvelgti į dalykus, kurie daro įtaką mokymuisi (dienos
režimas, mityba, teigiama aplinka).
cc Supratimą apie specifinius dalykus (strategijas), kurias galima naudoti efektyviam mokymuisi, pvz., pagerinti atmintį, tobulinti kūrybiškumą, rinkti
sudėtingą informaciją.
cc Supratimą apie kai kuriuos stiprintinus įpročius, pvz., įprotį apmąstyti mokymąsi, siekiant jį tobulinti.
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8. Kokių mokymosi technikų norėtumėte išmokti? Pažymėkite tris, Jūsų nuomone,
svarbiausias.
Skaitymo (greitojo, įdėmiojo, kritiškojo)
cc Aktyvaus klausymosi
cc Klausimo formulavimo, perfrazavimo, pasitikslinimo
cc Įsiminimo ir atgaminimo (mnemotechnikos metodų: grupavimo, rimo ir ritmo,
akronimų, vietų ir eilės asociacijos ir vaizduotės)
cc Atminties lavinimo
cc Informacijos grupavimo (kategorijos, schemos, minčių žemėlapiai)
cc Informacijos analizavimo (temos, pagrindinės minties, argumentų nustatymas)
cc Konspektavimo
cc Susikaupimo
cc Atsipalaidavimo
9. Jeigu Jūs turėtumėte galimybę mokytis mokytis specialiuose užsiėmimuose, ar
dalyvautumėte juose? Pažymėkite vieną atsakymą.
cc Tikrai taip cc Taip
cc Galbūt taip cc Tikrai ne cc Sunku pasakyti
Parašykite šiek tiek apie save
Gyvenamoji vieta. Pažymėkite
cc Miestas
cc Gyvenvietė

cc Kaimas

cc Kita (nurodykite)……

Amžius
cc 25 – 34 m. cc 35 – 44 m. cc 45 – 55 m. cc 55 – 64 m. cc Virš 65 m.
Lytis
cc Vyras

cc Moteris

Išsilavinimas
cc Aukštasis (įskaitant ir kolegijas po 1995 m.)
cc Aukštesnysis ar spec. vidurinis (technikumas) iki 1991 m.
cc Vidurinis su profesiniu mokymu
cc Vidurinis be profesinio mokymo
cc Pagrindinis su profesiniu mokymu
cc Pagrindinis be profesinio mokymo
cc Kita (įrašykite)………………….
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Ką dar norėtumėte parašyti?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Dėkojame už atsakymams skirtą laiką!
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3 priedas
Klausimynas mokymosi mokytis kompetencijai įsivertinti
(ugdomojo projekto dalyviams)
Gerbiamas kolega!
Šiais laikais mes visi ko nors mokomės. Vieni mokomės sėdėdami auditorijoje,
kiti – stebėdami savo ar šalia esančių žmonių veiklą, treti – savarankiškai: skaitydami
ir analizuodami literatūrą, atlikdami nuotolinio mokymosi užduotis. Kiekvienas mūsų
pasirenkame mokymosi būdus ir aplinką, savaip tvarkome mokymuisi skirtą laiką.
Keletą minučių pamąstykite apie tai, kaip Jūs mokotės – kas mokytis padeda,
kas – trukdo. Atsakęs (-iusi) į klausimus, Jūs pamatysite stipriąsias ir tobulintinas
savo mokymosi puses.
Linkime sėkmės!
Anketą pildė… ………………………			
Pildymo data ………
5. Ar Jums aktualu mokėti mokytis? Pažymėkite vieną atsakymą.
cc Labai
cc Aktualu
cc Nelabai
cc Visai
cc Sunku
aktualu
aktualu
neaktualu
pasakyti
6. Kaip suprantate, kas yra mokėjimas mokytis? Pažymėkite tris, Jūsų nuomone,
mokėjimo mokytis kompetenciją apibūdinančius teiginius.
cc Gebėjimas planuoti mokymosi veiklą.
cc Gebėjimas įsivertinti mokymąsi ir išvadas naudoti mokantis ateityje.
cc Gebėjimas efektyviai rinkti, apdoroti, išsaugoti, atgaminti ir panaudoti informaciją.
cc Gebėjimas dirbti individualiai ir grupėmis.
cc Gebėjimas įgyti, įsidėmėti ir įsisąmoninti naujas žinias ir įgūdžius.
cc Gebėjimas rasti konsultavimo pagalbą ir ja pasinaudoti.
cc Gebėjimas remtis ankstesne mokymosi ir gyvenimo patirtimi.
cc Gebėjimas įgytas žinias ir įgūdžius panaudoti kitomis aplinkybėmis, t. y. kitoje
veikloje, nei žinios ir įgūdžiai buvo įgyti.
cc Vidinės motyvacijos mokytis turėjimas ir pasitikėjimas savimi.
cc Kita (įrašykite)...............................................................................................
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7. Kaip Jums atrodo, kaip mokėjimas mokytis padeda pasiekti geresnių mokymosi
rezultatų? Pažymėkite vieną atsakymą.
cc Labai
cc Padeda
cc Nelabai
cc Visai
cc Nežinau,
padeda
padeda
nepadeda
negalvojau
8. Įsivertinkite mokėjimo mokytis kompetenciją sudarančius gebėjimus. Kiekvienam teiginiui pasirinkite vieną atsakymo variantą .
Motyvacijos veiksnių suvokimas
Motyvuoja galimybė išsikelti tikslus

Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
sutinku
nei nesutinku
nesutinku

1. Galimybė tikslus nustatyti pačiam/pačiai
2. Mintys apie ateitį
3. Galimybė mokytis įvairiose situacijose,
įvairiais būdais
4. Žinojimas, kodėl vykdau veiklą ar užduotį
Motyvuoja galimybė įveikti mokymosi kliūtis

Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
sutinku
nei nesutinku
nesutinku

5. Kitų artimų žmonių (bendramokslių,
šeimos narių, ekspertų/mokytojų) pagalba
6. Noras įveikti iššūkius, kai su jais susiduriu
7. Noras pasiekti tikslą
8. Savo pažangos matymas
Motyvuoja galimybė pritaikyti žinias

Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
sutinku
nei nesutinku
nesutinku

9. Noras tobulinti mėgstamą dalyką
10. Galimybė mokymosi rezultatus pritaikyti įvairiuose kontekstuose: mokantis pritaikyti tai, ką išmokstu kasdieniniame gyvenime arba darbe, ir atvirkščiai, kasdieniniame gyvenime pritaikyti tai, ką išmokstu
mokydamasis
11. Dalijimosi išmoktais dalykais su kitais
žmonėmis džiaugsmas
12. Galimybė pačiam atrasti ir tyrinėti
naujus dalykus, pasinaudojant įgytomis
žiniomis
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Motyvuoja galimybė įsivertinti

Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
sutinku
nei nesutinku
nesutinku

13. Galimybė pažinti save: interesus, pomėgius, vidines galias, gebėjimus
14. Galimybė pamatyti savo indėlį į darbą
ir bendradarbiavimą grupėje, kai siekiama
bendro tikslo
15. Galimybė padėti kitiems žmonėms,
naudojant savo pažangos patirtį
16. Pasitikėjimo savimi didėjimas, supratus,
ką žinau ir moku

Laiko valdymas
Įvertindamas laiką ir terminus gebu

Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku
Tikrai
sutinku
nei nesutinku
nesutinku

1. Įvertinti, kiek laiko reikės, kad užduotis
ar veikla būtų sėkmingai atlikta
2. Laikytis užduočių atlikimo terminų
3. Analizuoti, dėl kokių priežasčių nesilaikiau terminų
4. Numatyti, kaip šalinti kliūtis, trukdančias laikytis terminų
Planuodamas užduočių atlikimą gebu

Tikrai Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
sutinku
nei nesutinku
nesutinku

5. Nustatyti užduočių prioritetus, t.y. numatyti jų svarbą
6. Numatyti atskirus užduoties žingsnius
ir sudaryti jų sąrašą
7. Susidaryti visą užduoties atlikimo vaizdą, ypač jei keletas užduočių persidengia
arba viena priklauso nuo kitos
8. Naudoti laiko tvarkaraštį (dienoraštį)
veikloms prisiminti, organizuoti ir planuoti
Naudodamas laiką prasmingai gebu
9. Numatyti netikėtumų tikimybę ir suplanuoti laiką taip, kad užduotis atlikčiau netgi tuomet, jei netikėtumai užkluptų
10. Nutraukti veiklą ir ją iš naujo perplanuoti, kai matau, kad nepasieksiu tikslo ar
neįvykdysiu planuotų užduočių
11. Tvarkyti savo laiką taip, kad viską daryčiau be trukdžių, pvz., kai baigiu mokytis,
ilsiuosi negalvodamas apie mokslą; kai mokausi, tai netrukdo mano šeimai, laisvalaikiui
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Atlikdamas užduotis gebu

Tikrai
sutinku

Sutinku

Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

Tikrai
sutinku

Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

Tikrai
sutinku

Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

Tikrai
sutinku

Sutinku Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

12. Tinkamai paskirstyti laiką daug pastangų reikalaujančioms užduotims
13. Suprasti, kokie mano veiksmai, atlikti darant patinkančią užduotį, gali būti
naudingi atliekant nepatinkančią užduotį
14. Nustatyti, kaip švaistau laiką ieškodamas kelių nemalonioms arba daug pastangų reikalaujančioms užduotims atlikti
15. Paprašyti pagalbos ir panaudoti visus
išteklius siekdamas įvykdyti užduotis laiku

Informacijos valdymas
Ieškodamas informacijos gebu
1. Nustatyti prieinamus išteklius (internetas, biblioteka ir pan.) informacijai rasti
2. Pasinaudoti biblioteka ir internetu internetu
3. Užduoti klausimus kitiems
4. Pasirinkti tinkamus mokymosi (informacijos įgijimo) būdus
Įsisavindamas informaciją gebu
5. Nustatyti pagrindinius (raktinius, svarbiausius) žodžius ir pagrindinę teksto mintį
6. Nustatyti, kad man reikia daugiau informacijos, kai klausau kalbančiojo, žiūriu
TV laidą ar skaitau tekstą
7. Sekti instrukcijų, pateikiamų raštu arba
vizualiai (paveikslėliais, piešiniais, vaizdais) nuoseklumą
Klasifikuodamas informaciją gebu
8. Sudėlioti informaciją atsižvelgdamas į kriterijus (abecėlės tvarka, chronologine tvarka)
9. Atsirinkti informaciją pagal temą, naudingumą ir poreikius
10. Sisteminti (kataloguoti) informaciją
taip, kad prireikus galėčiau lengvai surasti
11. Naudoti paprastas įsiminimo strategijas, pvz., datų ir kitų skaičių, vardų asociacijas, kai reikia įsidėmėti kasdieninio
gyvenimo duomenis (telefono numerius,
PIN kodus, slaptažodžius)

223

PRIEDAI

Pritaikydamas informacijos atgamini- Tikrai
mą gebu
sutinku
12. Daryti užrašus kasdieniniame gyvenime (pvz., kalbėdamas telefonu) ir paskaitose/ užsiėmimuose
13. Atgaminti teksto struktūrą ir turinį
naudodamas minčių (sąvokų, koncepcijų) žemėlapį
14. Panaudoti vienuose mokymuose gautą
informaciją kituose mokymuose

Sutinku

Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

Tikrai
sutinku

Sutinku

Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

Tikrai
sutinku

Sutinku

Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

Tikrai
sutinku

Sutinku

Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

Darbas grupėje
Komunikuodamas gebu
1. Atskleisti savo mintis ir nuomonę grupei
2. Išreikšti savo nuomonę grupei netgi
tuomet, kai ji skiriasi nuo kitų nuomonės
3. Išklausyti ir suprasti kitų žmonių požiūrį abiem atvejais – kai jis sutampa su
manuoju ir kai jis skiriasi
4. Kurti ryšius tarp grupės narių ir bendradarbiauti su visais abiem atvejais –
kai jų nuomonė sutampa su mano ir kai
jos skiriasi
Prisidėdamas prie darbo grupėje gebu
5. Pasidalinti su grupe savo žiniomis ir
patirtimi
6. Nustatyti, kokios grupės narių žinios,
vertybės ir įgūdžiai man yra nauji arba
geresni už mano, ir jais pasinaudoti
7. Priimti grupės narių pagalbą ir dirbant,
ir formuojantis nuostatas
8. Paskatinti grupės narius bendradarbiauti
Priimdamas grupės nuomonę gebu
9. Priimti grupės narių pastabas, apsvarstyti jų naudingumą ir ištaisyti savo klaidas
10. Priimti grupės darbo taisykles ir jų
laikytis
11. Pripažinti, kad kiekvienas grupės narys turi tam tikrą užduotį ir siekia bendro tikslo
12. Priimti komandos sprendimus netgi
tuomet, kai su jais nesutinku
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Bendradarbiaudamas gebu

Tikrai
sutinku

Sutinku

Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

14. Rūpintis grupės veikla netgi tuomet, kai mano veikla yra tik dalis bendros veiklos
15. Vykdyti įsipareigojimus laiku
16. Grupės poreikius laikyti svarbesniais
nei savo paties
17. Pozityviai derėtis su grupės nariais
ieškant sprendimų dėl iškilusių nesklandumų

Ankstesnės mokymosi patirties refleksija
Atsimindamas ankstesnę veiklą gebu

Tikrai
sutinku

Sutinku

Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

Suprasdamas ir vertindamas ankstesnį
mokymąsi gebu
5. Nustatyti, kas buvo svarbu ankstesnėje
mokymosi veikloje
6. Įvertinti, ar buvo pasiekti mokymosi tikslai
7. Suprasti, ar ankstesnė veikla buvo
veiksminga
8. Įvertinti priežastis, dėl kurių noriu pasikeisti pats arba pakeisti situaciją

Tikrai
sutinku

Sutinku

Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

Analizuodamas patyrimą, įgytą ankstesnėje mokymosi veikloje, gebu
9. Nustatyti, ar ankstesnio mokymosi strategijos, procedūros ir naudoti įgūdžiai
buvo efektyvūs
10. Rasti alternatyvių galimybių panašiai
mokymosi veiklai atlikti
11. Įvertinti, kas ankstesnėje patirtyje
buvo gerai ir kas taisytina
12. Rasti ankstesnės patirties teorinį pagrindimą

Tikrai
sutinku

Sutinku

Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

1. Atsiminti, kaip ko nors išmokau
2. Įvertinti laiką, per kurį išmokau
3. Aprašyti aplinkybes, kuriomis buvo įgyta ankstesnė mokymosi patirtis
4. Atskleisti jausmus, kuriuos patyriau
mokydamasis
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Sudarydamas ankstesnės patirties taikymo
veiksmų planą gebu
13. Numatyti, ką iš įgytos patirties galima
panaudoti dabar ar ateityje
14. Sukurti strategiją, kaip įveiksiu išryškėjusias silpnybes ir stiprinsiu atsiskleidusias stiprybes
15. Numatyti, kokioje veikloje, kokiais būdais ir kokia seka taikysiu ankstesnę patirtį
16. Numatyti laiką, per kurį pritaikysiu
ankstesnę patirtį
17. Įgyvendinti numatytą planą

Tikrai
sutinku

Sutinku

Nei sutinku, Nesutinku Tikrai
nei nesutinku
nesutinku

7. Ar Jūs žinote savo mokymosi stilių? Pažymėkite vieną atsakymą.
cc Labai gerai cc Gerai
cc Žinau
cc Šiek tiek
cc Nežinau
žinau
žinau
žinau
8. Ar žinote savo daugiasluoksnio intelekto tipą pagal Gardner‘į? Pažymėkite vieną
atsakymą.
cc Labai gerai cc Gerai
cc Žinau
cc Šiek tiek
cc Nežinau
žinau
žinau
žinau
9. Kaip mokydamasis naudojate dominuojančio Jūsų intelekto tipo privalumus?
Parašykite
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Ką, Jūsų nuomone, suteikia mokėjimas mokytis? Pažymėkite du, Jūsų nuomone,
svarbiausius atsakymus
cc
cc
cc
cc

Supratimą, kaip teikti pirmenybę mokymuisi.
Supratimą, kaip motyvuoti pačiam save.
Supratimą, kaip įgyti pasitikėjimą savo sėkme.
Supratimą, kaip atsižvelgti į dalykus, kurie daro įtaką mokymuisi (dienos
režimas, mityba, teigiama aplinka).
cc Supratimą apie specifinius dalykus (strategijas), kurias galima naudoti efektyviam mokymuisi, pvz., pagerinti atmintį, tobulinti kūrybiškumą, rinkti
sudėtingą informaciją.
cc Supratimą apie kai kuriuos stiprintinus įpročius, pvz., įprotį apmąstyti mokymąsi, siekiant jį tobulinti.
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9. Kokių mokymosi technikų norėtumėte išmokti? Pažymėkite tris, Jūsų nuomone,
svarbiausias.
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc

Skaitymo (greitojo, įdėmiojo, kritiškojo)
Aktyvaus klausymosi
Klausimo formulavimo, perfrazavimo, pasitikslinimo
Įsiminimo ir atgaminimo (mnemotechnikos metodų: grupavimo, rimo ir ritmo,
akronimų, vietų ir eilės asociacijos ir vaizduotės)
Atminties lavinimo
Informacijos grupavimo (kategorijos, schemos, minčių žemėlapiai)
Informacijos analizavimo (temos, pagrindinės minties, argumentų nustatymas)
Konspektavimo
Susikaupimo
Atsipalaidavimo

Jūsų komentarai, mintys apie mokymąsi mokytis
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Dėkojame!
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4 priedas

Programa atliepia pastaraisiais dešimtmečiais itin aktualias nuolatinio mokymosi nuostatas, kurias sąlygoja ekonominiai, technologiniai ir socialiniai
pokyčiai visose žmogaus gyvenimo srityse. Įvairūs Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos ilgalaikių raidos strategijų, proceso gairių ir kitų programinių dokumentai (Lisabonos strategija (2000), Bolonijos (1999), Kopenhagos (2002) procesai, Lietuvos Respublikos valstybės ilgalaikės raidos
strategija (2002), Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatai (2003)), reglamentuoja švietimo vaidmenį užimtumui didinti, pramonės
konkurencingumui ir visuomenės intelektiniam potencialui stiprinti.
Kaip rodo Lietuvoje atlikti tyrimai (Tamošiūnas, 2005; Teresevičienė ir kt., 2006), didžioji dalis besimokančiųjų suaugusiųjų, tarp jų ir pedagoginis
personalas, mokymąsi sieja su darbine veikla, t.y. kvalifikacijos kėlimu. Šiame kontekste svarbia tampa suaugusiojo žmogaus, dalyvaujančio kvalifikacijos tobulinime, mokėjimo mokytis kompetencija. Jos svarba akcentuojama švietimą reglamentuojančiuose UNESCO, Europos Komisijos ir Europos
Tarybos, Lietuvos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentuose.
Tarptautinės UNESCO suaugusiųjų švietimo konferencijos CONFINTEA priimtoje Darbotvarkėje ateičiai (1997) konferencijos dalyvės – valstybės
prisiėmė įsipareigojimą vystyti tokias strategijas, „kurios padėtų suaugusiems sąmoningai pasirinkti mokymosi kelius, kurie geriausiai atitiktų jų lūkesčius“ ir kelti mokymosi kultūrą. Mokymosi visą gyvenimą memorandume (2001) akcentuojama: „dabar svarbiausia, kad kiekvienas išmoktų mokytis,
prisitaikyti prie pokyčių ir naudotis informacijos gausybe“, o mokėjimas mokytis įvardijamas kaip aktyvaus mokymosi dalis šalia mokymosi motyvacijos ir gebėjimo daryti lemiamus sprendimus.
Mokymosi mokytis gebėjimų ugdymo ir ugdymosi būtinybė pabrėžiama Lietuvos Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje (2004), Europos
Komisijos komunikate „Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada nevėlu“ (2006), Gebėjimų paklausos ir pasiūlos stebėsenoje (2008).
Metodologiniu programos pagrindu pasirenkamos šios mokymosi teorijos ir metodikos: a) konstruktyvistinė mokymosi teorija, grindžiama nuostata,
kad kiekvienas individas konstruoja realybę ir kuria asmeninę tikrovę; b) humanistinė mokymosi teorija, grindžiama asmens savarankiškumu ir laisvu apsisprendimu, atsakomybe už savo veiksmus, kūrybiškumu, aktyvumu; c) mokymosi iš patirties teorija, grindžiama D.Kolbo patirtinio mokymosi modeliu; d) pasitenkinimo mokymusi teorija, grindžiama nuostata, kad asmuo patiria pasitenkinimą savo veikla tik tuomet, kai turi aiškius tikslus
ir supranta, kaip jie gali būti pasiekiami; e) apsisprendimo teorija, grindžiama nuostata, kad asmens savarankiškumas, siekis reguliuoti mokymąsi yra
svarbus poreikis ir yra vidinės motyvacijos prielaida; f) kognityvios, metakognityvios bei vidinius ir išorinius išteklius valdančios mokymosi strategijų metodika, t.y. bus atsižvelgta į įvairius mokymo dalyvių mokymosi stilius, intelektą, komunikavimo poreikius, laiko planavimą ir vietos efektyviam
mokymuisi parengimą.

2. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

1. Programos pavadinimas
Programa mokymosi mokytis kompetencijai plėtoti “Mokomės mokytis”

Ugdomojo projekto programa
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Pagal programą baigę mokymus dalyviai gebės:
•
įsivertinti turimą mokymosi mokytis kompetenciją.
•
Numatyti, kaip ši kompetencija padeda prisitaikyti besikeičiančiame pasaulyje.
•
Analizuoti asmeninės motyvacijos įtaką mokymosi tikslams nustatyti ir veiklai planuoti.
Mokės :
•
panaudoti asmeniškas kūrybiškumo galias idėjoms generuoti ir problemoms spręsti.
•
Numatyti darbinės veiklos strategiją ir taktiką.
Žinos ir mokės pasirinkti kūrybiško mąstymo technikas ir įvairias mokymosi strategijas asmeninio tobulėjimo tikslams siekti.

4. Programos uždaviniai

Stiprinti kvalifikaciją tobulinančio pedagoginio personalo gebėjmą mokytis, siekiant greičiau, efektyviau, naudojant naujausius metodus įsisavinti žinias, įgyti įgūdžių, susiformuoti nuostatas ir veiksmingai pritaikyti naujoves darbinėje praktikoje, prisiimti atsakomybę už savo mokymosi rezultatus.

3. Programos tikslas (ai)

Programa parengta Ugdymo plėtotės centro užsakymu, įgyvendinant projektą “Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra”
(VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“.
Programos apimtis 80 akad. val. (40 auditorinių, 40 savarankiško darbo).
Programą parengė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) ekspertai Vilija Lukošūnienė, Arūnas Bėkšta, Aušra Vilkaitė.

Programa, skirta mokymosi mokytis kompetencijos plėtotei, aprėpia šias sritis:
Mokymosi mokytis kompetencija – saviugdos būdas, padedantis prisitaikyti besikeičiančiame pasaulyje.
Mokymosi mokytis asmeninės motyvacijos, tikslų nustatymas ir veiksmų planavimas.
Kūrybiško mąstymo panaudojimas mokantis priimti sprendimus, spręsti problemas.
Sąmoninga kūrybiško mąstymo technikų, metodų ir strategijų panaudojimas organizuojant ir vykdant mokymosi mokytis procesą.
Efektyvūs naujų idėjų generavimo metodai.
Kūrybiškos asmenybės darbinės veiklos strategija ir taktika.

PRIEDAI

229

230
16

8

8

4. Savarankiško/savivadaus mokymosi organizavimas

5. Išteklių (informacijos) organizavimas ir valdymas

6

2

8

Metodai: individualios užduotys, grupinės diskusijos, savianalizės užduotys,
savarankiškas darbas, įtraukiamoji paskaita, aptarimas.

Mokymo(si) metodai, būdai
(kaip priedai ar mokomoji
Praktinės medžiaga pateikiami metodų taikymo aprašymai)
2
Metodai: temos pristatymas, diskusija, kompetencijos įsivertinimo anketa.
6
Metodai: individualios užduotys, grupinės užduotys,
diskusijos, savianalizės užduotys, įtraukiantis pranešimas, savarankiškas darbas.
16
Metodai: įtraukiantis pranešimas, individualios ir grupinės užduotys, diskusijos,
Atvejo analizė, savianalizės
užduotys, savarankiškas
darbas, aptarimas.
8
Metodai: įtraukiantis pranešimas, individualios užduotys, grupinės diskusijos, savianalizės užduotys, anketa,
aptarimas.

Valandos
Teorinės

3. Kūrybinio mąstymo strategijos,
technikos ir metodai

1. Mokymosi mokytis kompetencijos
apibrėžtis, komponentai, reikšmė
saviugdai
2. Aš, mano galios ir motyvacija

Eil.
Temos
Nr.

Įgytų, patobulintų
kompetencijų įvertinimo būdai

Supras kas, yra mokymosi mokytis Mokymosi mokykompetencija ir jos reikšmė saviugdai tis kompetencijos
įsivertinimas.
Žinos, kokią įtaką mokymosi efekty- Savianalizės užvumui, tikslų nustatymui ir veiksmų duoties atlikimas.
planavimui daro savo galių/gebėjimų Dalyvavimas diskusijoje.
pažinimas.
Gebės įvertinti savo galias.
Žinos kūrybinio mąstymo technikas. Užduočių atlikiSupras intelekto, kritinio mąstymo mas.
ir kūrybiškumo reikšmę mokymo- Dalyvavimas diskusijose.
si sėkmei.
Mokės pritaikyti kūrybinio mąstymo Savarankiško darstrategijas praktiniame darbe.
bo atlikimas.
Žinos savarankiško/ savivadaus dar- Dalyvavimas disbo formas.
kusijoje.
Supras savivadaus mokymosi prin- Savarankiško darcipus.
bo atlikimas.
Gebės parengti savivadaus mokymosi planą.
Žinos išteklių organizavimo ir val- Dalyvavimas disdymo formas.
kusijoje.
Supras efektyvaus išteklių valdymo Mokymo progranaudą mokymuisi.
mos kaupiamojo
Gebės suformuoti savo veiklos kau- aplanko analizė.
piamąjį aplanką

Ugdomos, tobulinamos
kompetencijos

5. Programos turinys (temos, valandos, mokymo(-si) metodai, darbo formos, ugdomos ar tobulinamos kompetencijos,
jų vertinimo būdai)
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Kūrybinio mąstymo strategijos, technikos ir metodai

3.

2.

Mokymosi mokytis kompetencijos apibrėžtis, komponentai,
reikšmė saviugdai
Aš, mano galios ir motyvacija

1.

Eil.
Programos temos
Nr.

Mokomosios medžiagos pateikimo forma
(konspektai, skaidrės ir kt.) ir kiekis (kaip
Mokomosios medžiagos pavadinimas
priedai ar mokomoji medžiaga pateikiami
medžiagos pritaikymo aprašymai)
1. Įtraukiantis pranešimas „Mokymosi mokytis kompetencija“
Skaidrių komplektas (10 skaidrių)
2. Savarankiško darbo užduotis „Mokymosi mokytis kompeten- Anketa „Mokymosi mokytis kompetencijos
cijos įsivertinimas“.
įsivertinimas“ (8 psl)
Įtraukiantis pranešimas „Mokymosi motyvacija“.
Skaidrių komplektas (10 skaidrių)
Užduoties ‚Asmenybės ratas“ aprašymas, forIndividuali užduotis „Asmenybės ratas“.
mos užduočiai atlikti (5 psl)
Užduotis „Teigiamas vertinimas“.
Užduotis „Asmeninės motyvacijos mokytis žemėlapis“.
Užduoties „Teigiamas vertinimas“ aprašymas,
medžiaga jai atlikti (2 psl.)
Užduotis „Asmeninės motyvacijos mokytis
žemėlapis“ aprašymas (1 psl.)
Skaidrių komplektas (5 skaidrės)
Įtraukiantis pranešimas „Daugiasluoksnis intelektas“.
Įtraukiantis pranešimas „Kūrybiškas mąstymas“.
Skaidrių komplektas (28 skaidrės)
Skaidrių komplektas (6 skaidrės)
Įtraukiantis pranešimas „Kritinis mąstymas“.
Buzan vaizdo klipas apie minčių žemėlapius
Atvejo analizė „Minčių žemėlapis“.
Užduotis „Mąstymo kepurės“.
Užduoties ”Mąstymo kepurės“aprašymas
(1 psl.)
Užduotis „Kritinis mąstymas“.
Užduoties „Kritinis mąstymas“ aprašymas
Užduotys „Kaip geriau įsiminti“.
Savarankiško darbo užduotis „Minčių žemėlapio taikymas“
(1 psl.)
Įsiminimo užduočių aprašymai (1 psl.)
Savarankiško darbo užduotis „Daugiasluoksnis intelektas“.
Savarankiško darbo užduoties aprašymas
(1 psl.)
Savarankiško darbo užduoties aprašymas,
Daugiasluoksnio intelekto anketa ir intelekto
tipų aprašymai (iki 11 psl.)

6. Programai realizuoti naudojama medžiaga ir techninės priemonės:
6.1 Mokomoji medžiaga
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2.

1.

Mokymosi mokytis kompetencijos apibrėžtis, komponentai,
reikšmė saviugdai
Aš, mano galios ir motyvacija

Suteikti žinių ir gilinti supratimą apie mokymosi mokytis kompetenciją.
Įsivertinti mokymosi mokytis kompetenciją.
Suteikti žinių ir gilinti supratimą apie motyvaciją mokytis mokytis.
Nustatyti asmenines galias ir analizuoti jų įtaką mokymuisi.
Tobulinti teigiamo savęs ir kitų vertinimo gebėjimus.
Tobulinti savianalizės ir strateginio mąstymo gebėjimus.

Medžiagos paskirtis

6.2.Padalomosios medžiagos komplektas, skirtas programos dalyviui

Įtraukiantis pranešimas „Savarankiško/savivadaus mokymosi organizavimas”.
Užduotis „Savarankiško darbo efektyvumas“.
Savarankiško darbo užduotis „Laiko protokolas“.
Užduotis „Prioritetų nustatymas“.
Užduotis „Laiko vagys“.

Skaidrių komplektas (3 psl.)
Anketa „Mokymosi mokytis kompetencijos
įsivertinimas“ (8 psl)
Skaidrių komplektas (4 psl.)
2. Užduoties ‚Asmenybės ratas“ aprašymas,
formos užduočiai atlikti (5 psl)
3. Užduoties „Teigiamas vertinimas“ aprašymas, medžiaga jai atlikti (2 psl.)
4. Savarankiško darbo užduoties aprašymas
(1 psl.)

Medžiagos pateikimo forma (konspektai, skaidrės ir kt.) ir kiekis

Skaidrių komplektas (15 skaidrių)
Anketa „Savarankiško darbo efektyvumas“
(2 psl)
Savarankiško darbo užduoties aprašymas ir
„Laiko protokolo“ forma (2 psl.)
Užduoties aprašymas ir „Prioritetų nustatymas“ forma (3 psl.)
Anketa užduočiai „Laiko vagys“ (2 psl.).
Skaidrių komplektas (11 skaidrių)
Išteklių (informacijos) organi- Įtraukiantis pranešimas „Kaupiamasis veiklos aplankas“.
zavimas ir valdymas
Savarankiško darbo užduotis „Kaupamojo mokymosi mokytis ap- Savarankiško darbo užduoties aprašymas
(1 psl.)
lanko formavimas“.
Užduoties „Mokymosi stiliai“ aprašymas, MoUžduotis „Mokymosi stiliai“.
Įtraukiantis pranešimas „Savirefleksija“.
kymosi stilių pagal VARK klausimynas ir mokymosi stilių aprašymai (6 psl.)
Skaidrių komplektas (8 skaidrės)

Savarankiško/savivadaus
mokymosi organizavimas

Eil.
Tema/pavadinimas
Nr.

5.

4.
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Kūrybinio mąstymo strategijos, 1. Suteikti žinių ir gilinti supratimą apie daugiasluoksnio intelektechnikos ir metodai
to, kūrybiško ir kritinio mąstymo reikšmę mokymuisi mokytis.
2. Sužadinti poreikį mokantis ir dirbant taikyti minčių žemėlapio metodą. .
3. Atskleisti metodo „Mąstymo kepurės“ praktinio taikymo mokymesi ir praktinėje veikloje privalumus.
4. Tobulinti kritinio mąstymo įgūdžius.
5. Stiprinti informacijos įsiminimo ir atgaminimo įgūdžius.
6. Formuoti metodo „Minčių žemėlapis“ taikymo įgūdžius.
7. Tobulinti savianalizės gebėjimus.

Savarankiško/savivadaus mo- 1. Suteikti žinių ir gilinti supratimą apie savarankiško/savivadaus
kymosi organizavimas
mokymosi organizavimą.
2. Įsivertinti savarankiško mokymosi efektyvumą.
3. Tobulinti laiko valdymo gebėjimus.
4. Stiprinti prioritetų nustatymo įgūdžius.

Išteklių (informacijos) organi- 1. Suteikti žinių ir gilinti supratimą išteklių (informacijos) orgazavimas ir valdymas
nizavimą ir valdymą.
2. Stiprinti informacijos apie individualų mokymąsi sisteminimo įgūdžius.
3. Analizuoti asmeninį informacijos priėmimo, apdorojimo ir atgaminimo stilių.
Suteikti žinių ir gilinti supratimą apie savirefleksiją kaip mokymosi mokytis veiksnį.

3.

4.

5.

1. Skaidrių komplektas (2 psl.)
2. Skaidrių komplektas (2 psl.)
3. Skaidrių komplektas (9 psl.)
4.Užduoties”Mąstymo kepurės“aprašymas
(1 psl.)
5. Užduoties „Kritinis mąstymas“ aprašymas (1 psl.)
6. Įsiminimo užduočių aprašymai (1 psl.)
7. Savarankiško darbo užduoties aprašymas
(1 psl.)
8. Savarankiško darbo užduoties aprašymas,
Daugiasluoksnio intelekto anketa ir intelektų
aprašymai (iki 11 psl.)
1. Skaidrių komplektas (5 psl.)
2. Anketa „Savarankiško darbo efektyvumas“ (2 psl)
3. Savarankiško darbo užduoties aprašymas ir
„Laiko protokolo“ forma (2 psl.)
4. Užduoties aprašymas ir „Prioritetų nustatymas“ forma (3 psl.)
5. Anketa užduočiai „Laiko vagys“ (2 psl.).
1. Skaidrių komplektas (4 psl.)
2. Savarankiško darbo užduoties aprašymas
(1 psl.)
3. Užduoties „Mokymosi stiliai“ aprašymas,
Mokymosi stilių pagal VARK klausimynas ir
mokymosi stilių aprašymai (6 psl.)
Skaidrių komplektas (3 psl.)
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8. Dalyviai (programos dalyvių tikslinės grupės)

Savarankiško darbo užduotis „Mokymosi mokytis kompetencijosįsivertinimas“.
Savarankiško darbo užduotis „Minčių žemėlapio taikymas“ mokymosi mokytis kompetencijai vizualizuoti.
Savarankiško darbo užduotis „Daugiasluoksnis intelektas“.
Savarankiško darbo užduotis „Laiko protokolas“.
Savarankiško darbo užduotis „Kaupamojo mokymosi mokytis aplanko formavimas“.

7. Tarpinės ir galutinės užduotys, skiriamos dalyviams įgytų ir patobulintų kompetencijų įrodymui.

Blair S. (2001). Atminties lavinimas. Vilnius: Rosma.
Buzan T. (2007). Lavinkite atmintį. Vilnius: Alma littera.
Carlson R. (2000). Nesigraužkite dėl smulkmenų darbe. Kaip sušvelninti stresą ir išvengti konfliktinių situacijų. Kaunas: Šviesa.
De Bono E. (2008). Mąstyk kitaip! Vilnius: Alma littera.
Hancock J. (2005). Lavinkite atmintį. Vilnius: „Mūsų knyga“.
Koppensteiner Ch. (2005). Kaip geriau įsiminti ir išmokti. Patarimai ir gudrybės. Vilnius: Alma littera.
Lukošūnienė V., Bėkšta A. (2007). Mokymosi pagrindai. Vilnius: Kronta.
Šulčius A. (2004). Mokomės mokytis. Kaunas: „Šviesa“.
Tracz B. (2007). Suvalgyk šitą varlę!: 21 geriausias būdas nedelsti ir per trumpesnį laiką padaryti daugiau. Vilnius: Alma littera.
http://www.debonothinkingsystems.com
http://www.criticalthinking.org
www.businessballs.com/kolblerningstyles.htm
http://www.vark-learn.com
http://www.coactivity.vgtu.lt/upload/filosof_zurn/santalka_t_16_nr_2_burksaitiene.pdf
http://www.kauko.lt/uploads/urt/ETAP_GIDAS_LT.pdf

6.3. Dalyviams rekomenduojama literatūra

Projekto vykdytojo ir partnerių – mokytojų švietimo centrų - darbuotojai.

––
––
––
––
––

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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9. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas

Blair S. (2001). Atminties lavinimas. Vilnius: Rosma.
Buzan T. (2007). Lavinkite atmintį. Vilnius: Alma littera.
Buzan T., Buzan B. (1993). The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brain‘s Untapped Potential. Penguin.
Carlson R. (2000). Nesigraužkite dėl smulkmenų darbe. Kaip sušvelninti stresą ir išvengti konfliktinių situacijų. Kaunas: Šviesa.
De Bono E. (2008). Mąstyk kitaip! Vilnius: Alma littera.
De Bono E. (1985). Six Thinking Hats. Boston: Little, Brown, and Co.
Gudžinskienė V. (2000). Kritinio mąstymo svarba ugdant sveiką gyvenseną. Metodinė priemonė. Vilnius: Petro ofsetas.
Green Norm. Einige Gedanken ueber Lerntypen und Multiple Intelligenz. http://www.cooperative-learning.de
Hancock J. (2005). Lavinkite atmintį. Vilnius: „Mūsų knyga“.
Kolb K., Miltner F. Gedaechnis – Training. GU Ratgeber Gesundheit.
Koppensteiner Ch. (2005). Kaip geriau įsiminti ir išmokti. Patarimai ir gudrybės. Vilnius: Alma littera.
Lukošūnienė V., Bėkšta A. (2007). Mokymosi pagrindai. Vilnius: Kronta.
Mokomės dialogo. Kaip susikalbėti piliečiams, organizacijoms ir kultūroms. Knyga mokytojui. (2005). Sudarė Lukošūnienė V., Bėkšta A.. Vilnius: Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacija.
Petty G. (2006). Šiuolaikinis mokymas. Praktinis mokymas. Vilnius: Tyto alba.
Smith M.K.(2002). „Malcom Knowles, informal adult education, self-direction and andragogy“, the encyclopedia of informal education, www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm
Šulčius A. (2004). Mokomės mokytis. Kaunas: „Šviesa“.
Tracz B. (2007). Suvalgyk šitą varlę!: 21 geriausias būdas nedelsti ir per trumpesnį laiką padaryti daugiau. Vilnius: Alma littera.
http://www.debonothinkingsystems.com
http://www.criticalthinking.org
http://www.austhink.org/critical
http://www.sportopsi.com/straipsniai/straipsniai1/str_relaksacija.html
www.businessballs.com/kolblerningstyles.htm
http://changingminds.org/explanations/learning/kolb_learning.htm
www.infed.org/biblio/b-explrn.htm
http://www.vark-learn.com
http://lt.wikipedia.org
www.peterussel.com/mindmaps/
www.studygs.net/mapping/
http://members.optusnet.com.au/~charles57/Creative/Mindmap/buzan2.htm/
http://de.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org
http://www.learningtechniques.com
http://www.ntfl.com
http://www.ug.edu.au
http://team6.metiri.wikispace.net
http://methodenpool.uni-koeln.de/portfolio/USE%20OF%20PORTFOLIOS%20IN%20EVALUATION.htm
http://www.coactivity.vgtu.lt/upload/filosof_zurn/santalka_t_16_nr_2_burksaitiene.pdf
http://www.kauko.lt/uploads/urt/ETAP_GIDAS_LT.pdf
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5 priedas

Pasirengimas prieš sesiją: savarankiško darbo užduotis „Mokymosi mokytis kompetencijos įsivertinimas“

Programa, skirta mokymosi mokytis kompetenciji tobulinti, aprėpia šias sritis:
7. Mokymosi mokytis kompetencija – saviugdos būdas, padedantis prisitaikyti besikeičiančiame pasaulyje.
8. Mokymosi mokytis asmeninės motyvacijos, tikslų nustatymas ir veiksmų planavimas.
9. Kūrybiško mąstymo panaudojimas mokantis priimti sprendimus, spręsti problemas.
10. Sąmoninga kūrybiško mąstymo technikų, metodų ir strategijų panaudojimas organizuojant ir vykdant mokymosi
mokytis procesą.
11. Efektyvūs naujų idėjų generavimo metodai.
12. Kūrybiškos asmenybės darbinės veiklos strategija ir taktika.
Pagal programą baigę mokymus dalyviai gebės:
• įsivertinti turimą mokymosi mokytis kompetenciją.
• Numatyti, kaip ši kompetencija padeda prisitaikyti besikeičiančiame pasaulyje.
• Analizuoti asmeninės motyvacijos įtaką mokymosi tikslams nustatyti ir veiklai planuoti.
Mokės :
• panaudoti asmeniškas kūrybiškumo galias idėjoms generuoti ir problemoms spręsti.
• Numatyti darbinės veiklos strategiją ir taktiką.
• Žinos ir mokės pasirinkti kūrybiško mąstymo technikas ir įvairias mokymosi strategijas asmeninio tobulėjimo
tikslams siekti.

Mokymosi mokytis kompetencijos tobulinimas. Detalus programos aprašymas

Detalus ugdomojo projekto mokymo ir mokymosi programos aprašymas

PRIEDAI

90‘

90’

90‘

Laikas

Tema Teigiamas savęs vertinimas. Tema nagrinėjama pristatant pagrindinius teigiamo savęs vertinimo privalumus. Taikomas “Blikstelėjimo” metodas. Tema baigiama pratimu “Laimės dušas”.

Tema
Įvadas į mokymus.
1 etapas. Susipažinimas. Sudaromos penkios grupės pagal sėdėjimo tvarką. Dalyviai susipažįsta grupelėse prisistatydami vardais, iš kur atvyko, kokioje institucijoje dirba ir aptardami, kuo ypatingas kiekvienas grupės narys/kuo ypatinga grupė? Ką grupės nariai gali/žada duoti
bendram darbui? Koks galėtų būti grupės moto.
2 etapas. Mokymų programos pristatymas. Komentuojama visa mokymų programa, surašyta ant stendinio popieriaus (kievienai dienai
ant atskiro lapo).
3 etapas. Lūkesčiai mokymams. Taikant balsavimo taškais metodą (kiekvienas dalyvis gauna po 5 taškus) išsiaiškinama, kokios temos kiekvieną dieną yra svarbiausios dalyviams (viena tema vieną dieną).
Įvadas į mokymų turinį.
Mokymosi mokytis kompetencija. Tema nagrinėjama aptariant diskusinius klausimus:
1. Kas yra mokymasis mokytis?
2. Kokia mokymosi mokytis reikšmė suaugusiam žmogui?
3. Koks mokinio vaidmuo mokantis mokytis?
Dirbama grupėmis: aptariama po vieną klausimą; grupės surašo 3 - 5 teiginius moderavimo kortelėse, kurios surenkamos po kiekvieno
klausimo. Lapuose suklijuojama po vieną teiginių grupę, aptariama. Jeigu reikia – apibendrinimui naudojamos skaidrės.
Tema Savęs pažinimas: aš, mano galios, savivertė.
Temos nagrinėjimas pradedamas individualia užduotimi „Asmenybės ratas“.
1 etapas. Naudojant dalomąją medžiagą pildomas „Asmenybės ratas“.
2 etapas. Išskiriamos asmeninės savybės, įgūdžiai, gebėjimai ir interesai, kurie padeda mokytis.
3 etapas. Grupelėse po tris dalyviai pristato „atradimus“, pagrindžia, kodėl jų nuomone padeda; aptaria, kaip juos tobulinti.
4 etapas. Kiekviena trijų asmenų grupė pristato bendrai grupei savybes, įgūdžius, gebėjimus ir interesus, kurie labiausiai padeda. Jie užrašomi stendiniame popieriuje.
5 etapas. Išskiriamos asmeninės savybės, įgūdžiai, gebėjimai ir interesai, kurie trukdo mokytis.
6 etapas. Grupelėse po tris dalyviai pristato „atradimus“, pagrindžia, kodėl jų nuomone trukdo; aptaria, ką daryti, kad netrukdytų.
7 etapas. Kiekviena trijų asmenų grupė pristato bendrai grupei savybes, įgūdžius, gebėjimus ir interesus, kurie trukdo. Jie užrašomi stendiniame popieriuje.
8 etapas. Aptarimas bendroje grupėje ir išsakytų nuomonių apibendrinimas.

Pirmoji sesija
1 diena
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Tema Savirefleksija.
1 etapas. Tema nagrinėjama aptariant, kaip dalyviai naudoja savirefleksija savo veikloje, t.y. kuriant „Savirefleksijos istoriją“. Išdėstomi 25
paveikslėliai, kiekvienas dalyvis pasirenka vieną, apmąsto savo santykį su juo savirefleksijos kontekste, po to grupėse po 5 asmenis pristatomi individualūs pamąstymai ir sukuriama bendra istorija.
2 etapas. Pristatomos dvi savirefleksijos formos: mokėjimo mokytis pasiekimų aplankas ir dienoraštis. Dalyviams pateikiama parengta mokymosi mokytis mokymų dienoraščio forma.
3 etapas. Dienos refleksija (laikas dienoraščiui).

Tema
Įvadas į antrąją dieną. Pasisveikinimo ledlaužis.
90’
Pirmos dienos refleksija. Antros dienos programos aptarimas.
Tema Mokymosi motyvacija.
1 etapas. Teorinis temos pristatymas naudojant ppt pateiktį.
2 etapas. Užduotis. Mokymosi motyvacija.
3 etapas. Refleksija: ką pasiimame iš šios temos nagrinėjimo? Kokia užduoties nauda mokantis mokytis? Kaip dalyviai temą perkels/taikys
ateityje? Ką kiekvienam davė patirtis, gauta atliekant užduotį?
Tema Kūrybinis mąstymas.Kūrybinio mąstymo instrumentai.
90‘
1 etapas. Pristatomi galimi kūrybinio mąstymo instrumentai - asociacijos („minčių lietus“, „augalas“, „transporto/mechanizmo rūšis“,
„mūšio laukas“).
2 etapas. Užduotis. Vizualizuoti temą “Mano mokymosi strategijos” taikant „Mechanizmo“ asociaciją.
3 etapas. Refleksija: ką pasiimame iš šios temos nagrinėjimo? Kokia užduoties nauda mokantis mokytis? Kaip dalyviai temą perkels/taikys
ateityje? Ką kiekvienam davė patirtis, gauta atliekant užduotį?
165 min. Tema Kūrybinis mąstymas (tęsinys). Mokymosi galimybės aplink. Teorinis užduoties pagrindimas „kūrybiškumas aktyvėja ieškant ir semiantis
įkvėpimo netradicinėse vietose – muziejuose, paradose, spektakliuose. Būtina stebėti aplinką ir leistis jos detalėms įkvėpti. Gal galima tiesiog per
pietų pertrauką atsisėsti lauke ant suoliuko ir stebėti praeinančius žmones? Jų bruožai, apranga, įvairios detalės gali jus sudominti ir suteikti
peno kūrybiškoms mintims“ (Rimkutė L. Kiekviena diena – meno kūrinys. Psichologija Tau, 2011 liepa/rugpjūtis).
1 etapas. Kūrybinė užduotis atliekama grupėmis už auditorijos ribų.
2 etapas. Pasirengimas pristatyti kūrybinę užduotį „ Mokymosi galimybės aplink “ įvairiomis išraiškos priemonėmis, nenaudojant ppt pateikčių. Darbas grupėse.
15 min. Dienos refleksija (laikas dienoraščiui) ir užbaigimas.

2 diena

Laikas

90‘
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3 diena

30‘

45‘

60‘

135 min.

Laikas
90 min.

Tema
Įvadas į trečią dieną.
Apšilimas. Trečios dienos programos pristatymas ir aptarimas.
Tema Mokymosi galimybės aplink.
1 etapas. Kūrybinės užduoties pristatymas, aptarimas ir apibendrinimas.
2 etapas. Refleksija: ką pasiimame iš šios temos nagrinėjimo? Kokia užduoties nauda mokantis mokytis? Kaip dalyviai temą perkels/taikys
ateityje? Ką kiekvienam davė patirtis, gauta atliekant užduotį?
Tema Kūrybinis mąstymas (tęsinys).Mąstymo skrybėlės.
1 etapas. Trumpa teorinė įžanga apie paralelinį mąstymą ir de Bono pasiūlytą „Mąstymo skrybėlių“ metodą.
2 etapas. Skrybėlių reikšmės pristatomos dirbant šešiose grupėse. Taikomas „Ekspertų“ metodas: kiekviena grupė burtų keliu išsitraukia
kepurės „spalvą“, susipažįsta su aprašymu, pasirengia pristatyti kitiems dalyviams.
3 etapas. Taikomas „Mozaikos“ metodas. Suformuojamos trys grupės, kuriose būtų po vieną atstovą iš kiekvienos „spalvotos“ grupės. Jie
pristato savo spalvų reikšmę.
4 etapas. Praktinis „Mąstymo skrybėlių“ taikymas. Užduotis „Išmokti užsienio kalbos: suprasti profesinę kalbą ir ja kalbėti, skaityti ir suprasti profesinį tekstą“. Dirbama trimis grupėmis, laikantis „skrybėlių“ naudojimo sekos.
5 etapas. Grupių darbai pristatomi, apibendrinimi.
6 etapas. Refleksija: ką pasiimame iš šios temos nagrinėjimo? Kokia užduoties nauda mokantis mokytis? Kaip dalyviai temą perkels/taikys
ateityje? Ką kiekvienam davė patirtis, gauta atliekant užduotį?
Tema Kritinis mąstymas.
1 etapas. Kritinio mąstymo apibrėžimas. Svarstoma keturiose grupėse, pristatoma.
2 etapas. Prezentacija „Kritinis mąstymas“ naudojant ppt pateiktį/
3 etapas. Užduotis. Perskaityti straipsnį „Šiltnamio sąlygos verslo naujokams“ ir mažose grupelėse išanalizuoti straipsnį dviem aspektais:
a) straipsnio autorės darbas, b) sprendimo turinys.
Savarankiškų darbų turinio ir jų atlikimo sąlygų aptarimas:
•
sudaryti (pradėti daryti) mokymosi mokytis aplanką.
•
Parengti “Mokymosi mokytis žemėlapį” taikant „Minčių žemėlapio“ vizualizaciją.
•
Susipažinti su daugiasluoksnio intelekto teorija pagal Gardnerį, nusistatyti asmeninį išreikštą intelekto tipą ir parašyti refleksiją – esė
„Mano daugiasluoksnis intelektas“.
•
Savaitę laiko pildyti laiko protokolą, fiksuojant kiekvieną savo veiklą. Po savaitės atlikti laiko protokolo analizę, apibendrinant veiklos
rūšis ir suskaičiuojant, kiek vidutiniškai laiko skirta kiekvienai veiklos rūšiai.
Dienos refleksija (dienoraštis), pirmos sesijos apibendrinimas, įvertinimas (anketa!), užbaigimas.
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15 min.

Laikas
30 min.

Tema
Įvadas į antrąją sesiją.
1 etapas. Gilesnis dalyvių vienas kito pažinimas. Dirbama grupelėmis, kurios susidaro sudėjus į 3-4 dalis sukarpytus atvirukus. Grupelėse
dalyviai pasikalba apie šeimas, pomėgius, gyvūnėlius. Visai grupei pristatomi apibendrinti grupelės bendrumai/skirtumai.
2 etapas. Antrosios sesijos programos pristatymas ir aptarimas
Tema Bendra refleksija apie savarankiškų darbų atlikimą. Taikomas metodas „Tas ir anas“, pateikiant dalyviams pasirinkimų dichotomijas:
kuris savarankiškas darbas labiau patiko:
•
Intelektų rūšys ar Minčių žemėlapis (mokymasis mokytis)
•
Minčių žemėlapis ar Aplankas.
•
Aplankas ar Laiko protokolas.
•
Laiko protokolas ar Esė (interviu).

Antroji sesija
1 diena

Savarankiško darbo užduotys
• Sudaryti (pradėti daryti) mokymosi mokytis aplanką (įgytų žinių perkėlimas į praktiką).
• Parengti “Mokymosi mokytis žemėlapį” taikant „Minčių žemėlapio“ vizualizaciją (įgūdžių įtvirtinimas).
• Susipažinti su daugiasluoksnio intelekto teorija pagal Gardnerį, nusistatyti asmeninį išreikštą intelekto tipą ir parašyti
refleksiją – esė „Mano daugiasluoksnis intelektas“ refleksijos įgūdžių tobulinimas, teorinės medžiagos susiejimas su
asmenine patirtimi ir praktika).
• Savaitę laiko pildyti laiko protokolą, fiksuojant kiekvieną savo veiklą. Po savaitės atlikti laiko protokolo analizę, apibendrinant veiklos rūšis ir suskaičiuojant, kiek vidutiniškai laiko skirta kiekvienai veiklos rūšiai (stebėjimo įgūdžių
tobulinimas, refleksijos įgūdžių tobulinimas, pasirengimas II sesijai).
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Tema Savarankiško/savivadaus mokymosi organizavimas.
1 etapas. Naudojant ppt pateiktį pristatoma savivadaus mokymosi esmė.
2 etapas. Savivadaus, savarankiško ir mokytojo vadovaujamo mokymosi ypatumai aptariami dirbant keturiose grupelėse: dvi grupelės
svarsto savivadaus ir mokytojo vadovaujamo mokymosi ypatumus; kitos dvi – savivadaus ir savarankiško mokymosi ypatumus. Grupelių
darbo rezultatai fiksuojami stendiniame popieriuje, pristatomi visai grupei.
3 etapas. Naudojant ppt pateiktį aptariama savivadaus mokymosi modelis, savivadaus mokymosi strategijos ir reikalavimai savivardžiam mokiniui.
4 etapas. Atliekama individuali užduotis Savivadaus mokymosi planas metams tobulinant mokymosi mokytis kompetenciją. Atlikus užduotį
pageidaujantys gali planą pristatyti visai grupei.
Tema Laiko valdymas.
1 etapas. Savarankiško darbo refleksija: kaip sekėsi fiksuoti savaitės veiklas laiko protokole? Refleksija vyksta savanoriškumo principu: pasisako norintys dalyviai.
2 etapas. Atliekama kūrybinė užduotis laiko protokolą paverčiant vaizdiniu „Mano diena“. Dalyviai, naudodami spalvotus rašiklius, spalvotus lipdukus, senų žurnalų, laikraščių iškarpas, klijus, perkelia laiko protokolą ant A4 formato popieriaus lapo. Dalyviai gali pasirinkti, kaip jie vizualiai vaizduos tipišką jų dieną: pieš, klijuos koliažus, darys minčių žemėlapius, grafikus ir tvarkaraščius. Rekomenduojama
naudoti simbolius ir figūras, jeigu įmanoma – nenaudoti žodžių arba naudoti tik kelis žodžius. Dalyvių prašoma pagalvoti:
•
Kokį pavidalą gali turėti jų diena (liniją, bangą, apskritimą, ar pan.)
•
Ką jie daro nuo dienos pradžios iki pabaigos?
3 etapas. Atlikus užduotį darbai aptariami grupelėse: kas pavaizduota, kaip jaučiasi žiūrėdami į savo dieną, kaip jiems sekasi susidoroti su
rutina, kurią dienos dalį skiria mokymuisi, kurią dienos dalį mėgsta labiausiai, kuri dienos dalis patinka mažiausiai?
4 etapas. Prioritetų išskyrimas. Tema nagrinėjama atliekant praktinę individualią užduotį ir pildant prioritetų lentelę.
5 etapas, Išskyrus veiklos prioritetus, jie perkeliami į „Prioritetų termometrą“.
Termometre (prioritetų sąraše) nurodoma planuojamo mokymosi veikla.
6 etapas. Aptariama, ko reikia atsisakyti, jeigu veiklos „Prioritetų termometre“ nebetelpa.
7 etapas. Tema apibendrinama pristatant „laiko vagis“ ir dalyviams pasidalijant efektyvaus laiko valdymo patirtimi.
Tema Suaugusio žmogaus savybės: dėmesys, įsiminimas, kartojimas, jo periodiškumas.
1 etapas. Tema nagrinėjama naudojant įtraukiantį pranešimą ir aktyvinančius metodus:
•
Pavaizduoti pagrindinių protinių savybių kitimą tampant vyresniu.
•
Nupiešti informacijos atkūrimo grafiką.
2 etapas. Užduotys informacijos įsiminimui, išsaugojimui ir atgaminimui lavinti.
Trys įsiminimo lavinimo dirbtuvės.
A dirbtuvės. Kaip įsidėmėti ir atgaminti skaičius, užsienio kalbos žodžius.
B dirbtuvės. Kaip įsidėmėti ir atgaminti vardus ir veidus.
C dirbtuvės. Kaip atsipalaiduoti ir susikaupti.
Dalyviai pasidalija į tris grupes. Rotaciniu principu grupės apsilanko visose trijose dirbtuvėse. Vienas užsiėmimas vienoje dirbtuvėje trunka 30 min.
Dienos apibendrinimas ir refleksija ( dienoraštis).
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80 min.
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Laikas
30‘

Tema
Įvadas į antrąją dieną.
1 etapas. Pirmosios dienos refleksija ir nusiteikimo naujai mokymosi dienai kūrimas. Taikomas „Arbatėlės“ metodas. Dalyviai susėda dviem
eilėm vienas prieš kitą. Užsiėmimo vadovas užduoda klausimą apie praėjusią dieną ir dalyviai 1 min. porose kalbasi to klausimo tema. Praėjus laikui viena dalyvių eilė pasislenka per vieną kėdę, užsiėmimo vadovas užduoda kitą klausimą ir dalyviai poromis vėl kalbasi 1 min. Iš
viso užduodami 4-5 klausimai, kurie „sujungtų“ praėjusios dienos tematiką, įgytą patirtį su lūkesčiais prasidedančiai dienai.
2 etapas. Dienos programos pristatymas, aptarimas.
Tema Savarankiško darbo “Daugiasluoksnis intelektas” refleksija.
1 etapas. Pristatoma „statistikos“ duomenys apie grupės dalyvių intelekto tipus.
2 etapas. Dalyvių prašoma pasidalinti esė rašymo „atradimais“.
3 etapas. Dalyviams leidus, cituojamos kai kurios esė arba jų ištraukos.
Tema Mokymosi išteklių (informacijos) organizavimas: skaitymas ir mokymosi stiliai.
1 etapas. Rodomas pirmasis paskaitos Algirdas Karalius apie racionalųjį skaitymą fragmentas. (http://www.youtube.com/watch?v=EG-v_
OAfaDU)
Dalyviai prašomi fiksuoti išgirstą informaciją kiekvienam jų priimtiniausiu būdu.
2 etapas. Suvedami rezultatai, kiek dalyvių kokiu būdu fiksavo informaciją (užrašoma lentoje):
•
kas užsirašinėjo žodžiais (konspektavo),
•
kas pasižymėdavo tik raktinius žodžius,
•
kas stengėsi persipiešti rodytus grafikus,
•
kas braižė savo schemas, grafikus (nekartojo, kas buvo rodoma),
•
kas braižė kokius nors ženklus, nesusijusius su pristatoma tema, ar šiaip piešė,
•
kas nieko nedarė, tik žiūrėjo ir klausėsi.
3 etapas. Individualus darbas. Mokymosi stilių pagal VARK klasifikaciją nusistatymas. Naudojamas VARK klausimynas.
4 etapas. Užpildžius klausimyną dalyviai pakviečiami sustoti prie ant grindų padėtų raidžių V A R K, priklausomai nuo to, koks mokymosi stilius pagal VARK pasirodė jiems labiausiai būdingas. Grupelėmis, kurios susidarė ties kiekviena raide, dalyviai pasidalina, kaip jie paprastai priima, fiksuoja, įsidėmi ir atgamina informaciją. Apibendrinta grupelių patirtis pristatoma visai grupei. Palyginami asmeniniai rezultatai, kaip informacija buvo fiksuojama klausantis vaizdo įrašo ir koks asmeninis mokymosi stilius būdingas kiekvienam dalyviui pagal
VARK klasifikaciją.
5 etapas. Mokymosi strategijos tobulinant mokymosi stilius pagal VARK. Išdalinami mokymosi strategijų aprašymai, dalyviai prašomi su
jais susipažinti ( perskaityti), atsakoma į iškilusius klausimus.
6 etapas. Mokymosi stiliaus tobulinimas – naujų strategijų taikymas. Rodomas antrasis A. Karaliaus paskaitos fragmentas. Dalyvių prašoma
fiksuoti informaciją kitokiu būdu negu tai darė pirmąjį kartą.
7 etapas. Užduoties aptarimas. Dalyvių prašoma pasidalinti, kokiu būdu jie dabar fiksavo informaciją, palyginti su tuo, kaip fiksavo informaciją pirmuoju atveju. Aptariama, kuriuo būdų sekėsi geriau/lengviau? Kuris būdas kiekvienam asmeniškai yra priimtinesnis?

2 diena
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Tema Skaitymo greičio tobulinimas.
1 etapas. Laikydamiesi taisyklių dalyviai individualiai nusistato asmeninį skaitymo greitį.
2 etapas. Dalyviai supažindinami su greitojo skaitymo ypatumai. Naudojamas vaizdo įrašas iš interneto http://video.balsas.lt/video/5ac295d255b15b0a3679a34ed40a4ecc/greitasis-skaitymas-kaip-ismokti
3 etapas. Dalyvių prašoma perskaityti tą patį tekstą taikant greitojo skaitymo metodus ir dar kartą nusistatyti skaitymo greitį.
4 etapas. Užduoties aptarimas. Nustebimai???
Tema Naujų informacinių technologijų naudojimas informacijai tvarkyti. Pristatomos kompiuterinės programos „One note“ galimybės.
Tema Savarankiškų užduočių atlikimo aptarimas.
1. Minčių žemėlapio Mokymasis mokytis pristatymai ir aptarimas. Organizuojamas atliktų minčių žemėlapių „vernisažas“ - žemėlapiai sukabinami ant sienos. Kiekvienas dalyvis pristato savo minčių žemėlapio idėją. Aptariama.
2. Mokymosi mokytis aplanko sudarymo aptarimas.
•
Mokymosi aplankų aptarimas mažomis grupėmis (pasidalijimas patirtimi).
•
Kūrybinė užduotis – koliažai „Mokymosi aplankas“.
•
Koliažų pristatymas ir aptarimas.
Baigiamoji mokymų dalis:
1. Mokymų apibendrinimas.
2. Laikas dienoraščiui (individuali refleksija).
3. Mokymosi mokytis kompetencijos įsivertinimas po mokymų.
4. Mokymų įvertinimas raštu (anketa) ir žodžiu.
5. Pažymėjimų įteikimas.
6. Atsisveikinimas.
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