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ŽINIŲ EKONOMIKOS PLöTRA LIETUVOJE PANAUDOJANT ES 
STRUKTŪRINIUS FONDUS 

 
Audron÷ Bagdonien÷, Fausta Smolenskien÷ 

Šiaulių kolegija 

 
Anotacija. Straipsnyje  analizuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo pl÷tojant 

Lietuvos žinių ekonomiką galimyb÷s. Pateikiamas struktūrin÷s paramos paskirstymas visoms investicin÷ms sritims, 
aptariama „Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa“ bei jos prioritetai ir priemon÷s, pagal kurias skiriama 
2007–2013 m. ES struktūrin÷ parama Lietuvai.  

Raktiniai žodžiai: žinių ekonomika, žmogiškieji ištekliai, Europos Sąjungos struktūrin÷ parama. 
 
Įvadas. Pastarųjų dešimtmečių visuomen÷s permainų priežastis – sparti informacijos ir 

komunikacijos technologijų raida ir žinių ekonomikos atsiradimas. Europos Komisija Lisabonos 
konvencijoje 2000 m. kovo m÷n. pažym÷jo, kad Europa eina į žinių amžių ir tai tur÷s didžiulę 
įtaką kultūriniam, ekonominiam ir socialiniam gyvenimui (Lietuvos mokslo ir technologijų 
baltoji knyga, 2000, 2001).  

Žiniomis grįsta ekonomika n÷ra ekonomikos šaka. Tai labiau teisinių ir ekonominių 
prielaidų bei vadybinių ir ekonominių mechanizmų, modernių technologijų ir žmogiškųjų 
išteklių suderinta sistema, atsirandanti besivystant rinkos ekonomikai ir įvairioms, ypač 
informacin÷ms, technologijoms (Krikščiūnas, Daug÷lien÷, 2003). Žinių ekonomikoje atsisukama 
į žmogų, jo sugeb÷jimus, žinias ir jų panaudojimo galimybes.  

Viena iš svarbiausių žinių ekonomikos pl÷tros krypčių – žmogiškųjų išteklių vystymas – 
suprantamas kaip ekonomikos s÷km÷s garantas. Žmogiškieji ištekliai, anot Dahlman (2005) 
pasiūlytos vadybine prasme aktualių žinių savybių klasifikacijos, yra priskiriami žinių kūrimui. 
Tai yra žmogiškųjų išteklių potencialas – pagrindin÷ naujų žinių kūrimo ir panaudojimo 
prielaida. Kompetencijos, žmogiškųjų išteklių kokyb÷ ir geb÷jimas veikti žinių ir informacijos 
visuomen÷je – pagrindin÷ žinių ekonomikos formavimosi prielaida bet kurioje šalyje ar regione. 
Žmogiškųjų išteklių potencialas formuojasi per investicijas į švietimą (viešos ir privačios išlaidos 
individų išsilavinimui bei profesiniam ugdymui).  

Šiuolaikin÷je sparčiai kintančioje darbo rinkoje, kurioje pritaikomi vis pažangesni 
technologiniai sprendimai, pagrindinis darbuotojo turtas – tai nuolatinis jo tobul÷jimas bei 
geb÷jimas prisitaikyti. Akademikas E. Vilkas (2004) pabr÷žia, kad pati žinių ekonomikos id÷ja 
yra tas veiksnys, kuris verčia individus galvoti apie savo geb÷jimų tobulinimą ir jų pritaikymą 
inovacinei veiklai. 

Panaudojant 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, siekiama 
sukurti galimybių mokytis visą gyvenimą sistemą, gerinti mokymosi paslaugų kokybę bei didinti 
prieinamumą; ugdyti tyr÷jų bei mokslininkų geb÷jimus; sustabdyti „protų nutek÷jimą“ į užsienį. 
Būtent finansuojant švietimo sritį bus kuriama pažangesn÷ visuomen÷, kurios įgūdžiai prisid÷s 
prie šalies ūkio augimo. 

Temos aktualumas. Siekiant pl÷toti žinių ekonomiką Lietuvoje, būtina pasinaudoti 
Europos Sąjungos (toliau ES) struktūrinių fondų teikiama finansine parama, kuri leistų Lietuvos 
piliečiams pasinaudoti užimtumo, švietimo, tobulinimosi ir mokymosi galimyb÷mis. ES 
struktūrinių fondų parama Lietuvai 2007–2013 m. sudaro daugiau kaip 23 mlrd. Lt. Išmintingai 
ir s÷kmingai panaudojus tokią sumą, beveik prilygstančią vienerių metų mūsų valstyb÷s 
biudžetui, galime priart÷ti prie ES šalių narių ekonominio išsivystymo vidurkio ir iki  2015 m. 
pagal pragyvenimo lygį pasivyti kai kurias ES šalis senbuves. Tuomet Lietuva taptų daug 
patrauklesn÷ gyventi, dirbti ir investuoti. 

Tyrimo problema – ES struktūrinių fondų panaudojimo pl÷tojant Lietuvos žinių 
ekonomiką galimybių apibendrinimas.  

Tyrimo tikslas – aptarti Lietuvos žinių ekonomikos pl÷tojimo galimybes ES struktūrinių 
fondų l÷šomis veiksmų programų bei finansavimo apimčių kontekste. 
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Tyrimo uždaviniai: 
1. Apžvelgti Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją ir 

atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai įgyvendinti.  
2. Išnagrin÷ti galimą žinių ekonomikos pl÷trą šalyje, panaudojant žmogiškųjų išteklių 

pl÷tros veiksmų programos 1.2 prioritetui „Mokymasis visą gyvenimą“  ES struktūrinių fondų 
aukštojo mokslo sistemai skirtas l÷šas. 

Tyrimo metodai: mokslin÷s literatūros, informacinių straipsnių, dokumentų analiz÷. 
 
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategija ir veiksmų 

programos. Lietuva, kaip Europos Sąjungos valstyb÷, turi stiprinti tris žinių trikampio polius – 
studijas, tyrimus ir inovacijas. Didesn÷s investicijos į mokslo ir studijų modernizavimą ir kokybę 
yra tiesiogin÷ investicija į Lietuvos piliečių ateitį. Tod÷l Lietuva kelia tikslą – orientuotis į 
mokslu ir žiniomis grįstą ekonomiką. Žinių ekonomika turi remtis aktyviu žinių kūrimu, jų 
pritaikymu ir tai daryti gebančiais žmon÷mis.  

Norint pl÷toti žinių ekonomiką Lietuvoje, reikia pasinaudoti ES struktūrinių fondų 
teikiama parama. Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijoje 
(patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d.) nustatytas pagrindinis ES struktūrin÷s 
paramos panaudojimo tikslas – sparčiai gerinti sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje, kad 
ūkio augimo teikiama nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus.  

Naujoji 2007–2013 metų ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategija  siejama su 
dideliais lūkesčiais bei skiriasi nuo 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento (BPD) 
ilgesniu paramos panaudojimo laikotarpiu bei didesne finansine parama. 

Naujoji struktūrin÷s paramos naudojimo strategija apima 4 veiksmų programas. Pagal 
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų 
programas finansinis paketas siekia 23 394,42 mln. Lt.  

 
1 lentel÷ 

2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos paskirstymas tarp investicinių sričių 
 

Veiksmų programa/prioritetas 
 

Mln. Lt ES fondas 

1. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros 
veiksmų programa 

3 228,43 ESF1 

2. Ekonomikos augimo 
veiksmų programa 

10 699,72 ERPF/SF2 

3. Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programa 

9 141,46 ERPF/SF 

4. Technin÷s paramos 
veiksmų programa 

322,11 ESF3 

Iš viso 23 394,42  
Šaltinis: http://www.esparama.lt/2007-2013/lt 

 
Vienas iš svarbiausių  2007–2013 metų ES struktūrin÷s paramos strategijos tikslų – žinių 

ekonomikos pl÷tra, kur žmogiškiesiems ištekliams skiriamas svarbus vaidmuo, siekiant užtikrinti 
Lietuvos darbo j÷gos atitikimą rinkos poreikiams ir mokymosi visą gyvenimą  id÷jos 
įgyvendinimą.  

Galima žinių ekonomikos pl÷tra pagal „Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų 
programą“. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa skirta visų darbingo amžiaus 
Lietuvos gyventojų mobilizavimui, nes investicijos į Lietuvos žmonių žinias, geb÷jimus, 
aktyvumą, verslumą patikimai garantuoja ilgalaikį ūkio augimą. Šiai programai skirta parama 

                                                 
1 ESF – Europos socialinis fondas 
2 SF – sanglaudos fondas 
3 ESF – Europos regionin÷s pl÷tros fondas 



 7 

siekia 13,8 proc.  visų ES struktūrin÷s paramos l÷šų (1 pav.). Palyginus su kitomis veiksmų 
programomis, šios srities finansavimas yra daugiau nei dvigubai mažesnis. 

 

13,80%

45,72%

1,40%
39,08%

Žmogiškųjų išteklių
pl÷tros veiksmų
programa
Ekonomikos augimo
veiksmų programa 

Sanglaudos
skatinimo veiksmų
programa
Technin÷s paramos
veiksmų programa

 
1 pav. 2007–2013 m. ES struktūrin÷ parama pagal veiksmų programas 

Šaltinis: http://www.esparama.lt/2007-2013/lt 
 

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programą sudaro šie prioritetai: 
  1. Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis. 
  2. Mokymasis visą gyvenimą. 
  3. Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas. 
  4. Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didini-

mas. 
  5. Technin÷ parama. 
Visi šie prioritetai jungiami į vieną – žinių ekonomikos pl÷trą. Žmogiškieji ištekliai, kaip 

esminis ūkio pl÷tros ir užimtumo didinimo išteklius Lietuvoje, tampa vis reikšmingesnis 
šiuolaikin÷je žinių ekonomikoje d÷l intensyvios pasaulin÷s konkurencijos ir greitų technologinių 
pokyčių. Siekiant s÷kmingai konkuruoti šioje aplinkoje, Lietuvoje reikia ne tik produktyviai 
panaudoti prieinamas žinias, bet ir kurti naujas žinias. 

Viena iš naujosios 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos 
ypatybių – lisabonizacija, t. y. prisitaikymas prie atnaujintos ES Lisabonos strategijos ir 
Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos tikslų (2 pav.). Tod÷l kyla būtinyb÷ 
numatyti svarbiausius struktūrin÷s paramos naudojimo prioritetus, t. y. didesnę l÷šų dalį skirti 
žinių ir inovacijų sektoriams: švietimui, mokslui, technologinei pl÷trai ir inovacijų versle 
skatinimui.  

 
  LISABONOS STRATEGIJA 

Darbo vietos Ūkio augimas 

BENDRIJOS STRATEGINöS GAIRöS 2007-13 

Sanglauda 

III. Daugiau 
ir geresnių 
darbo vietų 

(žmonių 
ištekliai) 

I. Tapimas 
patrauklesne 

vieta investuoti 
(ekonomin÷ 

infrastruktūra) 

II. Žinios ir 
inovacijos 
augimui 

(inovacijos, 
tyrimai) 

Teritorin÷ ir 
socialin÷ 

sanglauda 
(vietos potencialas, 
gyvenimo kokyb÷) 

LIETUVOS NACIONALINö STRATEGIJA 2007-13 

Žinių 
visuomen÷ 

Konkurencinga 
ekonomika 

Gyvenimo kokyb÷ 
ir sanglauda  

Žmonių 
išteklių VP  

Ekonomikos 
augimo VP 

Sanglaudos 
skatinimo 

VP 

 
 

2 pav. ES Lisabonos strategijos ir Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos 
Šaltinis: Nakrošis, 2006 
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Kaip jau buvo min÷ta, būtina stiprinti tris žinių trikampio polius: studijas, tyrimus ir 
inovacijas. Visuose trijuose aukštojo mokslo (universitetų) vaidmuo yra esminis. Didesn÷s ir 
geresn÷s investicijos į universitetų modernizavimą ir kokybę yra tiesiogin÷ investicija į Europos 
ir europiečių ateitį (Europos komisijos komunikatas. Briuselis, 2005). Universitetai 
įgyvendindami savo įvairiapusę misiją – žinių kūrimą, saugojimą, sklaidą ir panaudojimą – turi 
būti atsakingi už savo studijų ir mokymosi visą gyvenimą programas, personalą ir išteklius, 
d÷stymo, tyrimų ir inovacin÷s veiklos kokybę, vadovavimo kompetenciją. 

Nuo 2007 m. sausio 1 dienos įgyvendinamas naujas žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų 
programos „Mokymosi visą gyvenimą“ prioritetas,  kurį  Europos Komisija patvirtino 2007–
2013 metams. Prioriteto pagrindinis tikslas  – padidinti Lietuvos gyventojų galimybes mokytis 
visą gyvenimą, tuo pačiu sudarant sąlygas dinamiškai žinių visuomen÷s pl÷totei.   

 „Mokymosi visą gyvenimą“ prioritetui įgyvendinti numatytas finansavimas 2007–2013 
m. siekia 1 004, 47 mln. Lt (3 pav.). Pagal šį veiksmų programos prioritetą (paskelbtoms 
priemon÷ms)  pateiktos 167 paraiškos ir prašoma suma sudaro 288, 19 mln. Lt. Šiuo metu 
panaudojamas finansavimas sudaro tik apie 30 procentų viso numatyto „Mokymosi visą 
gyvenimą“ prioritetui   skirto finansavimo bei įgyvendinama 20 projektų, kurių vert÷ 91 mln. Lt.   
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3 pav. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos VP1-2 „Mokymasis visą gyvenimą“ prioritetui 

paramos paskirstymas mln., Lt 
Šaltinis: http://www.esparama.lt/2007–2013/lt 

 
2007–2013 m. ES iškeltas žmogiškojo kapitalo prioritetas apima su švietimu ir mokymu 

susijusią veiklą. Juo siekiama ne tik pagerinti švietimo ir mokymo kokybę ir prieinamumą, kad 
padid÷tų žmonių galimyb÷s įsidarbinti, bet ir paremti mokymą, kaip visą gyvenimą trunkantį 
procesą. Iki 2013 metų Lietuvos aukštajam mokslui bus skirta 764 mln. litų Europos Sąjungos 
(ES) struktūrinių fondų l÷šų. Daugiau nei pus÷ jų – 460,5 mln. litų skiriama studijų kokybei 
Lietuvoje gerinti. Likusi paramos dalis atiteks studijų tarptautiškumui, efektyvumui ir 
prieinamumui didinti. 

Dauguma numatytų veiksmų šioje programoje skirti gerinti aukštojo išsilavinimo sistemą 
bei kurti geresnius ryšius tarp mokymo paslaugų teik÷jų ir pramon÷s, taip užtikrinant, kad jų 
formuojami geb÷jimai atitiktų esamus ir būsimus įmonių poreikius. Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerija pagal „Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos“ 1.2 
prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“ administruoja šias bei kitas priemones, kurios skirtos 
aukštojo mokslo sektoriui: 

• Priemon÷ „VP1-2.1-ŠMM-04-K Studijų sistemos efektyvumo didinimas“. 
• Priemon÷ „VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokyb÷s gerinimas, tarptautiškumo 

didinimas“. 
• Priemon÷ „VP1-2.2-ŠMM-08-V Aukštojo mokslo tarptautiškumo pl÷tra“. 
• Priemon÷ „VP1-2.2-ŠMM-09-V Studijų programų pl÷tra nacionalin÷se 

kompleksin÷se programose“. 
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Išvardintų priemonių l÷šų statistika pateikiama 3 pav. Visų šių priemonių įgyvendinimas 
prisideda prie uždavinio – tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą – 
įgyvendinimo. Šių priemonių įgyvendinimas leistų  padidinti studijų sistemos prieinamumą ir 
efektyvumą; atnaujinti esamas, sukurti ir įgyvendinti naujas studijų programas, kurių reikia 
nacionalin÷ms kompleksin÷ms programoms  įgyvendinti; skatinti studijų sistemos 
tarptautiškumą, keliant d÷stytojų pedagoginę ir dalykinę kompetenciją, skatinant studentų 
praktinius įgūdžius ir stiprinant verslumą. 

0
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Numatytas finansavimas 2007-2013 m. 91,87 209,94 23,57 48

Prašomas finansavimas 20,95 139,89 5 0

Skirtas finansavimas 0 0 5 0

Išmok÷ta l÷šų 0 0 0,97 0

VP1 -2.1. Studijų sistemos 
efektyvumas

 VP1-2.2. Studijų kokyb÷s 
gerinimas, tarptautiškumo 

didinimas

VP1-2.2. Aukštojo mokslo 
tarptautiškumo pl÷tra

VP1-2.2. Studijų prgramų 
pl÷tra nacionalin÷se 

kompleksin÷se programose

 

4 pav. ES finansin÷s paramos įsisavinimo būkl÷ pagal „Žmogiškųjų išteklių pl÷tros programos“ VPI 
– 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“, mln. Lt 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis   http://www.esparama.lt/2007-2013/lt 
 

Pagal pirmąsias dvi priemones kvietimas teikti paraiškas jau yra pasibaigęs. Pateikta 
paraiškų atitinkamai 18 ir 123, kurių prašomas finansavimas siekia beveik 160 mln. Lt. Šiuo 
metu šios paraiškos yra vertinamos, tod÷l finansavimas n÷ra skirtas.  Priemon÷s „Studijų 
kokyb÷s gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ sąlygose buvo numatyta, kad projektus paramai 
gauti gal÷s teikti ir įvairios asociacijos, tiesiogiai bendradarbiaudamos su aukštosiomis 
mokyklomis. Tokiu būdu siekiama, kad studentai būtų skatinami atlikti praktikas verslo įmon÷se, 
studijų metu susipažinti su darbdavių poreikiais, jų reikalavimais. Tod÷l paanalizavus projektų 
pareišk÷jus galima pamatyti, kad paraiškas pateik÷ ne tik daugelis Lietuvos aukštųjų mokyklų, 
bet ir tokios organizacijos, kaip Lietuvos nacionalin÷ vež÷jų bei  Lietuvos prekybos įmonių 
asociacijos. Pagal priemonę „Aukštojo mokslo tarptautiškumo pl÷tra“ pateikta tik viena Vilniaus 
universiteto paraiška, kuriai skirtas 5 mln. Lt finansavimas.  Priemonei „Studijų programų pl÷tra 
nacionalin÷se kompleksin÷se programose“ kvietimas paraiškoms teikti numatomas 2010 metais. 
Šios priemon÷s remiama veikla apims aukštojo mokslo studijų programų mokslui imliuose ūkio 
subsektoriuose rengimą, atnaujinimą ir įgyvendinimą (įskaitant studijų personalo (d÷stytojų) 
kompetencijų ugdymą) I ir II studijų pakopose. Panaudojus šiai priemonei skirtas l÷šas, atsirastų 
didžiul÷s galimyb÷s  rengti jungtines studijų programas su užsienio aukštosiomis mokyklomis, o 
šalies studentams ir d÷stytojams sudaryti sąlygas įgyti tarptautin÷s patirties tobulinant žinias 
praktikų ar stažuočių metu užsienio aukštosiose mokyklose, įmon÷se, įvairiose organizacijose. 
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Aukštasis mokslas šiuo metu n÷ra pagrindinis Europos struktūrinių fondų paramos 
gav÷jas, tod÷l ypač svarbu kiek galima daugiau pasinaudoti ES finansiniais instrumentais savo 
žinių sektoriui pl÷toti. Visų Europos Sąjungos skiriamų l÷šų mūsų šalis dar neišnaudojo, dar bus 
teikiami kvietimai pagal įvairius prioritetus (2 lentel÷), tod÷l auštosios mokyklos ir jų socialiniai 
partneriai dar turi laiko tinkamai pasirengti, kad didžioji dalis paramai skirtų l÷šų būtų efektyviai 
panaudotos.  

2 lentel÷ 
2007–2013 m. kvietimų teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti planas 

  
Priemon÷s kodas Priemon÷s pavadinimas Kvietimo teikti 

paraiškas 
planuojama 

paskelbimo data 
VP1-2.1-ŠMM-01-V Švietimo kokyb÷s užtikrinimo ir steb÷senos sistemų stiprinimas  2011-04-10 
VP1-2.1-ŠMM-03-V Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo 

vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų pl÷tra  
2010-02-20 

VP1-2.2-ŠMM-01-V Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, 
atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus  

2010-12-31 

VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokyb÷s gerinimas, tarptautiškumo didinimas  2010-02-10 
VP1-2.2-ŠMM-09-V Studijų programų pl÷tra nacionalin÷se kompleksin÷se programose  2009-12-31 
VP1-3.1-ŠMM-01-V Mokslininkų ir kitų tyr÷jų mobilumo ir studentų mokslinių darbų 

skatinimas  
2011-03-31 

VP1-3.1-ŠMM-02-V Mokslininkų ir kitų tyr÷jų kvalifikacijos ir kompetencijų 
tobulinimas (mokslo duomenų baz÷s, e. dokumentai)  

2012-03-31 

VP1-3.1-ŠMM-06-V MTTP kokyb÷ ir ekspertų rengimas  2010-07-10 
VP1-3.2-ŠMM-02-V Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp 

moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygyb÷s moksle skatinimas  
2012-07-10 

VP2-1.1-ŠMM-02-V Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų 
pl÷tojimas  

2010-07-10 

VP2-1.1-ŠMM-04-V Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas  2010-03-31 
VP3-2.2-ŠMM-16-V Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms  2011-01-10 

Šaltinis: http://www.esparama.lt/2007-2013/ 
 
 Pasinaudojus šiomis ES struktūrinių fondų teikiamomis galimyb÷mis būtų galima 

išspręsti opiausias aukštojo mokslo sistemos problemas. 
Tiesa, yra nuogąstaujama, kad 2007–2013 m. programavimo periodas jau yra įpus÷jęs, 

tačiau kvietimai teikti paraiškas aptartoje „Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programoje“ ir 
kai kuriuose jos prioritetuose, kaip min÷ta, dar tik bus skelbiami. Kyla gr÷sm÷, jog realus l÷šų 
panaudojimas bus nukeltas į periodo pabaigą. D÷l to gali būti nesp÷ta efektyviai panaudoti visas 
galimas investicijas. Taip pat, kaip viena iš pagrindinių kliūčių, įvardijama žmogiškųjų išteklių 
patirties rengiant projektus kompetencijos stoka. Tod÷l galima teigti, kad paramą 
administruojančios institucijos tur÷tų daugiau skirti l÷šų informacijos apie ES struktūrinių fondų 
paramą sklaidai ir ūkio subjektų mokymams, kaip pasinaudoti šia parama. 

Išvados 
1. Lietuva, kaip ir kitos ES valstyb÷s nar÷s, vis didesnį prioritetą teikia žinioms, tod÷l 

2007–2013 m. struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos įgyvendinimą galima pagrįstai 
vadinti svarbiu žingsniu dinamiškos ir konkurencingos, žiniomis grįstos ekonomikos link. 

2. Naujoji 2007–2013 metų ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategija  siejama su 
dideliais lūkesčiais bei skiriasi nuo 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 
(BPD) ilgesniu paramos panaudojimo laikotarpiu bei didesne finansine parama.  

3.  Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa bei vienu iš programos prioritetu 
(„Mokymosi visą gyvenimą“) siekiama pagerinti švietimo ir mokymo kokybę,  prieinamumą. 

4.  Universitetai, įgyvendindami įvairiapusę misiją, turi kiek galima daugiau pasinaudoti 
ES finansiniais instrumentais ir taip prisid÷ti prie žinių sektoriaus pl÷tros. Siekiant gerinti 
šalies aukštųjų mokyklų studijų kokybę, ES l÷šomis numatyta tobulinti studijų turinį – 
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atnaujinti esamas studijų programas bei rengti naujas programas, susijusias su tarptautiškumo 
skatinimu, jų reikia nacionalin÷ms kompleksin÷ms programoms įgyvendinti. 
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Summary 
THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE ECONOMY IN LITHUANIA BY USING EU 

STRUCTURAL FUNDS   
Key words: knowledge economy, human resources, the European Union structural support. 
A rapid development of information and communication technologies and the emergence of knowledge 

economy is the reason of the change in society in recent decades. The European Commission in Lisbon Convention 
of March 2000 has pointed out that Europe is heading towards the age of knowledge and this will have a huge 
impact on the cultural, economic and social life.  

One of the investment fields of EU structural assistance is human resources. Therefore, Lithuania aims to 
focus on science and knowledge-based economy. 3 228,43 million litas or 13,8 percent of all EU structural support 
funds is allocated to the action plan of the Development of Human Resources in Lithuania for 2007-2013. In order 
to develop the knowledge economy in Lithuania, it is necessary to use the financial support provided by the 
European Union structural funds, which would allow the citizens of Lithuania to use the opportunities of 
employment, education, improvement and learning.  
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KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOJE UŽSIENIO KALBA SKAITOMŲ 
PASKAITŲ SUVOKIMO PROBLEMOS 

 
Sigita Bagdzevičien÷, Lilija Mieliauskien÷, Judita Štreimikien÷  

Kauno technikos kolegija 
 

Anotacija. Sparčios ekonomin÷s ir socialin÷s Europos permainos reikalauja iš esm÷s naujo požiūrio į 
švietimą ir mokymą. Europoje vis labiau populiar÷ja integruotas dalyko ir kalbos mokymas, kuris suteikia daugiau 
galimybių sudaryti užsienio kalbai tinkamą aplinką studijų proceso metu. Straipsnyje aptariama lektorių pagal 
Erasmus mobilumo programą Kauno technikos kolegijoje užsienio kalba skaitytų paskaitų svarba profesin÷ms ir 
užsienio kalbos žinioms bei medžiagos pateikimo tokiose paskaitose problematika.  

Raktiniai žodžiai: Erasmus universiteto chartija, d÷stytojų judumas, integruotas dalyko ir kalbos 
mokymas, paskaitos vertimas, profesin÷s žinios, kalbiniai įgūdžiai. 

 
Įvadas. Europos Sąjunga prisideda prie kokybiško švietimo pl÷tojimo skatindama 

piliečių judumą, rengdama bendras studijų programas, steigdama tinklus, dalydamasi informacija 
ir propaguodama mokymąsi visą gyvenimą. Europos Tarybos aukščiausiojo lygio vadovų 
susitikime kaip vienas iš prioritetinių švietimo tikslų buvo įvardytas: „Skatinti dabartinių kalbų 
mokymo metodus, kad stipr÷tų minčių, sprendimų ir veiksmų laisv÷ ir drauge būtų ugdomi 
socialiniai geb÷jimai bei atsakomyb÷“ (Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir 
vertinimo metmenys, 2008: 18) 

Kalbų mokymosi ir mokymo Europos Sąjungoje intensyvinimas sudaro palankesnes 
sąlygas judumui, veiksmingesnis tampa tarptautinis bendradarbiavimas, ger÷ja darbiniai ryšiai ir 
tarpusavio supratimas. Vartojant kalbą ir jos mokantis, norint suprasti informaciją svetima kalba, 
reikalingos ne vien kalbos žinios, bet ir mokslo ar technikos sričių akademin÷s žinios ir 
akademin÷s ar empirin÷s profesin÷s žinios. Visa tai galima realizuoti, dalyvaujant Erasmus 
aukštojo mokslo programoje, kuri remia studentų ir d÷stytojų mobilumą. Šia programa siekiama 
stiprinti europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje ir tuo prisid÷ti prie žmogiškųjų 
išteklių kokyb÷s gerinimo visose dalyvaujančiose šalyse. Kauno technikos kolegija taip pat 
dalyvauja tarptautiniuose studentų ir d÷stytojų mainuose, kurių vienas iš tikslų – skatinti kalbų 
mokymąsi. 

Tod÷l siekiant skatinti tarptautinį aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, kvalifikacijos 
k÷limo galimybes, pedagoginio personalo judumą ir d÷stytojų bei studentų dalyvavimą Europos 
mainų programose, susiduriama su problema, kaip skatinti kalbų mokymąsi. Kita opi problema – 
kokio lygmens der÷tų pateikti užsienio kalba skaitomų paskaitų turinį, siekiant maksimaliai 
perteikti paskaitų metu pristatomas mokslo ar technikos sričių akademines žinias ir akademines 
ar empirines profesines žinias. 

Straipsnio tikslas – remiantis apklausos rezultatais, aptarti studentų požiūrį į d÷stytojų iš 
užsienio aukštųjų mokyklų skaitomas paskaitas bei išsiaiškinti jų geb÷jimą suprasti pateiktą 
informaciją. 

Straipsnio uždaviniai: 
1. Nustatyti, kaip užsienio lektorių skaitomos paskaitos įtakoja KTK studentų profesines 

ir kalbines žinias. 
2. Aptarti, su kokiomis problemomis susiduria KTK studentai klausydami paskaitų 

užsienio kalba ir kokia vertimo forma pad÷tų geriau suprasti d÷stomą medžiagą. 
3. Pateikti tyrimo išvadas. 
Tyrimo metodai: dokumentų analiz÷, anketin÷ apklausa, duomenų analiz÷. 

 
Erasmus mobilumo programos realizavimas KTK. „Erasmus programa skirta aukštojo 

mokslo kokyb÷s užtikrinimui, studentų, d÷stytojų ir kito personalo mobilumo skatinimui, 
daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų (AM) bendradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo 
įmon÷mis bei laipsnių skaidrumo ir suderinamumo tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokymo 
užtikrinimui“, – teigiama Švietimo mainų paramos fondo dokumentuose. Erasmus universiteto 
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chartija nurodo pagrindinius principus, kuriais grindžiamas europinis bendradarbiavimas tarp 
aukštojo mokslo institucijų įgyvendinant Erasmus programą. Tai būtina sąlyga norint organizuoti 
studentų ir d÷stytojų mobilumą, taip pat vykdyti Erasmus intensyvias programas bei koordinuoti 
daugiašalius projektus ir tinklus. Kauno technikos kolegija turi Erasmus Universiteto Chartiją 
nuo 2005 m. Tai atv÷r÷ galimybes tobulinti kolegijos studentų bei akademinio personalo žinias ir 
kompetencijas, pl÷sti ir turtinti savo d÷stomų dalykų pasirinkimą ir turinį bei skatinti 
pedagoginių metodų taikymo kompetencijos ir patirties mainus. Dalyvaujant Erasmus mobilumo 
programoje, d÷stytojų, dalyvaujančių mainų projektuose, vizitai tampa vis dažnesni. Studentai 
turi galimybę susipažinti su užsienio universitetų ir kolegijų lektoriais, jų d÷stymo metodais bei 
praturtinti studijuojamo dalyko turinį.  

Dvikalbio ugdymo id÷ja įvairiais laikotarpiais atskirose šalyse buvo ir teb÷ra skirtingai 
traktuojama, tačiau dabar ji laikoma viena iš pačių moderniausių, suteikiančių naują kokybę, 
naują teorinį bei praktinį įprasminimą. Integruoto užsienio kalbų mokymo tikslas yra užsienio 
kalbos žinias pritaikyti mokantis kitų dalykų, taikyti jas praktiškai siejant su dalyko turiniu, nes 
taip geriau išmokstama ir užsienio kalba. Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas 
palyginti naujas reiškinys Lietuvos švietimo sistemoje, atveriantis dar nepakankamai ištyrin÷tas 
praktinio užsienio kalbų mokymosi galimybes. Jo reikšm÷ pabr÷žiama Europos Sąjungos ir 
Lietuvos švietimo dokumentuose, kuriais numatoma tolesn÷ kalbų mokymo pl÷tra. Šis metodas 
Europoje vis labiau populiar÷ja ir suteikia daugiau galimybių vykdant mokymo programą 
sudaryti užsienio kalbai tinkamą aplinką.  

Įgyvendinant tarptautinius projektus susiduriama su nepakankamo užsienio kalbos 
mok÷jimo  problema, tod÷l svarbu išsiaiškinti, kokią paramą gali suteikti kalbų d÷stytojai 
siekiant įveikti kalbos barjerą ir palengvinti pateikiamos informacijos supratimą.  

2009 m. rudens semestro metu Kauno technikos kolegijoje lank÷si trys d÷stytojai iš 
užsienio aukštųjų mokyklų: Leipcigo universiteto, Miuncheno technikos universiteto bei 
Bialystoko Politechnikos universiteto. Užsienio kalbų d÷stytojos, siekdamos nustatyti, kaip 
užsienio d÷stytojų skaitomos paskaitos įtakoja specialybines žinias ir kalbinius įgūdžius bei 
kokia vertimo forma geriausiai pad÷tų studentams suprasti dalyko esmę, taik÷ skirtingus vertimo 
būdus. Lektoriaus iš Miuncheno technikos universiteto paskaitų tema buvo susieta su technikos 
istorija bei trumpu Miuncheno technikos universiteto pristatymu. Studentų buvo iš anksto 
paklausta, kokia kalba jie nor÷tų klausyti paskaitas ir kokia vertimo forma jiems būtų 
priimtiniausia. Studentai pageidavo paskaitas klausyti anglų kalba, kadangi didžiosios studentų 
dalies pirmoji užsienio kalba yra anglų, o užsienio kalbos d÷stytoja jiems pad÷tų tik iškilus 
klausimui arba diskusijų metu. Bialystoko Politechnikos universiteto profesorius skait÷ paskaitą 
apie naujausias apsaugos nuo viršįtampių technologijas ir vartojo daug specifinių terminų. Prieš 
paskaitą studentams buvo pateiktas paskaitos santraukos vertimas į lietuvių kalbą, o vert÷jo 
pagalba buvo pasitelkta pateikiant klausimus. Profesoriaus iš Leipcigo universiteto paskaitose 
buvo pristatytos naujausios statybinių medžiagų naudojimo technologijos, t. y. paskaitoms 
suprasti reik÷jo tam tikrų specialybinių dalyko žinių, praneš÷jas naudojo daug specifinių terminų, 
tod÷l šios paskaitos metu buvo pateiktas skaidrių tekstin÷s informacijos vertimas bei naudojamas 
sinchroninis vertimas.  

Visų trijų grupių studentams anketose buvo pateikti tie patys klausimai. Šiuo metu 
atliekamas bendras tyrimas. 

Tyrimo rezultatai ir jų analiz÷. Siekiant tobulinti užsienio kalbų studijų procesą, 
motyvuoti studentus bei išsiaiškinti jų požiūrį apie d÷stytojų iš užsienio skaitomas paskaitas ir 
studentų geb÷jimą suprasti specifinę techninio pobūdžio informaciją, pateiktą užsienio kalba, 
Kauno technikos kolegijos Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros užsienio kalbų d÷stytojos 
atlieka tyrimą. Jame analizuojama studentų nuomon÷ apie visų trijų lektorių skaitytas paskaitas ir 
jų vertimą. Straipsnyje pateikiami studentų, dalyvavusių d÷stytojo iš Miuncheno technikos 
universiteto paskaitose, tyrimo rezultatai. 

Studentų nuomon÷ buvo tiriama taikant anketavimo metodą. Anketa buvo suskirstyta į 3 
klausimų blokus: pirmojo bloko klausimais buvo siekiama išsiaiškinti, kaip studentai mokosi 
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užsienio kalbos, t. y. kokias priemones (dvikalbius, techninių terminų, 
internetinius / kompiuterinius žodynus, internetinį / kompiuterinį vert÷ją) naudoja studentai 
versdami tekstus; ar profesin÷s užsienio kalbos mokymuisi naudingi profesinių tekstų santraukų 
rašymas, kūrybin÷s užduotys, PowerPoint pateiktys, terminų mokymasis atmintinai, 
specialybinių tekstų vertimas į užsienio kalbas ir iš užsienio kalbų. Antroje apklausos dalyje 
buvo klausiama studentų nuomon÷s apie d÷stytojų iš užsienio skaitomas paskaitas bei jų 
reikalingumą, t. y. ar partnerių iš užsienio aukštųjų mokyklų paskaitų klausymas yra šiuolaikiška 
užsienio kalbos mokymosi forma, ar būtų tikslinga, jog dalį specialybinių paskaitų gal÷tų skaityti 
d÷stytojai iš kitų šalių aukštųjų mokyklų. Buvo siekiama išsiaiškinti, kokia paskaitos medžiagos 
pateikimo forma būtų priimtiniausia: paskaita, skaitoma naudojant sinchroninį vertimą, paskaita, 
skaitoma užsienio kalba neverčiant, o vert÷jo paslaugos reikalingos tik  diskusijų / klausimų 
pateikimo metu, ar reikalinga santrauka lietuvių kalba. Taip pat buvo svarbu išsiaiškinti, kaip 
studentai suprato skaitomą užsienio kalba paskaitą, ar, išklausę ją, jie gal÷tų trumpai perteikti 
esmines mintis ir id÷jas. Trečią anketos dalį sudar÷ keturi atviri klausimai, siekiantys išsiaiškinti 
studentų dom÷jimąsi tokiomis paskaitomis, jų reikalingumą tobulinant užsienio kalbos bei 
specialybines žinias. Respondentų taip pat buvo paprašyta įsivertinti, kaip jie suprato pateiktą 
informaciją.  

Tyrime dalyvavo 118 Kauno technikos kolegijos Autotransporto elektronikos, 
Automatizuotų medžiagų apdirbimo technologijų, Elektroninių statinių valdymo sistemų, 
Elektronikos technikos ir Elektros energetikos, Statybos specialybių pirmo ir antro kurso 
studentų. 

Straipsnyje aptariami antrojo ir trečiojo bloko klausimai ir pateikiami tik reikšmingesni 
atsakymai, iliustruojantys nagrin÷jamą temą. 

Antrojoje anketos dalyje buvo klausiama respondentų nuomon÷s apie d÷stytojų iš 
užsienio aukštųjų mokyklų skaitomas paskaitas bei jų aktualumą.  

51%

43%

3% 3%

Sutinku

Iš dalies sutinku

Nesutinku

Nežinau

 
1 pav. Partnerių iš užsienio aukštųjų mokyklų paskaitų klausymas yra šiuolaikiška užsienio kalbos 

mokymosi forma 
 

Didžioji dalis respondentų (51 % sutinka, 43 % iš dalies sutinka) sutiko, jog partnerių iš 
užsienio aukštųjų mokyklų paskaitų klausymas yra šiuolaikiška užsienio kalbos mokymosi forma 
(1 pav.). Tai rodo, jog kolegijos studentai priima naujoves, domisi kitų šalių mokslo pasiekimais.  

29%

51%

17%

3%

Sutinku

Iš dalies sutinku

Nesutinku

Nežinau

                                                                                                                                                      
2 pav. Dalį specialybinių paskaitų gal÷tų skaityti d÷stytojai iš kitų šalių aukštųjų mokyklų 
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29 % studentų sutiktų, o 51 % iš dalies sutiktų, jog, esant galimybei, dalį specialybinių 
paskaitų skaitytų d÷stytojai iš kitų šalių aukštųjų mokyklų. Tačiau 17 % apklaustųjų to 
nepageidautų (2 pav.). Nuo to priklauso, kokią vertimo formą pasirenka studentas. Paklausus, 
kokio vertimo reik÷tų klausantis paskaitų, 19 % nesutinka su teiginiu, o 7 % neturi nuomon÷s, ar 
paskaitas reikia klausyti užsienio kalba neverčiant į gimtąją kalbą. Galima daryti prielaidą, jog 
šių studentų užsienio kalbos žinios silpnos ir jie yra nepakankamai motyvuoti. 
 

63%

28%

7% 2%

Sutinku

Iš dalies sutinku

Nesutinku

Nežinau

 
3 pav. Užsienio d÷stytojų paskaitas reikia klausyti originalo kalba, tačiau vert÷jo pagalba reikalinga 

diskusijų ar klausimų pateikimo metu 
 

Nors kaip vieną iš optimalių variantų apklaustieji įvardina paskaitos klausymą užsienio 
kalba, tačiau vert÷jo pagalba reikalinga diskusijų / klausimų pateikimo metu (91 % studentų 
sutinka arba iš dalies sutinka). Rezultatai rodo, kad studentai sugeba suprasti užsienio kalba 
pateiktos informacijos esmę, tačiau jiems trūksta kalbinių įgūdžių ir profesinių žinių diskutuojant 
specialyb÷s tematika.  

33%

43%

17%

7%

Sutinku

Iš dalies sutinku

Nesutinku

Nežinau

 
4 pav. Paskaitoms užsienio kalba reikalingas santraukos vertimas raštu 

 
Į teiginį, ar „Paskaitoms užsienio kalba reikalingas santraukos vertimas raštu“ 33 % 

respondentų sutinka, 43 % iš dalies sutinka, 24 % apklaustųjų nesutinka arba neturi nuomon÷s (4 
pav.). Šie atsakymai rodo, kad didesn÷ dalis respondentų yra motyvuoti, gilinasi į savo 
studijuojamą sritį, juos domina pateikiama medžiaga ir jie tikisi ją pritaikyti studijų procese bei 
praktin÷je veikloje. 

 

23%

35%

33%

9%

Sutinku

Iš dalies sutinku

Nesutinku

Nežinau

 
5 pav. Sinchroninis (pažodinis) vertimas į gimtąją kalbą užsienio d÷stytojų paskaitoje būtinas 
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Kalbant apie sinchroninio vertimo būtinumą respondentų nuomon÷s pasiskirst÷ gana 
įvairiai (5 pav.).  58 %  apklaustųjų suvokia, jog, tik prad÷ję studijas, neturi pakankamai 
specialybinių žinių, n÷ra gerai susipažinę su terminologija lietuvių ir užsienio kalba, tod÷l jiems 
sunku teisingai suprasti užsienio kalba pateikiamą medžiagą ir jie pageidauja sinchroninio 
vertimo. Galima daryti prielaidą, jog 33 % studentų, nesutinkančių su teiginiu, turi praktinio 
darbo patirties ir tvirtus užsienio kalbos pagrindus.  

Siekiant išsiaiškinti, kokią naudą kolegijos studentai gauna iš užsienio aukštojo mokslo 
institucijų d÷stytojų, atvykstančių skaityti paskaitų pagal Erasmus judumo projektus, 
respondentams buvo pateikti atviri klausimai. Paklausus, ar paskaitos buvo naudingos, dauguma 
studentų atsak÷ teigiamai, akcentuodami naudą užsienio kalbos ir profesin÷ms studijoms. 
Respondentų nuomone, tokios paskaitos tobulina specialyb÷s užsienio kalbos žinias, lavina 
klausymosi įgūdžius, turtina žodyną,  provokuoja diskusijas. Studentai taip pat mano, jog 
paskaitų metu pateikiama informacija praturtina jų profesines žinias. Respondentams, norintiems 
išmokti naujų dalykų bei įtvirtinti žinias, kitų šalių žmonių (d÷stytojų, mokslininkų) patirtis ne 
tik įdomi, bet ir reikalinga. Studentai susipažįsta su įvairiomis paskaitų skaitymo metodikomis, 
d÷stymo ir informacijos pateikimo maniera. Dalis studentų teig÷, kad paskaitos buvo tik iš dalies 
naudingos. Tokį atsakymą jie pagrind÷ teiginiais, kad nelabai suprato, nes trūko užsienio kalbos 
žinių,  dalį informacijos trukd÷ suprasti nepakankamas techninių terminų žinojimas, negirdint 
pažodinio vertimo buvo sunku išlaikyti d÷mesį visos paskaitos metu. 

Dauguma studentų ir ateityje nor÷tų klausyti d÷stytojų iš užsienio paskaitų. Savo 
atsakymus jie motyvavo tuo, kad „...paskaitos būna įdomios ir įdomu pabendrauti su 
užsieniečiu“, „...taip galima įsivertinti savo užsienio kalbos žinias“, „...būsimieji  jauni 
specialistai susipažįsta su kitų ES šalių patirtimi ir gauna jiems aktualią (studijoms ir būsimajai 
profesinei veiklai) informaciją; galima pasinaudoti kitų šalių d÷stymo metodais“, „...tai įdomiau, 
o kas įdomiau, tai geriau įsimenama“, „ jei atvyktų daugiau / dažniau d÷stytojų iš užsienio, tai 
did÷tų studento motyvacija kuo geriau išmokti profesinę užsienio kalbą“,  “...nes geras būdas 
tobul÷ti, gerinti studijų kokybę, lavinti mąstymą, po to lengviau pristatyti savo darbus“, „...taip 
plečiamas akiratis, tobulinamos užsienio kalbos ir profesin÷s žinios, susipažįstama su 
naujausiomis technologijomis bei terminologija užsienio kalba“. 

Atsakydami į klausimą, kaip patobulinti tokių paskaitų organizavimą, respondentai 
pageidavo vert÷jo pagalbos. Studentai siūl÷ vertimo būdą priklausomai nuo jų užsienio kalbos 
mok÷jimo lygio. Vieniems pakaktų vartojamų terminų paaiškinimo, nežinomų frazių ar žodžių 
komentavimo, kitiems būtų reikalingas sinchroninis vertimas arba paskaitos santrauka, išversta į 
lietuvių kalbą. Kaip vieną iš trūkumų respondentai įvardino nepakankamą studentų dalyvavimą 
diskusijose. Daugeliui trukd÷ kalbinis barjeras, nepakankamas profesinių žinių lygis ir didelis 
klausytojų skaičius auditorijoje.  

Paskutiniu atviru klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar studentai gal÷jo suprasti 
pateiktos informacijos esmę be vertimo. Respondentai, kurie atsak÷ teigiamai, motyvavo tuo, kad 
„sugeba suprasti šnekamąją kalba, nes d÷stytojas kalba suprantamai ir rišliai“, „tas, kuris tur÷jo 
praktinių žinių, suprato nesunkiai“, „esmę galima buvo suprasti iš bendro konteksto“, 
„diskutuojant buvo išsiaiškinta tai, kas buvo neaišku“. Kai kurie studentai nelabai arba silpnai 
suprato esmę, nes „supratimą apsunkina nepakankamas specialyb÷s žinių bei terminų užsienio 
kalba mok÷jimo lygis“, „sunku suprasti dalykus užsienio kalba, apie kuriuos girdi pirmą kartą“, 
„galima suprasti, bet ilgainiui paskaita be vertimo tampa varginanti“. 

Išvados 
1. D÷stytojų ir studentų judumas yra vienas iš esminių mokymosi visą gyvenimą 

proceso elementų ir svarbi galimybių žmon÷ms įsidarbinti didinimo, jų geb÷jimo prisitaikyti 
ugdymo priemon÷, jis turi būti pl÷tojamas ir nuolat skatinamas. 

2. Specialyb÷s paskaitų skaitymas užsienio kalba – integruotas dalyko ir užsienio kalbos 
mokymas – lavina individualų kalbinį kūrybingumą, ugdo specifinę kalbos kompetenciją, didina 
pasitik÷jimą savimi, ugdo geb÷jimus tų studentų, kuriems nelabai sekasi formalusis užsienio 
kalbos mokymasis, o labiau pažengę studentai mato, kaip jų kalbos žinios virsta praktiniais 
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kalbos vartojimo geb÷jimais, suteikiama galimyb÷ įgytas kalbos žinias pritaikyti specifin÷ms 
dalyko kalbos kompetencijoms ugdyti. 

3. Vertinant tyrimo rezultatus galima būtų teigti, jog vertimo būdas priklauso tiek nuo 
studentų užsienio kalbos žinių lygio, tiek nuo jų praktin÷s darbo patirties, tiek ir nuo kolegijoje 
studijuojamų dalykų; be to, taikant vertimo būdą svarbu, kokią medžiagą pateikia d÷stytojas iš 
užsienio: ar tai pažintin÷, praktin÷, dalykin÷ paskaita, kokias vaizdines priemones naudoja ir 
kokio lygio klausytojams jas yra parengęs pateikti. Tyrimas atskleid÷, kad visi vertimo būdai yra 
vienodai svarbūs, priklausomai nuo konkrečios situacijos. 

4. Tyrimas parod÷, kad daugelis respondentų buvo linkę pervertinti savo užsienio kalbos 
žinias: su tokia mokymo patirtimi daugelis iš jų, ypač pirmo kurso studentų, susidūr÷ pirmą 
kartą;  studentai neįvertino paskaitos specifikos (specialyb÷s terminijos, tematikos) ir 
psichologinio faktoriaus.  
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Summary 
COMPREHENSION PROBLEMS OF LECTURES DELIVERED IN FOREIGN LANGUAHGE AT 

KAUNAS TECHNICAL COLLEGE  
Rapid economical and social changes in Europe require a new attitude to education and teaching. In Europe 

an integrated subject – language teaching becomes more and more popular. It provides more opportunities to form 
an appropriate environment for foreign language teaching in the study process.  In the article the importance of 
lectures delivered at Kaunas technical college by Erasmus mobility program lecturers for professional and foreign 
language knowledge as well as the problems of the presentation of material in such lectures are discussed.  
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TURINIO ŽEMöLAPIS AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJOSE: STUDENTŲ 
ŽINIŲ TIKRINIMO METODAS 

 
Renata Bilbokait÷ 

Šiaulių universitetas 
 
Anotacija. Žinių visuomen÷s ir vizualin÷s kultūros amžiuje studentai kasdien susiduria su dideliu srautu 

informacijos. Dauguma svarbių detalių lieka nepastebimos, ir kiekvieną kartą tampa sunkiau atskirti, kas yra svarbu, 
o koks reiškinys nevertas d÷mesio. Pedagogai ugdymo praktikoje išbando įvairių metodų, kurie pad÷tų 
besimokantiesiems suvokti sud÷tingą informaciją, o ugdytojams tarnautų kaip pagalbin÷ priemon÷ studentų 
nesupratimui identifikuoti. Šiame straipsnyje yra analizuojamas vaizdinį ir loginį mąstymą aktyvinantis turinio 
žem÷lapio metodas, kuris gali būti naudojamas studentų magistrantų žinių tikrinimui. Straipsnyje pateikiamas 
pavyzdys, kuris iliustruoja studentų padarytas klaidas, bylojančias apie jų suvokimo spragas konkrečioje temoje.  

Raktiniai žodžiai: turinio žem÷lapis, žinios. 
 
Įvadas. Postmodernios kultūros žmogus turi suvokti, kad jis pats atsakingas už savo žinių 

organizavimą, valdymą ir kontroliavimą. Tai reiškia, kad asmuo turi geb÷ti orientuotis 
begaliniame informacijos sraute ir turi geb÷ti atsirinkti reikiamą informaciją. Daugelį metų 
Vakarų kultūra steng÷si žmonijai savo patirtį perduoti verbaliniais kodais, visame pasaulyje 
siekiama išmokyti skaityti ir rašyti žodinį tekstą. Pastarosios rūšies informacija laiduoja 
sud÷tingų reiškinių aiškinimą, taip pat ji sudaro mokymo(si) informacijos pagrindą. Tačiau 
vaizdas apima įvairias gyvenimo sritis, vis labiau pastebima ir akcentuojama vaizdin÷ kultūra 
(Andrijauskas, 2006) ir su ja susiję fenomenai, reikšmingi ugdymo procesui: vizualinis 
raštingumas (Spalter, Dam, 2008; Cooper, 2008; Stankiewicz, 2004), vaizdin÷s technin÷s 
priemon÷s (Geer, Barnes, 2007), vizualizacija (Williamson, José, 2008; Schnotz, Kurschner, 
2008), tod÷l galima teigti, jog besiplečianti vizualin÷ kultūra sužadina žmogaus poreikį suvokti ir 
suprasti vaizdinę informaciją bei geb÷ti ja komunikuoti. Tai žinant, ugdymo procese ieškoma 
metodų, kurie pad÷tų tiksliai atrinkti svarbiausią informaciją ir ją įsid÷m÷ti.  

Moksliniuose tyrimuose pristatomas turinio žem÷lapis (angl. concept map), kuris reiškia, 
kad popieriaus lape nupiešiama reikšminių sąvokų seka, susieta ryšiais (Permez, Balim, 2003). 
Diskutuojama apie turinio žem÷lapio naudą (McClure, Sonak, Suen, 1999; Ruiz-Primo, 2004; 
Fry, Novak, 1990; Zhao, 2003; Balim et. al. 2008), kuri išryšk÷ja kaip geresnis studentų ir 
mokinių supratimas. Metodas gali laiduoti geresnes žinias, jei juo naudojamasi tinkamai. Taip 
pat šiuo metodu galima tikrinti besimokančiųjų žinių lygį, t. y. galima išsiaiškinti, ko studentai 
nesuprato. Dažniausiai ugdytiniai padaro logines klaidas, kurios patyrusiam specialistui, 
tyrin÷jant turinio žem÷lapį, tampa aiškios: ne vietoje nupiešta rodykl÷ gali rodyti klaidingas 
sąsajas arba neteisingos sąvokos pavartojimas reiškia teksto nesupratimą. Žinant metodo 
privalumus, šiuo tyrimu siekta atsakyti į probleminį klausimą – ar galima d÷stytojui, 
naudojančiam  turinio žem÷lapį, išsiaiškinti, ko nesuprato studentas, ar galima numatyti studento 
pažinimo lygį? 

Tyrimo objektas – studentų žinios, tikrintos turinio žem÷lapio metodu. 
Tyrimo tikslas – atskleisti studentų žinias, tikrintas turinio žem÷lapio metodu. 
Tyrimo metodologija. Straipsnyje remiamasi dvigubo kodavimo teorija, kurios 

autorius yra Paivio (Hodes, 1994). Teigiama, kad vaizdin÷ ir verbalin÷ informacijos yra 
tarpusavyje susijusios tam tikrais ryšiais. Abi šios informacijos rūšys yra sąmon÷je sujungiamos, 
tod÷l gaunamas išsamus objekto suvokimas, kai vaizdas atskleidžia vizualiąją objekto pusę, o 
verbalin÷ informacija – sąvokinę pusę. Vaizdin÷ sistema pasireiškia suvokimo pažinimu: veikia 
erdviniai geb÷jimai, vaizdų suvokimas, atkodavimas, transformavimas. Tuo tarpu verbalin÷ 
sistema koduoja lingvistinę informaciją. Tik÷tina, kad sąmon÷je susiformuoja vaizdinis ir 
verbalinis mentaliniai modeliai, jie yra sujungiami – formuojasi visapusiškas suvokimas. Taip 
garantuojamas kokybiškesnis mokymas(-is). 

Vaizdinio mąstymo teorija (Arnheim, 1972) laiduoja, jog vaizdinis mąstymas yra viena 
iš svarbiausių mąstymo rūšių žmogaus gyvenime. Vaizdiniais gaunama informacija yra tikslesn÷, 
jos percepcija užima mažiau laiko. Tod÷l yra būtina reg÷ti kuo daugiau vaizdų ir lavinti vaizdinį 
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mąstymą, kad sąmon÷ įprastų aktyvuoti reikiamus vaizdinio mąstymo procesus, reikalingus 
pažinimui. Straipsnyje taip pat remiamasi L. M. Vekerio (1981) genetinio struktūrinio 
intelekto modelio teorija. Jo nuomone, žmogus mokydamasis įgauna tam tikros patirties, o 
pastaroji yra pagrindas kitiems įgūdžiams. Tai siejasi su konstruktyvizmo teorija, tačiau L. M. 
Vekeris (1976) labiau orientuojasi į konkrečių geb÷jimų, kaip intelekto rodiklių, reikšmę. Galima 
daryti prielaidą, kad vaizdin÷s priemon÷s tur÷tų pad÷ti formuojant pirminius vaizdinius, kuriais 
v÷liau atminties pagalba operuos vaizdinis mąstymas. Nuo pastarojo lygio priklausys studentų 
operavimas sąvokomis.  

Tyrimo metodai: mokslin÷s literatūros analiz÷, kokybin÷ turinio lyginamoji analiz÷. 
Tyrimo organizavimas. Tyrime dalyvavo 30 edukologijos magistrantūros studentų. 

Magistrantai buvo supažindinti su vaizdinio mąstymo teorijomis, percepcijos teorijomis bei 
vizualizavimo technikomis, kuriomis galima pasinaudoti ugdymo procese, siekiant didesn÷s 
kokyb÷s. Daugiausiai d÷mesio buvo skirta turinio žem÷lapio kūrimo technikai: pristatytas pats 
metodas, išaiškinta jo paskirtis, pateikti pavyzdžiai ir paaiškinta, kokia nuoseklumo tvarka reikia 
vadovautis, norint nubraižyti tikslų ir naudingą turinio žem÷lapį. Min÷tas metodas apibūdintas 
kaip vizualus konspektas sud÷tingoms studijų modulių temoms, kuris tur÷tų palengvinti studentų 
suvokimą ir pad÷tų ilgiau įsiminti informaciją. Studentai skait÷ metodinę medžiagą apie ugdymo 
sistemas ir tyrimų metodologiją. Pagrindinis tikslas, iškeltas tiriamiesiems, buvo nupiešti turinio 
žem÷lapį pagal skaitytos medžiagos tekstą. Paskaitos metu tiriamieji buvo suskirstyti į grupeles 
po du asmenis. Tiriamųjų amžius svyravo nuo 22 metų iki 45 metų.  

Tyrimo rezultatai. Pirmojo tyrimo metu, kuriame taip pat dalyvavo edukologijos 
magistrantūros studentai panašiomis tyrimo sąlygomis, paaišk÷jo tokie rezultatai. Tiriamieji 
buvo linkę piešti turinio žem÷lapius, kuriuos buvo galima suskirstyti į tris pagrindines grupes. 
Pirmoji turinio žem÷lapių grup÷ pasižym÷jo labai kūrybiškais elementais, tačiau buvo 
sud÷tingiausia struktūra besimokantiesiems. Detal÷s talpino erdvines figūras, kurios buvo 
skirtingos, jų išd÷stymas lape buvo nevienalytis, nelinearus, dominavo mišrios komponavimo 
technikos ir daug spalvų. Figūrų sąsajos buvo kūrybiškos, tačiau ryšių suvokimui reik÷jo ilgesnio 
laiko, nes sąvokos lape išd÷stytos nenuosekliai, kas gali apsunkinti teksto supratimą. Buvo 
padaryta prielaida, kad tokio tipo žem÷lapiai gali pad÷ti mokytis kūrybiškiems žmon÷ms, kurie 
lengviau atsimena informaciją, jei pastaroji jiems yra įdomi.  

Antroji piešinių grup÷ pasižym÷jo mišriomis pozicijomis erdv÷je. Ryšiai buvo išblaškyti 
ir horizontalioje, ir vertikalioje pozicijose. Sąvokų apipavidalinimas piešiniais buvo mažiau 
kūrybiškas lyginant su pirmąja grupe, tačiau gal÷jo būti įdomus besimokantiesiems. Trečioji 
turinio žem÷lapių grup÷ buvo pavadinta konservatyviąja, nes žem÷lapiai sudaryti iš statiškų 
geometrinių figūrų, kurios išd÷stytos labai tvarkingai ir apgalvotai horizontalia arba vertikalia 
kryptimi lape. Žvelgiant į tokius žem÷lapius matyti spalvinis ir toninis skurdumas, logiškas 
pavaizduotų sąvokų tikslumas. Kūrybiškumas, kuris buvo pastebimas kitose grup÷s, visiškai 
nepastebimas, nes jį nustelbia tradicinio schemų vaizdavimo stereotipin÷ raiška (Bilbokait÷, 
2009).  

Išsiaiškinus, kokios gal÷tų būti studentų piešiamų turinio žem÷lapių grup÷s, buvo 
domimasi, kaip studentai suprato tekstą, t. y. duotą medžiagą, jos turinį, ir kaip suprato pačią 
užduotį: ar atkreip÷ d÷mesį į turinio žem÷lapio konstravimo techniką, ar teisingai panaudojo 
visas detales. Atlikus tyrimą paaišk÷jo, kad ne visi studentai teisingai sugeb÷jo suvokti tekstą, 
kuriame buvo daug informacijos apie tyrimo metodus. Didžiausia problema, kuri išryšk÷jo, buvo 
nesugeb÷jimas teisingai nurodyti ryšius ir jais sujungtas sąvokas.  
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1 pav. Delfi metodo turinio žem÷lapis 
 
Pirmame paveiksle pavaizduotas turinio žem÷lapis, kuris būtų priskirtas pirmajai grupei – 

kūrybiškų žem÷lapių kategorijai. Žem÷lapis aiškus, įdomus, kūrybiškai pateiktas. Panaudotas 
simbolis – delfinas, kuris tur÷tų besimokančiajam sukelti Delfų metodo asociacijas. Tačiau šis 
žem÷lapis turi supratimo ir sąvokų valdymo klaidų, kurios liudija, jog jį nupiešę studentai ne 
visiškai perprato kūrimo techniką, ne iki galo suprato paties metodo esmę.  

Viena iš pagrindinių turinio žem÷lapio taisyklių yra nesikartojančių sąvokų ryšiai. Šiame 
žem÷lapyje sąvoka „etapai“ panaudota du kartus. Vadinasi, toks pavaizdavimas netinkamas, nes 
pažeidžia lakoniškumo principą ir metodo tikslą – pasakyti esmę su kuo mažiau žodžių. Sąvoka 
„apklausa“ naudojama kaip pagrindas ir kaip raktinis žodis kitų sąvokų ryšiams pažym÷ti. Kitaip 
sakant, ji tarnauja kaip motinin÷ sąvoka, kurią plačiau paaiškins kitos sąvokos. Sąvoka 
„daugkartin÷“ nusako, kad apklausa turi vykti daug kartų, norima pasakyti, jog delfi metodas yra 
daug kartų atliekamos apklausos būdas. Tačiau būtent iš min÷tos sąvokos nutiestas ryšys 
(rodykl÷), kuris prijungia kitą sąvoką – „etapai“. Nor÷ta pasakyti, kad delfi metodas atliekamas 
keliais etapais. Tačiau ši mintis buvo pasakyta, kai autoriai panaudojo jau min÷tą sąvoką 
„daugkartin÷“. Jei analizuojamo fakto nelaikytume klaida, tai reikštų, kad turinio žem÷lapyje 
tuščiažodžiaujama, nes ir taip aišku, kad „daugkartin÷ apklausa“ tur÷tų būti vykdoma daugiau 
nei dviem etapais. Vadinasi, žodis „etapai“ šioje vietoje visiškai nereikalingas.  

Rastas dar vienas netikslumas – po sąvokos „ekspertai“ nubr÷žta rodykl÷, kuri rodo, kad 
greta „ekspertų“ gali būti apklausti „specialistai“. Studentai nor÷jo pasakyti kai ką kita: nor÷ta 
pavaizduoti, kad ekspertai yra tam tikros srities specialistai, tačiau iš pavaizdavimo aišk÷ja, jog 
tiriamieji nurod÷ bendrą žodį ir jį paaiškinantį žodį prijung÷ prie pirmojo žodžio sąveikos su 
„apklausos“ sąvoka. Analogiška situacija būtų, jei mes parašytume sąvoką „gyvenamasis būstas“ 
ir prijungtume žodį „namas“. Iš to išplaukia, kad žodžio „specialistai“ čia visiškai nereikia, nes 
„ekspertų“ sąvoka būtent ir reiškia, kad delfi metodu tur÷tų būti apklausiami tam tikros srities 
specialistai. Kitų nagrin÷jamų sąvokų ir jų ryšių situacija yra tokia pati – „anketa“ ir 
„klausimynas“ iš esm÷s yra tyrimo instrumentai, reiškiantys beveik tą patį, tod÷l kažkuris tur÷jo 
būti nerašomas, arba jei vis d÷lto būtų apsispręsta parašyti, tai tur÷jo būti lygiaverčiai ir tur÷ti po 
vieną sąsają (rodyklę), jungiančią su sąvoka „apklausa“.  
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Pasteb÷tas dar vienas informacijos nesuvokimo rodiklis – sąvoka „grup÷“ panaudota 
visiškai netikslingai ir netinkamai. Ši sąvoka parodo, kad delfi metodu bus apklausiama tam tikra 
grup÷ tiriamųjų – kokia tai grup÷, išsiaiškinta anksčiau (sąvoka „ekspertai“). Kitame bloke, kuris 
prad÷tas sąvoka „vertinimas“, taip pat galima pasteb÷ti netikslumų arba klaidų. Pats žodis 
„vertinimas“ n÷ra tikslus, reik÷tų rašyti „diagnostika“, nes būtent pastaroji sąvoka apibr÷žtų 
metodo paskirtį ir paaiškintų, kas iš tos sąvokos dar tur÷tų būti nurodyta (kiek rodyklių ir kiek 
žodžių). Sąvokos „ekspertiz÷“ ir „etapai“ n÷ra reikalingos, nes jos nepasako nieko nauja. Kad 
reikia ekspertų ir kad bus vykdoma daugkartin÷ apklausa, jau išsiaiškinta (pavaizduota). Iš to 
apibendrinama, jog magistrantai ne visiškai tinkamai naudoja turinio žem÷lapio techniką ir 
nevaldo metodologinių sąvokų. Dvigubo kodavimo ir vaizdinio mąstymo teorijų kontekste 
studento klaidos, pavaizduotos turinio žem÷lapyje, atskleidžia žemus vaizdinio mąstymo 
įgūdžius. Min÷ta mąstymo rūšis padeda susiformuoti ne tik mums įprastą regimąjį, bet ir 
sąvokinį bei abstraktų (id÷jų, sąvokinių) vaizdinį, kuris nulemia žinių lygį. Konkrečiu atveju, 
dvigubo kodavimo teorijos šalininkai identifikuotų studentų metodologines spragas, ribojančias 
socialinių mokslų tyrimų pažinimą, o vaizdinio mąstymo teorijos mokslininkai akcentuotų ypač 
žemus operavimo vaizdiniais geb÷jimus, kurie trukdo suvokti sąvokas ir jas jungiančią 
kontekstualią visumą. Būtų galima teigti, kad studentai savo sąmon÷je neturi teisingų mentalinių 
modelių (tiek abstrakčiai vizualių, tiek ir verbalių), tod÷l daro klaidų jungdami sąvokas, jas 
atkartodami ar ne vietoje pavartodami. Edukaciniu šios teorijos požiūriu teigtina prielaida, 
bylojanti apie studentų operuojamos informacijos užkodavimo ir atkodavimo kodų neder÷jimą ir 
negeb÷jimą juos suderinti. Vaizdinio mąstymo stoka L. M. Veckerio teorijos ribose susiaurina 
subjekto kokybiško pažinimo galimybes, nes neturint atitinkamai tikslių pirminių reprezentacijų 
sąmon÷je, neįmanoma s÷kmingai atlikti visų mokymuisi reikalingų funkcijų.   

Išvados. Turinio žem÷lapis gali būti naudojamas kaip studentų žinias tikrinantis metodas. 
Jį naudojant galima išsiaiškinti studentų įgytų žinių teisingą suvokimą, sąvokų valdymą bei 
geb÷jimo naudotis vizualizacijos metodu lygį. Turinio žem÷lapyje labai svarbi kiekviena sąvoka 
ir jų tarpusavio ryšiai. Būtina atkreipti d÷mesį į sąsajų teisingumą ir pavartotų sąvokų tikslumą, 
nes nuo jų efektyvaus panaudojimo priklauso suvokimas. Taikant turinio žem÷lapį galima remtis 
prielaida, kad jei studentai puikiai nubraižo schemas su sąvokomis, jie tikrai puikiai suvok÷ 
informaciją.  
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Summary 
CONCEPT MAP IN HIGHER EDUCATION: METHOD TO TEST STUDENTS’ KNOWLEDGE 
Key words: concept map, knowledge. 
Concept map is a method that helps teachers to see misconceptions of students’ knowledge. It is visual 

method that represents an internal idea in the eternal way. It is important for students to notice that each arrow and 
each concept used in the map should be essential to that space. It was found out that students are intended to draw 
the concept maps that could be divided into three groups. First group of concept maps is called as the most creative 
drawings and the most difficult for learner. The second group of concept maps is the drawings of mixed connections 
in the space. The last group of concept maps could be called as conservative because it consists of the static 
geometric figures that are located very ordinarily and look in a regular position of the paper. Also, it was found out 
that if students do not understand a theme and do not know exact concepts, they are not competent enough to 
operate in terms; teachers are able to find out this using the concept map.  

 
 

 
 
 
 

 



 23 

BAKALAURO STUDIJŲ KOKYBö: SOCIALINIŲ MOKSLŲ 
FAKULTETO STUDIJŲ PROCESO VERTINIMO ASPEKTAS 

 
Renata Bilbokait÷, Laima Liukinevičien÷ 

Šiaulių universitetas 
 
Anotacija. Aukštojo mokslo kokyb÷ yra visų šalių prioritetin÷ funkcija, kadangi postmodernios kultūros 

žmogus siekia gilesnių žinių, kurias turi suteikti aukštosios mokyklos. Įsivyrauja nuomon÷, kad pagrindinis šio 
laikotarpio turtas bus žinios, tod÷l žmogiškųjų išteklių pritraukimas ir jų valdymas yra ypatingai aktualus. 
Siekdamas tapti konkurencingas Šiaulių universitetas atlieka kasmetes studentų apklausas apie studijų kokybę. 
Diagnostika atskleidžia vertinimą, pagal kurį yra koreguojamas studijų turinys. Šiame straipsnyje analizuojama 
bakalauro programų dieninio skyriaus studentų nuomon÷ apie socialinių mokslų fakulteto studijų procesą. 
Duomenys byloja apie skirtingą įvairių kintamųjų vertinimą.   

Raktiniai žodžiai: studijų kokyb÷, studijų procesas. 

 
Įvadas. Šiuolaikin÷s visuomen÷s nariai siekia aukštojo išsilavinimo. Kadangi 

išsilavinimo klausimai tampa aktualūs, išryšk÷jo jo kokyb÷s aspektai. Kokyb÷ jungia daugybę 
kriterijų ir principų, realizuojančių kokyb÷s kūrimo ir užtikrinimo veiksmus. Kokyb÷s klausimus 
plačiai Lietuvoje analizuoja K. Pukelis, N. Pileičikien÷ (2006), J. Rudzevičius (2005), B. Pociūt÷ 
(2005) ir kiti. Keičiantis visuomenei, modernizmo kultūrai pereinant į postmodernizmo, aukštojo 
mokslo programos turi tarpusavyje konkuruoti. Kiekvienas studentas, baigęs studijas, turi būti 
pasiruošęs atitikti darbo rinkos reikalavimus ir prisitaikyti rinkoje. Ypatingai svarbu, kad studijų 
procesas būtų nuolat tobulinamas atsižvelgiant į studentų kritines pastabas, modulio tikslus bei 
programos esmę. Šiaulių universitetas, patvirtinęs „Šiaulių universiteto studijų kokyb÷s gerinimo 
strategiją 2008–2011 metams“, aktyviai vykdo diagnostines apklausas kokyb÷s klausimais. 
Atlikus studijų kokyb÷s vertinimą, viešai pristatyti gauti rezultatai, sąlygoję kai kurių studijų 
kokyb÷s trukdžių eliminavimą. Kadangi šiuolaikin÷s studijų programos turi atitikti keliamus 
aukštojo mokslo kokyb÷s ir studentų poreikių reikalavimus, neabejotinai yra būtina platesn÷ 
studentų nuomonių analiz÷. Pastaroji pad÷tų atskleisti numatomus studijų proceso tobulinimo 
uždavinius bei galimą tų uždavinių įgyvendinimo s÷kmę perspektyvoje. Tuo remiantis keliamas 
probleminis klausimas – kokia yra bakalauro studijų kokyb÷ studijų proceso vertinimo aspektu? 

Tyrimo objektas – bakalauro studijų kokyb÷ studijų proceso vertinimo aspektu. 
Tyrimo tikslas – atskleisti bakalauro studijų kokybę studijų proceso vertinimo aspektu. 
Teorinis tyrimo pagrindimas. Remiantis konstruktyvistine teorija (Sutinen, 2008; 

Cooper, 2007; Seaman, 2006; Gulati, 2008), mokymasis tur÷tų būti nuoseklus, tod÷l studijų 
proceso metu ugdymo dalyviai tur÷tų nuosekliai pereiti nuo bendros informacijos iki pačios 
svarbiausios. Informacijos gilumas ir išsamumas sukuria pamatus tolesn÷s medžiagos ir sekančių 
temų supratimui. Kiekvieno modulio žinios yra reikšmingos būsimų kitų modulių turinio 
išmanymui. Tyrimas atliekamas manant, kad d÷stytojai tur÷tų studijų procesą organizuoti 
vadovaudamiesi konstruktyvizmo filosofijos pagrindu, įpareigojančiu juos atidžiai derinti 
mokymo metodus bei labiau atkreipti d÷mesį į studentų savarankiško mokymosi įgūdžių 
formavimą. Studijų procesas turi atitikti šiuolaikiniam ugdymui keliamus reikalavimus ir atliepti 
studentų lūkesčius, nes tik tokiu atveju besimokantieji bus motyvuoti mokytis ir formuos savo 
žinias nuosekliai. 

Nuolatinio mokymosi koncepcija (Ruškus, Mažeikien÷, Balčiūnas, 2003) akcentuoja 
mokymosi visą gyvenimą paradigmą. Laikantis šios nuomon÷s, studijos tur÷tų būti kiekvieno 
žmogaus prioritetas. Nuolatinio mokymosi koncepcijos kontekste aukštasis mokslas tampa 
aktualia asmens ir visos visuomen÷s dalimi, kuri turi sąlygoti postmodernaus pasaulio ir 
vizualios kultūros kartai reikalingus įgūdžius.  

Metodai: duomenų rinkimo metodas – apklausa raštu, duomenų analiz÷s metodai – CHI 
kvadrato testas (statistin÷ analiz÷), santykiniai dažniai, aprašomoji statistika. 
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Tyrimo organizavimas ir imties charakteristika. Tyrimo duomenys buvo renkami 
naudojant svarbiausių Europos aukštojo mokslo kokyb÷s užtikrinimo nuostatų ir gairių (2006) ir 
Šiaulių universiteto studijų kokyb÷s gerinimo strategijos 2008–2011 metams pagrindu tyr÷jų 
parengtą apklausos raštu anketą. Klausimyną sudar÷ instrukcin÷ motyvacin÷ dalis, 
demografinis ir diagnostinis blokai. Klausimynas savo turiniu ir struktūra yra orientuotas į 
Šiaulių universiteto bakalauro dieninių studijų studentų nuomon÷s apie studijų kokybę 
matavimą.  

Respondentai buvo atrinkti pagal sluoksnin÷s imties metodą. Kontroliniais imties 
kintamaisiais pasirinktas fakultetas ir bakalauro dieninių studijų kursas. Buvo apklausiami visų 
Šiaulių universiteto fakultetų bakalauro dieninių studijų studentai, proporcingai orientuojantis į 
studijuojančių skirtinguose fakultetuose ir kursuose studentų skaičių. Respondentai fakultetuose 
atrinkti patogiosios atsitiktin÷s imties metodu.  

Šiaulių universiteto bakalauro dieninių studijų studentų apklausa atlikta 2008 m. geguž÷s 
– birželio m÷n. Iš viso parengta ir išplatinta 2000 anketų, užpildytų sugrįžo – 1512 anketų. 
Socialinių mokslų fakultete klausimyną užpild÷ 271 respondentas. Visų klausimyno teiginių 
vertinimas vaizduojamas atskirose lentel÷se. Pateikiant skirtumus tarp atskirų respondentų 
grupes rodančių lentelių yra rašomas bendras pritarimo procentas, t. y. respondentų, atsakiusių 
„Visiškai sutinku“ ir „Lyg ir sutinku“ dalis. Šalia nurodomas visų apklausoje dalyvavusių 
studentų pritarimo procentas. 

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Atlikus statistines operacijas buvo išrinkti teiginiai, 
kurie statistiškai reikšmingai skyr÷si pagal tam tikrus parametrus. Vadovaujantis moksline 
ekologine samprata, straipsnyje pateikiami tik tų kintamųjų bendri pritarimo procentai, kurie 
lyginant pagal nepriklausomus kintamuosius tur÷jo statistiškai reikšmingų skirtumų. Bendrose 
lentel÷se pateikiami santykiniai dažniai bei pritarimo koeficientai, o prieduose pateikiamos 
lentel÷s, kuriose nurodyti pritarimo koeficientai statistiškai reikšmingai besiskiriančių kintamųjų.  

 
1 lentel÷ 

Studentų ir d÷stytojų bendravimas ir bendradarbiavimas 
 

Atsakymų pasiskirstymas (proc.) 
Teiginiai Visiškai 

sutinku 
Lyg ir 
sutinku 

Nežinau 
Lyg ir 

nesutinku 
Visiškai 

nesutinku 

Pritarimas 
(proc.) 

 
D÷stytojai ir studentai 
bendradarbiauja 

6 59 14 20 1 65 

Daugumai d÷stytojų svarbi 
studento nuomon÷ ir aktyvumas 

17 40 14 23 6 57 

Paskaitų metu sudaroma 
galimyb÷ diskutuoti, būti 
išklausytiems 

13 54 11 19 3 67 

D÷stytojai atsižvelgia į studentų 
mokymosi poreikius 

3 28 25 33 10 31 

D÷stytojai greitai reaguoja į 
studentų nuotaiką, interesus, 
būsenas 

3 11 24 36 27 14 

Užsi÷mimų metu kuriamas ir 
palaikomas malonus 
psichologinis klimatas 

4 27 24 36 9 31 

D÷stytojai pasirengę 
bendradarbiauti ir konsultuoti ne 
paskaitų metu 

10 39 17 24 10 49 

 
Studentų ir d÷stytojų bendravimo bei bendradarbiavimo diagnostinio bloko kintamieji 

įvertinti skirtingai (1 lentel÷). Aukščiausias pritarimo procentas nustatytas teiginiui „Paskaitų 
metu sudaroma galimyb÷ diskutuoti, būti išklausytiems“. Tai byloja, kad d÷stytojai ne tik išsako 
savo nuomonę, bet išklauso ir besimokančiųjų id÷jas, padiskutuoja temos nagrin÷jimo 
klausimais. Antras pagal pritarimo procentą teiginys rodo, kad Socialinių mokslų fakultete 



 25 

d÷stytojai ir studentai bendradarbiauja. Šiai nuomonei pritaria gerai besimokantys studentai. 
Respondentai mano, kad d÷stytojai yra pasirengę konsultuoti studentus ne paskaitų metu ir 
paaukoti dalį savo asmeninio laiko. Tam daugiausiai pritaria puikiai ir labai gerai besimokantys 
bei trečio kurso studentai. D÷stytojų konsultavimas ne paskaitų metu geriau žinomas dirbantiems 
studentams. Paskaitų metu sukurtas psichologinis klimatas įvertintas pozityviai tik trečdalio 
studentų, ir tam daugiausiai teigiamos įtakos tur÷jo dirbantys studentai. Statistiškai reikšmingas 
skirtumas tarp veiksnių, lemiančių pasirinkimą studijuoti Socialinių mokslų fakultete, vertinimo 
priklausomai nuo respondentų lyties ir studijų finansavimo vietos nenustatytas. 

2 lentel÷  
Mokymusi pagrįsta pedagogin÷ sistema 

Atsakymų pasiskirstymas (proc.) 
Teiginiai Visiškai 

sutinku 
Lyg ir 

sutinku 
Nežinau 

Lyg ir 
nesutinku 

Visiškai 
nesutinku 

Pritarimas 
(proc.) 

 
Medžiaga d÷stoma 
problemiškai ir 
gyvai 

3 32 28 31 6 35 

Paskaitų metu 
d÷stytojai dažnai 
taiko aktyviuosius 
mokymo metodus 

14 53 6 21 6 67 

D÷stytojai siūlo 
„uždegančias“, 
motyvuojančias 
studijuoti 
savarankiško 
darbo temas 

1 19 17 48 15 20 

Studijų procese 
skatinamas 
studentų 
kūrybiškumas, 
geb÷jimas 
savarankiškai 
spręsti problemas 

3 28 20 20 6 31 

 
Mokymusi pagrįstos pedagogin÷s sistemos vertinimas taip pat nevienodas (2 lentel÷). 

Aukščiausias pritarimo koeficientas nustatytas kintamajam, bylojančiam apie aktyvių metodų 
taikymą paskaitose, tai reiškia, kad studentai aktyviai dirba pasitelkdami įvairius protinę bei 
motorinę veiklą skatinančius metodus. Daugiausiai šiam teiginiui pritar÷ pirmo kurso studentų. 
Daugiau kaip trečdalis studentų pažymi, kad paskaitose medžiaga išd÷stoma problemiškai ir 
gyvai. Tam labiausiai pritaria vyriškos lyties atstovai. Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp 
mokymusi pagrįstos pedagogin÷s sistemos vertinimo priklausomai nuo respondentų studijų 
finansavimo vietos, mokymosi pasiekimų įsivertinimo ir integracijos į darbo rinką nenustatytas. 

3 lentel÷ 
Mokymu pagrįsta pedagogin÷ sistema  

Atsakymų pasiskirstymas (proc.) 
Teiginiai Visiškai 

sutinku 
Lyg ir 

sutinku 
Nežinau 

Lyg ir 
nesutinku 

Visiškai 
nesutinku 

Pritarimas 
(proc.) 

 
D÷stytojai giliai perteikia 
d÷stomų dalykų turinį 

3 34 25 33 5 37 

D÷stytojai plačiai perteikia 
d÷stomų dalykų turinį 

6 46 22 22 4 52 

D÷stytojai aiškiai, 
struktūruotai, nuosekliai 
pateikia mokomąją 
medžiagą 

4 52 12 28 4 56 

Sud÷tingi dalykai 
išd÷stomi prieinamai ir 
paprastai 

3 34 20 35 9 37 
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Mokymu pagrįstos pedagogin÷s sistemos realizavimas įvertintas vidutiniškais ir žemais 
balais (3 lentel÷). Aukščiausio įvertinimo teiginiai reprezentuoja studentų nuomonę apie 
d÷stytojų kompetencijas d÷stymo praktikoje. D÷stytojų geb÷jimas aiškiai, struktūruotai ir 
nuosekliai pateikti mokomąją medžiagą įvertintas 56 proc. Antroje pozicijoje yra teiginio 
„D÷stytojai plačiai perteikia d÷stomų dalykų turinį“ įvertinimas. Tai byloja, kad pus÷ 
besimokančiųjų pritaria d÷stytojų geb÷jimui plačiai ir aiškiai išd÷styti medžiagos turinį. 
Sud÷tingų dalykų išaiškinimas paprastais būdais yra įvertintas vidutiniškai. Šiam teiginiui 
daugiausiai pritaria puikiai besimokantys socialinių mokslų fakulteto studentai. Apklaustieji 
pastebi, kad d÷stomos medžiagos aiškumas, platumas ir stuktūruotumas kur kas dažnesnis 
reiškinys paskaitų metu nei gilesnių analizių lygio informacijos pateikimas. Statistiškai 
reikšmingas skirtumas tarp mokymu pagrįstos pedagogin÷s sistemos vertinimo priklausomai nuo 
respondentų lyties, kurso, studijų finansavimo vietos ir integracijos į darbo rinką nenustatytas. 

4 lentel÷ 
Studijų modulių realizavimas  

 
Atsakymų pasiskirstymas (proc.) 

Teiginiai Visiškai 
sutinku 

Lyg ir 
sutinku 

Nežinau 
Lyg ir 

nesutinku 
Visiškai 

nesutinku 

Pritarimas 
(proc.) 

 
Mokslo žinios 
siejamos su 
praktika, gyvenimu 

4 28 10 38 20 32 

Dalykų temos 
nesidubliuoja, 
atitinka studijų 
modulių 
pavadinimus 

12 34 9 33 12 46 

Dauguma d÷stytojų 
supažindina su 
dalyko tikslu, 
mokymosi planais, 
vertinimu ir kt.  

43 44 5 6 2 83 

Daugumos dalykų 
vertinimo kriterijai 
žinomi iš anksto 

33 46 6 13 2 79 

Auditorinis laikas 
panaudojamas 
efektyviai  

10 33 9 37 11 43 

Paskaitose 
dauguma d÷stytojų 
diktuoja, rašo ant 
lentos, o mes 
konspektuojame 

14 39 8 32 7 53 

 
Studijų modulių realizavimas vertintas nevienodai (4 lentel÷). Aukščiausias bendras 

pritarimo koeficientas nustatytas teiginiui, bylojančiam, kad dauguma d÷stytojų supažindina su 
dalyko turiniu, tikslu, mokymosi planais ir vertinimu. Tam labiausiai pritaria student÷s ir gerai 
besimokantys studentai. Tai rodo, kad d÷stytojai atsakingai perteikia pagrindinę informaciją 
modulio d÷stymo pradžioje, kuri laiduoja studentų pradinį suvokimą – ko ir kiek iš jų bus 
tikimasi, į ką jie turi atkreipti d÷mesį mokydamiesi ir kokias kompetencijas jie tur÷tų išpl÷toti. 
Daugiau kaip trys trečdaliai studentų pažymi, kad d÷stytojai ne tik supažindina su moduliu, bet ir 
išaiškina atsiskaitomųjų veiklų vertinimo kriterijus. Šio teiginio reikšmei ir svarbumui pritaria 
puikiai besimokantys studentai. Toks pedagoginis apdairumas padeda išvengti nesusipratimų 
ugdymo proceso metu, kuriuos gali sąlygoti neaiškūs vertinimo kriterijai. Teiginys „Paskaitose 
dauguma d÷stytojų diktuoja, rašo ant lentos, o mes konspektuojame“ įvertintas vidutiniškai, kas 
rodo, kad pus÷ studentų vis dar konspektuoja taikydami klasikinį mokymosi metodą. Daugiausiai 
tam pritaria antro kurso ir nedirbantys studentai. Merginos dažniau nei vaikinai mano, kad 
auditorinis laikas panaudojamas efektyviai, o pirmo kurso studentai statistiškai labiau nei kitų 
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kursų studentai įsitikinę, kad studijuojamų dalykų temos nesidubliuoja ir atitinka studijų modulių 
pavadinimus. Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp studijų modulių realizavimo vertinimo 
priklausomai nuo studijų finansavimo vietos nenustatytas.  

Išvados  
1. Studentų ir d÷stytojų bendravimą bei bendradarbiavimą pozityviai įvertino daugiau 

kaip trys trečdaliai besimokančiųjų. Teigiamai įvertinta galimyb÷ diskutuoti ir išsakyti savo 
nuomonę, pasikonsultuoti su d÷stytoju ne paskaitos metu, pritarta ir bendram teiginiui, kad 
d÷stytojai su studentais bendradarbiauja. Daugiausiai įtakos įvertinimui tur÷jo gerai ir puikiai 
besimokančių bei trečio kurso studentų pritarimo procentas.  

2. Dažnas aktyvių metodų taikymas paskaitų metu (ypač pirmo kurso studentams) ir 
medžiagos d÷stymas problemiškai bei gyvai laiduoja mokymusi pagrįstos pedagogin÷s sistemos 
elementų vidutinišką dominavimą socialinių mokslų fakulteto pedagogų darbo praktikoje.   

3. Mokymu pagrįstos paradigmos dominavimas taip pat įvertintas vidutiniškai. 
Akcentuojamas d÷stytojų geb÷jimas aiškiai, struktūruotai ir nuosekliai pateikti mokomąją 
medžiagą, geb÷jimas plačiai pateikti modulio turinį bei sud÷tingų reiškinių išaiškinimas 
paprastais būdais. Teiginių reikšmingumui daugiausiai svarumo tur÷jo puikiai besimokančių 
studentų vertinimai.  

4. Studijų modulių realizavimas vertintas vidutiniškais ir aukštais balais:  dauguma 
d÷stytojų supažindina su dalyko turiniu, tikslu, mokymosi planais ir vertinimu, išaiškina 
atsiskaitomųjų veiklų vertinimo kriterijus. Didžiausios įtakos vertinimui tur÷jo merginų, gerai 
bei puikiai besimokančių studentų pozityvi nuomon÷.   
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Summary 
THE QUALITY OF BACHELOUR STUDIES: EVALUATION ASPECT OF THE STUDIES 

PROCESS IN THE SOCIAL SCIENCE FACULTY 
Key words: quality of study, quality of study process. 
Postmodern age has changed humans’ mind and thinking abilities. Education at the moment is one of the 

most important factors for scientific discussions because human want to be as well educated as it is possible. There 
is no doubt that higher education is a priority searching for well paid occupations. This rule of social and economical 
life inspired researches to look for the quality of education. There are lots of universities in the world and each of 
them must be institution which prepares students for the professional life as good as it is asked in the labour market. 
According to this, Šiauliai University has created a strategy for development of Higher education quality. This 
circumstanced diagnostic researches in this field. The article presents the results of data analysis, taken from a report 
of mentioned research.  

The quality of the studies process was evaluated at the middle level. Relationships and collaboration 
between students and teachers in the education process were evaluated differently. The highest percent was given to 
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a possibility of discussion during lectures. Also, teachers’ help and consultation in free time from lectures was 
evaluated in high rating. The system of dominating teaching paradigm is evaluated in the similar middle position as 
the pedagogical system of learning paradigm. The realization of modules was evaluated in high ratings; there was 
noticed that students are informed about evaluation and learning rules, also, they know what they need to educate 
during models learning period.  

 
 
Priedai 

1 lentel÷ 
Studentų ir d÷stytojų bendravimo ir bendradarbiavimo vertinimas priklausomai nuo kurso 

 
Kursas 

Teiginiai 
I II III IV 

D÷stytojai pasirengę bendradarbiauti ir konsultuoti 
ne paskaitų metu 

49 45 64 50 

 
 

2 lentel÷ 
Studentų ir d÷stytojų bendravimo ir bendradarbiavimo vertinimas priklausomai nuo integracijos į 

darbo rinką 
 

Integracija į darbo rinką 
Teiginiai 

Dirbantis  Nedirbantis 
Paskaitų metu kuriamas ir palaikomas malonus psichologinis 
klimatas 

38 28 

D÷stytojai pasirengę bendradarbiauti ir konsultuoti ne paskaitų 
metu 

64 44 

 
 

3 lentel÷ 
Studentų ir d÷stytojų bendravimo ir bendradarbiavimo vertinimas priklausomai nuo mokymosi 

pasiekimų įsivertinimo 
 
Mokymosi pasiekimų įsivertinimas 

Teiginiai 
Puikiai 

Labai 
gerai 

Gerai 
Viduti- 
niškai 

Paten- 
kinam-

ai 
Silpnai 

D÷stytojai ir studentai bendradarbiauja 67 64 72 55 60 0 
Daugumai d÷stytojų svarbi studento 
nuomon÷ ir aktyvumas 

89 75 59 45 30 0 

 
 

4 lentel÷ 
Mokymusi pagrįstos pedagogin÷s sistemos vertinimas priklausomai nuo lyties 

 
Lytis 

Teiginiai 
Vyras Moteris 

Medžiaga d÷stoma problemiškai ir gyvai 38 34 
 
 

5 lentel÷ 
Mokymusi pagrįstos pedagogin÷s sistemos vertinimas priklausomai nuo kurso 

 
Kursas 

Teiginiai 
I II III IV 

Paskaitų metu d÷stytojai dažnai taiko aktyviuosius 
mokymo metodus 

83 53 72 71 
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6 lentel÷ 
Mokymu pagrįstos pedagogin÷s sistemos vertinimas priklausomai nuo mokymosi pasiekimų 

įsivertinimo 
 

Mokymosi pasiekimų įsivertinimas 

Teiginiai 
Puikiai 

Labai 
gerai 

Gerai 
Viduti- 
niškai 

Paten- 
kinam

ai 
Sud÷tingi dalykai išd÷stomi prieinamai ir 
paprastai 

55 44 41 25 30 

   
 

7 lentel÷ 
Studijų modulių realizavimo vertinimas priklausomai nuo mokymosi pasiekimų įsivertinimo 

Mokymosi pasiekimų įsivertinimas 
Teiginiai 

Puikiai 
Labai 
gerai 

Gerai 
Viduti- 
niškai 

Paten- 
kinamai 

Dauguma d÷stytojų supažindina su dalyko 
tikslu, mokymosi planais, vertinimu ir kt. 

78 82 92 86 80 

Daugumos dalykų vertinimo kriterijai 
žinomi iš anksto 

100 71 80 82 80 

 
 

8 lentel÷ 
Studijų modulių realizavimo vertinimas priklausomai nuo integracijos į darbo rinką 

 
Integracija į darbo rinką 

Teiginiai 
Dirbantis  Nedirbantis 

Paskaitose dauguma d÷stytojų diktuoja, rašo ant lentos, o mes 
konspektuojame 

44 56 

  
 

9 lentel÷ 
Studijų modulių realizavimo vertinimas priklausomai nuo lyties 

 
Lytis 

Teiginiai 
Vyras Moteris 

Dauguma d÷stytojų supažindina su dalyko tikslu, mokymosi planais, 
vertinimu ir kt. 

75 90 

Auditorinis laikas panaudojamas efektyviai  41 44 
 
 

10 lentel÷ 
Studijų modulių realizavimo vertinimas priklausomai nuo kurso 

 
Kursas 

Teiginiai 
I II III IV 

Dalykų temos nesidubliuoja, atitinka studijų modulių 
pavadinimus 

67 44 36 19 

Paskaitose dauguma d÷stytojų diktuoja, rašo ant lentos, o 
mes konspektuojame 

50 70 40 29 
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FILOSOFINIS ŽINOJIMAS IR MOKYMASIS KOLEGIJOJE 
 

Jurgis  Dieliautas 
Šiaur÷s Lietuvos kolegija 

 
Anotacija. Žinojimas dabartin÷je kolegijoje visada yra sud÷tingas ir tiesiogiai nepastebimas procesas. 

Akademinis žinojimas dažnai tik formalizuojamas, tik oficialiai vertinamas. Formaliai jį paliudija / patvirtina 
oficialūs sertifikatai, ataskaitos ar kokie nors kiti akademiniai įvertinimai. Žvelgiant į šį žinojimą plačiau iškyla 
daugyb÷ nematomų ar nepasteb÷tų aspektų. Kas yra pats žinojimas? Jis gali būti suvokiamas dvejopai: kaip 
instrumentinis ir kaip kuriantis žinojimas. Jei žinojimą suvoksime kaip kuriantį žinojimą, vedantį ir siejantį  sąmonę 
su savimone, su sąžine, tai toks žinojimas gali būti kuriantis, steigiantis, atveriantis tam tikras perspektyvas.  

Raktiniai žodžiai: filosofinis žinojimas, mokymasis kolegijoje,  pažinimo fenomenologija. 
  
Išmokti – vadinasi, bandyti pažinti patį save. Išmokti save pažinti – išmokti save suprasti. 

Suprasti – prabilti sava kalba. Ar mokame į save kreiptis?  „…Pedagogika – tai kelias nuo 
autoriteto į autonomiją…“ (Mickūnas, 2007: 105) Visai nesvarbu, ką mes pažįstame. Aš turiu 
suprasti, ko mokoma. Turiu suprasti, ko aš mokausi, turiu suprasti, ko pats mokau. Žinojimo 
lygmenyje, išmokimo, kaip pažinimo, lygmenyje aš turiu suprasti savo mokymąsi ir savo 
išmokimą. Mokiausi vienų dalykų, bet štai – išmokau visai kitų dalykų. Buvau mokomas spręsti, 
bet išmokau abejoti. Mok÷ steb÷ti ir tikrinti, bet išmokau žav÷tis ar piktintis. Mokymosi 
laikotarpiu buvo daug sukr÷timų ir nutikimų, daug susitikimų ir sąveikų. Kas ir kaip mane 
paveik÷, kas ir kaip mane sukr÷t÷, kas ir kaip kažko suteik÷? Pažinimas vyksta tiesioginių ar 
netiesioginių akistatų, poveikių ar sąveikų šeš÷lyje. Pažinti, išmokti, suprasti dalykai – dažnai 
tarp to n÷ra jokio tiesioginio ryšio. O toks ryšys tur÷tų būti norint susigaudyti, susiorientuoti, 
norint kažką numatyti ar įžvelgti. Žinojimas tur÷tų suteikti asmeninį aiškumą, bet ar taip yra iš 
tiesų? Išmokti dalykai tur÷tų mokyti ar pad÷ti mokytis pačiam, bet dažnai nutinka visai 
priešingai. Išmokti dalykai verčia peržiūr÷ti turimas, esamas, vartojamas nuostatas ar atsisakyti 
išankstinių pozicijų. Piktinamasi autoritetų ar tinkamų pavyzdžių nebuvimu. Bet ar to tikrai 
reikia? Mokantis kaip tik reikia ne kokių nors autoritetų, ne kokių nors stabų ar ikonų, o 
paprastos galimyb÷s nustatyti savo ribas. Kitaip tariant, tapti pačiu savimi.  

Šiuolaikinis švietimas yra labai sud÷tingoje dabarties iššūkių, permainų, pokyčių 
būsenoje. Pereinama nuo autoritarinio mokymo modelio prie demokratinio modelio. Norint 
suprasti dabartinę sud÷tingą, intriguotą švietimo būklę, reikia ir tam tikro teorinio žvilgsnio iš 
šalies. Be to, būtina suprasti pačias švietimo teorijas, kaip sud÷tingą nevienareikšmį darinį. 
„…Akivaizdu, kad siekdami suprasti, kaip mūsų ar kurioje kitoje valstyb÷je vyksta švietimas, 
turime suprasti teorinį pagrindą, metodologines jo strategijos nuostatas …“ (Duoblien÷, 2006: 
11) Norime ir siekiame būti žinių visuomen÷s dalyviai. Žinių visuomen÷ yra viena iš 
siekiamybių. Gyvename  jokiu būdu ne žinių visuomen÷je, bet tos visuomen÷s siekiamyb÷je. 
Mūsų visuomen÷ d÷l daugyb÷s skirtingų priežasčių geba imituoti, o gal ir simuliuoti aibę 
civilizacinių, kultūrinių ir socialinių, edukacinių ir operacinių procesų. Bet tai visai nereiškia, 
kad žinių ir žinojimo, pažinimo ir kitos procedūros mums, nors ir specifinio koleginio mokymo  
kontekste, yra svetimos ar nesvarbios. Ko ir kaip reikia mokyti, ko ir kaip galima išmokti 
kolegijoje – tai yra atviri klausimai. Kas yra ta žinių visuomen÷? Kod÷l toks svarbus mūsų laikų 
visuomen÷je tampa žinojimas? Ar tai nesikerta su kolegijų deklaruojamomis praktinio žinojimo 
siekiamyb÷mis? Žinių ar informacin÷ visuomen÷ yra tik daugelio mokslų ir daugelio disciplinų 
numanoma ar nujaučiama abstrakcija. Nei socialiniai, nei gamtos mokslai šios sud÷tingos 
abstrakcijos negali visiškai apr÷pti. Žinojimas, kaip ir pažinimas, yra mūsų laikų iššūkis. Turime 
kelias skirtingas galimybes. Galime su tokia abstrakcija gelb÷tis ją nuolat deklaruodami, galime 
d÷l jos baimintis ar jos technofobiškai bijoti. Bet galimas ir visai kitas variantas. Galima 
atsigręžti į esamą teorinio mąstymo istoriją, į pačią filosofinio mąstymo patirtį ir pabandyti dar 
kartą pasvarstyti šią sud÷tingą ir intriguojančią žinojimo ir mokymosi sąveiką. 

Kas yra filosofinis žinojimas ir kokia jo vieta žinių visumoje, žinių visuomen÷je? Toks 
būtų įvadinis, pamatinis klausimas. Šis klausimas išjudina naują klausin÷jimą, verčia kelti kitus 
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naujus klausimus. Šie klausimai yra neišvengiamai susiję tiek su filosofiniu žinojimu, tiek su 
mokymusi kolegijoje. Žinojimas gali būti persipynęs su išmokimu ir išmoktais dalykais. 
Žinojimas gali ir prasilenkti su išmoktais dalykais, jis gali išvesti į platesnes patyrimo sferas. 
Mūsų žinojime tūno sl÷piningas ko nors ir koks nors išmokimas. Vadinasi, žinojimas niekada 
n÷ra tuščia intencija, tai visada pripildyta kokio nors patirties turinio. Kita vertus, pats išmokimas 
esti susijęs su tam tikromis pasteb÷tomis ar nepasteb÷tomis aplinkyb÷mis. Ar mes patys 
pažįstame savo žinojimą ir savo išmokimą? Mūsų žinojimą nusako tam tikri giluminiai pažįstami 
ir gal visai nepažįstami dalykai. Kai kada visa tai prabyla, kai kada visa tai nubunda. Kaip tai 
įvyksta? Kai įvertiname patys save, kai sau pasakome, kad galime, gebame, paj÷giame, tuomet 
nubunda ir pasl÷ptas žinojimas. Tad pradžioje bandykime atverti kelis klausimus. Kas yra ir ko 
vertas filosofinis žinojimas? Kuo šis žinojimas skiriasi nuo kitų žinojimo būdų? Ką man, kaip 
asmeniui, suteikia šis filosofinis žinojimas? Ką aš žinau, kad žinau, ir ko aš nežinau, kad 
nežinau? 

Kuo gali būti naudinga filosofija? Kasdieniame, „sveiko proto“ lygmenyje nuolat 
keliamas pačios filosofijos naudingumo klausimas. Kuo mums tai gali būti naudinga? Filosofija 
negali duoti jokios empirin÷s naudos, negali suteikti gamybin÷s nuovokos, negali manęs ar kito 
paversti gudresniu ar galingesniu. Tiesa, filosofijos istorijoje yra užfiksuota anekdotinių atvejų, 
kai kažkas iš pačių filosofų įrodin÷jo nuovokumą ar net verslumą. Bet tai tik atsitiktiniai, 
išskirtiniai atvejai. Tuomet  iškyla pirmas privalomas klausimas: kokia tuomet filosofijos nauda? 
Tai, ką mes laikome nauda, ne visada suvokiame. Galima kažką atlikti, kažką daryti ir viso to 
nesuprasti. Yra nemažai žmonių, negalinčių ar nemokančių to padaryti. Tie žmon÷s nemoka 
atsigręžti į save, pažvelgti į save iš šalies. Taigi, kartais ir į naudą būtina pažvelgti visai kitu, 
nesuinteresuotu žvilgsniu. Kokia nauda iš tariamos naudos? Gal tai yra net visai nenaudinga. 
„Įsikibimas“ į savo nuomonę ar laikymasis galutin÷s pozicijos gali būti ydingas. 

Ko vertas mūsų veiklumas? Filosofija ir filosofinis pažinimas skatina neskub÷ti veikti 
„bet kaip“. Ar tai stabdo mūsų veiklumą? Veiklumas visada tariamai susijęs su chaotiška skuba. 
Laikomasi aklos nuostatos – veikti bet kokiomis sąlygomis, bet kaip, kad tik būti, kad tik išlikti 
veikliam. Veiklumas gali būti tas pats komtempliatyvumas, tas pats atidumas, tas pats budrumas. 
Principas reikalauja neskub÷ti veikti, sustabdyti tą aklą ir desperatišką aktyvaciją. Mąstyti apie 
save, suprasti save, atverti save – štai pagrindin÷s gyvenimiškos eksperimentin÷s užduotys. 
Mąstyti ir bandyti nustatyti savo mąstymo ribas. Svarstyti šių ribų reikalingumą, būtinumą. Kam 
ir kod÷l būtinos moralin÷s ar teisin÷s ribos? Kaip šios ribos užgimsta ir kaip jos keičiasi? 
Nustatyti savo ribas, suprasti savo ribotumą, įveikti, peržengti dirbtines ribas – tai realūs 
gyvenimo siekiai. 

Filosofija ugdo teorinį žvilgsnį į tikrovę. Įpročiai, ateinantys iš „sveiko proto“ 
konvencijų, pernelyg racionalizuoja ir gan÷tinai supaprastina tikrovę.   „…Vadovaujantis 
vadinamojo „sveiko proto“ logika labai sunku suprasti teorinį  žvilgsnį – jis atrodo pernelyg 
sud÷tingas, problemiškas, įsitempęs ir kažkoks intensyvus. Teoriniam žvilgsniui, deja,  
vadinamojo „sveiko proto“ logika ne visada atrodo labai sveika. …“ (Deg÷sis, 2008: 23) 
Mokantis, taip pat ir kolegijoje mokantis, ir vien priimant „pateikiamas ar nuleidžiamas tiesas“ 
galima gauti labai primityvų vaizdą. Žinojimas gali virsti tik aklu prival÷jimu, o žinios – tik 
nesuvokiamais įrankiais ar instrumentais. Nemok÷damas pasitelkti tai, kaip aš mokiausi ir kaip 
kažko išmokau, patį išmokimą imsiu laikyti jokių pastangų nereikalaujančiu dalyku. Aš imsiu 
nebeskirti išmoktų dalykų nuo neišmoktų. Išmokta yra suprasta, o neišmokta – tai tik kažkas 
dirbtinai pakartota. Juk taip dažnai ir akademin÷je plotm÷je mokoma tik kažką dar sykį pakartoti. 

Filosofinis žinojimas gerokai skiriasi nuo kitų žinojimo būdų. Teorinis žinojimas moko 
nustatyti ribas, užimti tam tikrą distanciją, neskub÷ti daryti apibendrinimų, neskub÷ti sakyti 
„žinau“. Dažniau tariama „žinau, kad nežinau“ arba „nežinau, kad nežinau“. Toks žinojimas 
visada išveda anapus „gerai žinomų“ ir „savaime suprantamų“ įprastinių dalykų. Filosofija kažką 
tiria, bet tas tyrimas – tai visada koks nors iš÷jimas į anapusinę erdvę. „…Tiriamas dalykas 
(juslinis ar įsivaizduojamas) turi būti išvalytas nuo visų praktinių ir šalutinių veiksnių, kad 
pateiktų sąmonei reikiamą apriorinę esmę “ (Jasmontas, 2003: 158). Žmogiškas pažinimas yra 
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tas pats nematomas, tiesiogiai nefiksuojamas  tyrimas. Tik ištyrę, ką ir kaip išmokome, mes 
suprasime, ką galime ir ko negalime mokytis. Ką galime štai taip, o ką galime kitaip mokytis. 
Tiek žinių, tiek pati išmokimo patirtis nus÷dusi mūsų patirtyje. Tirkime išmokimo patirtį ir 
supraskime išmoktas žinias, savo „išmoktą išmokimą“. Nesuprastos žinios mūsų pačių praktikoje 
įves daug daugiau painiavos. 

Žinojimas niekada n÷ra iš anksto limituotas ar iki galo apskaičiuotas dalykas. Kiek ir ko 
mums reikia žinoti? Privalomas normuotas žinojimas yra ydingas dalykas, nes tai stabdo ir trikdo 
gyvojo žinojimo procesą. Kažkas už mane patį žinojimą suskaičiuoja ir sud÷lioja, ir dar 
paskelbia, kad tai jau galutinis dalykas. O juk tai, paprastai kalbant, varo į neviltį. Privalomi ir 
žinotini dalykai nustato dirbtines užkardas ir sukuria dirbtines užtvaras. Daug svarbių dalykų 
lieka anapus tikrinimo ir formalaus vertinimo. Tai privalu žinoti ir tai privalu suprasti. Tik šiomis 
sampratomis dera vadovautis. Išmanymo ar žmogiškų siekiamybių, tiesiog siekių, poblema taip 
pat siejama su žinojimu. Ginčytini ir tam tikri galutinio žinojimo aspektai. Privalomas 
išmanymas, išmanymo ribų, kaip užkardų, nustatymas nustato ir paties gyvenimo užkardas. 
Privalu išmanyti tai ir tai, tik nuo čia iki čia. Ar užtenka tų negyvų 10 ar 100 matematinių 
dalykų? Ar gana tų nematomų gyvenimo strategų propaguojamų, suskaičiuotų ir suklasifikuotų 
dalykų? Kas lieka anapus prival÷jimo, privalomo žinojimo? 

Filosofinis žinojimas teikia savižiną, galimybę pažinti patį save. Bet kaip aš save 
pažinsiu, jei negaliu atverti, jei negaliu atskleisti savęs. Lengviau ir užtikrinčiau paskelbti du 
dalykus: aš nieko neišmanau arba aš viską žinau. Tariamas nieko negal÷jimas ar nieko 
negeb÷jimas ar tariama visagalyb÷ yra ginčytini dalykai. Įvardijimas sau, apibūdinimas sau jau 
yra atsiverianti pastanga, gimstanti paskata ar iniciatyva. Tai jau kažkas galima, kažkas 
įmanoma. Tai jau tam tikrõs savižinos pradžia. Savižina ir prasideda galių įvardijimu, galimybių 
nusakymu. Aš tai darau savo vidine kalba, savo turimomis vidin÷mis pastangomis. Juk reikia 
tur÷ti drąsos prabilti, drąsos ištarti, nebijoti savo ištarmių, kurios yra nuorodos į mano esamas 
galimybes.  

Studijos visada yra ribotas, limituotas dalykas. Ar mes suprantame šį ribotumą? Ką 
reiškia suprasti studijų ribotumą, šį laikinumą? Mūsų buvimas laikiškas. Kuo svarbus šis 
laikiškumas? Mūsų laikiškumas reiškia tam tikrą mūsų pačių ribotumą laike. Studijos esti 
laikiškos. Ką tai reiškia? Studijų laikas yra ir duotis, ir užduotis. Yra duotas limituotas studijų 
laikas. Ribotumą ar limitus mes galime suprasti dvejopai. Kiek duota laiko, kiek skirta, kiek 
palikta kažkam laiko – visa tai galime aiškinti skirtingai – mechaniškai ir egzistenciškai. 
Mechaninio ir egzistencinio laiko skirtumai atsiveria, jei mes matuojame studijų laiką kaip 
mechaninę trukmę ar, priešingai, kaip intensyvų išgyvenimą. Spręsdamas ar svarstydamas aš 
juntu tai, ką sprendžiu, ar tai, ką svarstau. Sprendžiama užduotis, ieškomas sprendimo būdas 
n÷ra tik mechaninis procesas. Tai gyvas ir gyvybingas procesas. Spręsdamas aš ieškau, bandau, 
d÷lioju, analizuoju, bet, kita vertus, šis ar kitas sprendimas – tai jau nuosprendis. Tada galime 
pasakyti: o kiek daug yra sud÷tingų, gr÷smingų, permainingų nuosprendžių tuose, regis, labai 
elementariuose sprendimo procesuose. 

Žinojimo srityje svarstymai gręžiasi į žinomus dalykus. Sokrato posakis byloja: žinau, 
kad nieko nežinau. Ką mums sako ši ištarm÷? Kaip ši ištarm÷ susijusi su mokymusi ir teoriniu 
žinojimu kolegijoje? Kalamos ar nuleidžiamos, metaforiškai kalbant, žinios yra atitolusios nuo 
gyvenimo patirties. Mechaniškai išmokstami, įsimenami,  įsid÷mimi dalykai virsta negyvu 
žinojimu. Mokymo dalykų abstrakcijos atitolusios nuo mūsų gyvenamojo pasaulio. N÷ra deramo 
supratimo, n÷ra kelio į mano asmeninį patyrimą. Turime tarsi du atskirus dalykus. Vadinasi, 
mokom÷s vienų dalykų, o gyvename visai kitur. Tuomet mokymas ir lieka nesuprantamų 
nuorodų, aklų institucinių įsakymų, instancinių prievolių sistema. Mokymas pačioje mokymo 
sferoje yra jau nebepajuntamas ir nebepajaučiamas. Esame pratinami žinių pavidalu prie vienų 
dalykų, bet jie nuo mūsų lieka labai atitolę. Esame gąsdinami ir bauginami arba, priešingai, 
esame gundomi šiomis privalomomis žiniomis. Štai šios dalykin÷s žinios ir šis dalykas yra pats 
svarbiausias. Štai be šių žinių ar be šio žinojimo nieko ateityje nebus įmanoma padaryti. 
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Žmogiškas pažinimas n÷ra absoliučiai tolygus, nuoseklus, sinchroniškas, proporcingas 
procesas. Kai kada patys sau prabylame taip, kad nebegalime savo kalbos suprasti. Ką jau tuomet 
kalb÷ti apie tikslų žinojimą. Ne visada jį galima paversti tikslia ir patikima tikrinimo ir 
kartojimo, pakartojimo procedūra. Įprasta tikrinimą paversti kartojimu, pakartojimu. Bet tai 
visada turi būti deramai ir tinkamai atkartota. Neleidžiame savaip, t. y. sava kalba kalb÷ti. 
Kalb÷ti, vadinasi, sakyti. Sakyti – prabilti, atverti, atskleisti. Kod÷l tai taip svarbu?  Kas nutinka, 
kai tas pats dalykas nusakomas, pristatomas ar papasakojamas kitaip, savaip, dar kaip nors? 
Prabyla ir atsiveria sava kalba. Prabylame ir prašnekame sava kalba. Tuo pačiu mes sakome ir 
pasakojame patys save. Kartojimas ar atkartojimas paprastai laikomas neatskiriama  išmokimo 
dalimi. Atkartodamas ar pasakodamas sava kalba aš atveriu ir atpažįstu savo kalbą. Pažinimas 
visada yra sud÷tinga, sąlygin÷ ir laipsniška, nenuosekli kalbin÷ procedūra. Atrastas ir suprastas, 
išsiverstas į savo kalbą dalykas bus atgaminamas bet kokiomis sąlygomis ir bet kokiomis 
aplinkyb÷mis. 

Mokymasis visada yra plačios galimyb÷s išmokti. Pats išmokimas, pats mokymasis yra 
mokymosi laikas, yra tik tam tikra duota, pateikta, pasiūlyta  galimyb÷ man subręsti. Subręsti, nes 
dar nesu subrendęs. Nes pradedu suvokti savo nebrandumą. Aš tai galiu išmokti, aš tai galiu 
pažinti. Mokymasis ir sąmon÷jimas yra ilgalaikis ir sud÷tingas įvairiausių sąveikų procesas. Kur 
ir kada ta acme, brandos viršūn÷, kur ir kada ta galutin÷ branda – nelabai kas gali pasakyti. 
Jaunas žmogus gali ir labai greitai subręsti. Bet ar tada nepainiojama branda su vienokiais ar 
kitokiais specifiniais geb÷jimais? Kita vertus, juk ir pats brandumas gali v÷luoti. Brandumas 
dažnai netelpa į normas ar normatyvus. Yra dar kažkas nematoma ar nepastebima. Mokymasis, 
egzistencine prasme, yra žmogaus tapsmo procesas. Kažkuo gali tapti, bet kažkuo gali ir netapti. 
Gali pasikeisti ir virsti kažkuo kitu, geresniu, tobulesniu, sąmoningesniu, bet gali ir niekada 
nesikeisti, likti sustingęs, sustabar÷jęs, inertiškas. 

Filosofija kelia klausimus pačiai pažinimo sričiai. Klausiama, ką aš žinau. Bet kas yra 
pats klausimas? Klausimas kreipia į tai, ko galime klausti, – į užklausą. Klausdami mes teigiame, 
o teigdami klausiame. „…Teiginys visuomet yra atsakymas ir nurodo į klausimą. Be to, ir 
klausimas, ir atsakymas – abu yra ištaros ir atlieka hermenutinę funkciją. Jie abu yra 
kreipiniai…“ (Gadamer, 1999: 43). Mokymasis, neduodantis, neleidžiantis klausti, 
uždaro / užveria patį pažinimą. Negal÷damas klausti aš negaliu kreiptis, negaliu atsigręžti į savo 
pažintus ar tik susipažintus dalykus. Negal÷damas klausti aš negaliu suprasti, ar tai „pažinta“ ar 
tai tik „pripažinta“. Mus valdo aib÷ tokių pripažintų, primestų tiesų, kurios atrodo nepajudinamos 
ir neįveikiamos. 

Daug kalbama apie taip vadinamą susvetim÷jusį mokymąsi. Kas yra tas susvetim÷jęs 
mokymasis? Patyrimas ir mokymasis tur÷tų eiti lygia greta. Bet taip dažnai n÷ra d÷l kelių 
priežasčių. Mokydamiesi mes dažnai išliekame svetimi sau. Liekame svetimi savo 
išmokimui / patyrimui. Svetimi savo išmokimo džiaugsmui ar skausmui. Mokymasis tampa 
svetimas, kai atmetame tai, ką jau mes patys mokame dar net neprad÷ję oficialiai mokytis. Juk 
žinome teisingumą ar verslumą, žinome organizuotumą ir kitus dalykus. Kai mus ima jų mokyti, 
mes tik atpažįstame tai. Atmetame tai, ką jau esame išmokę, bet ką gyvenimo eigoje primiršome 
ar kas užgriozdinta kokia nors kita informacija. Mus užgriozdina kokie nors oficialumai ar 
prioritetai. Mokame svarstyti, bet negalime atsigręžti į šiuos svarstymus. Mokame aiškinti, bet 
nepaj÷giame pasitelkti sau paaiškintų dalykų, neatveriame pačių aiškinimų patirties. Mokame 
komentuoti, bet atsisakome komentuoti. Nes bijome kalb÷ti. Nes nebuvo duota galimyb÷ prabilti 
savo kalba. Buvome verčiami kalb÷ti kita, mūsų patirčiai svetima kalba, tokia kalba, kuria mes 
su savimi nesusišnekame. Šioje kalboje mes savęs neatpažįstame. 

Mokymosi patyrimas, mokymosi pažinimas atveria mūsų nematomas baimingas 
struktūras. Sakoma, kad bijomasi to, ko nepažįstama. Ar taip yra iš tiesų? Mes bijome pačios 
baim÷s. Bijome klysti, nes bijome rinktis, svarstyti, analizuoti. Galbūt mes ne kažką pažįstame, o 
tik viso labo atpažįstame. Atpažįstame įvairialypius mūsų daugiasluoksn÷je patirtyje nus÷dusius 
dalykus. Pasimetame ir pasiklystame galbūt kaip tik tose patirties erdv÷se, kurių mes negalime ar 
nenorime atpažinti. Nes nenorime ar vengiame tokių susitikimų. Pats atpažinimas yra sud÷tingas 
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susitikimas su savimi. Kas yra, kas slypi nepažintame manyje, nepažintame savyje? Bet tame 
įsivaizduojamame ar tik numanomame savyje, tame mįslingame manyje esama savų ir nesavų 
dalykų, pasisavintų ar sau priskirtų dalykų. Tai, ką laikome savastimi, – tai tik kažkur ir kažkaip 
išmokti dalykai. 

Žinojimas mokslo ir mokymosi sferose siejasi su edukacine techne sfera. Techne sfera 
gali būti traktuotina dvejopai: ir kaip menas, ir kaip aklos, manipuliacin÷s, ekspansyvios 
procedūros. Žinojimą galima manipuliatyviai demonstruoti bandant įtvirtinti savo galias ar 
pridengiant savo negalias. Menas pažinti, menas atpažinti, menas atrasti, menas atverti – štai kur 
galimos meno, štai kur yra kūrybos, savikūros sferos. Studijų eigoje galima bandyti atrasti, 
galima bandyti atverti, prad÷ti atpažinti save visai kitokį. Ne tą, kurį mok÷ ar vert÷ mokytis, bet 
tą, kuris nor÷jo mokytis. Kod÷l kažkas nor÷jo mokytis? Nor÷jo mokytis, nes nor÷jo, siek÷  
atpažinti, atskirti save, atkurti save ar sukurti save. Sukuriame save, atpažinę mus kuriančias 
j÷gas, mus atveriančias galias. 

Pažindamas aš galiu kažką sukaupti, tur÷ti tam tikrų žinių atsargų ir galiu mok÷ti 
tinkamai jas pritaikyti. Bet tada aš liksiu svetimas sau ir savo žinioms. Tada aš liksiu atskirtas 
nuo savo žinojimo, nors ir būsiu atitinkamai įvertintas.  Teorinis žinojimas, o toks yra filosofinis 
žinojimas, negali būti tiesiogiai gretinamas su naudingu žinojimu. Šia prasme filosofija, kaip 
teorija, yra visai nenaudingas dalykas. Teorinis žinojimas leidžia kritiškai pažvelgti į savaime 
suprantamus dalykus. Leidžia užklausti: ar tikra yra tai, ką „tikrai žinome“? Mokymasis 
kolegijoje neatsiejamas nuo teorinio žinojimo ugdymo. Kaip tik teorinis žinojimas yra galimyb÷ 
atpažinti save, sutikti su savimi. Sutikę save atpažinsime ir žinomus bei ne visai žinomus 
dalykus. Sutiksime  dar nepažintas galimybes. Einame į žinių visuomenę, bet savęs nepažįstame. 
Siekiame atvirumo, bet patys sau mes vis tiek esame uždari. Ko vertas aklas žinojimas žinių 
visuomen÷je, jei negaliu savęs pažinti?  
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Summary 
KNOWLEDGE OF PHILOSOPHY AND COLLEGE STUDIES 
Cognition in the modern college is a complicated and invisible process. Assessed officially, academic 

knowledge is often treated formally. Knowledge can be understood in two ways: 1) as instrumental knowledge and 
2) as creative knowledge. Creative knowledge, which unites consciousness and self-consciousness with conscience, 
can be creative and open certain perspective. 
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BŪSIMŲJŲ UŽSIENIO KALBŲ PEDAGOGŲ IR JŲ DöSTYTOJŲ 
POŽIŪRIO Į VERTYBES VERTINIMAS 

 
Jūrat÷ Dovydien÷, Aldona Zapolskien÷ 

Kauno kolegija K÷dainių Jonušo Radvilos fakultetas 
 

Anotacija. Straipsnis parengtas remiantis moksliniu teoriniu pagrindu ir tyrimo, atlikto Kauno kolegijos 
K÷dainių Jonušo Radvilos fakulteto Filologijos katedroje ir Marijampol÷s kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo 
fakulteto Užsienio kalbų katedroje, rezultatais. Straipsnyje pateikiamos mokslin÷s vertybių, vertybin÷s orientacijos 
ugdymo sampratos, analizuojamas vertybin÷s orientacijos ugdymas rengiant užsienio kalbų pedagogus, nustatytos 
labiausiai vertinamos vertyb÷s, apibūdinamos problemos, iškylančios ugdant vertybinę orientaciją, išryškinamos 
tiriamųjų vertybinių nuostatų sąsajos, įvertinamas būsimų užsienio kalbų pedagogų mokymo medžiagos vertybinis 
kontekstas. Pateikiamos išvados ir apibendrinimas, kad šio tyrimo rezultatai gali būti naudingi besidomintiems 
vertybin÷s orientacijos ugdymo aspektais. 

Raktiniai žodžiai: vertyb÷, vertybin÷ orientacija, ugdymas, ugdymo turinys. 
 
Įvadas. Mokslin÷ vertybių samprata – objektai ir reiškiniai, patenkinantys žmonių 

poreikius, interesus, turintys reikšm÷s jų veiklai, atskleidžiantys pasaulio, gamtos ir žmogaus 
esmę. Vertyb÷s esm÷ atsiskleidžia žmogaus veikloje. Svarbų vaidmenį vertybių sampratoje 
vaidina vertybin÷ orientacija, padedanti suvokti ir pažinti vertybes, išsaugoti jas bei dalintis 
jomis su kitais. Vertybinių nuostatų ir vertybin÷s orientacijos ugdymas yra svarbi ugdymo dalis, 
susijusi su ugdymo tikslais, uždaviniais ir ypač jo turiniu. Mokytojo profesijos kompetencijų 
apraše (2007), kurio paskirtis yra nustatyti vienodus mokytojo rengimo ir kvalifikacijos 
tobulinimo kriterijus, reikalingus profesin÷je veikloje, pabr÷žiama, kad tiek bendrakultūrin÷s, 
tiek profesin÷s, tiek bendrosios, tiek specialiosios kompetencijų sudedamoji dalis yra vertybin÷s 
nuostatos, požiūriai, asmenin÷s savyb÷s. Vertybinių nuostatų formavimo(-si) aktualumas 
pasireiškia tiek komunikacijos ir informacijos valdymo, tiek bendravimo ir bendradarbiavimo, 
tiek reflektavimo ir mokymosi mokytis srityse.   

Straipsnio aktualumą pagrindžia tai, kad teigiamo požiūrio į vertybes formavimas, 
vertybinių orientacijų ugdymo analiz÷ bei apibendrinimas padeda giliau suvokti ugdymo 
procesą, jį valdyti bei tobulinti.  

Tyrimo problema – skiriamas nepakankamas d÷mesys ugdytinių ir ugdytojų vertybinių 
nuostatų sąsajoms, ugdymo proceso įtakojimui ir vertybiniam mokymo medžiagos kontekstui.  

Tyrimo tikslas – įvertinti būsimų užsienio kalbų pedagogų ir jų d÷stytojų požiūrį į 
vertybes.  

Tyrimo uždaviniai: 
1. Išanalizuoti būsimų užsienio kalbų pedagogų ir jų d÷stytojų vertybines nuostatas, 

atskleisti jų sąsajas. 
2. Išryškinti problemas, iškylančias ugdant vertybinę orientaciją. 
3. Nustatyti vertybinių nuostatų ir vertybin÷s orientacijos ugdymo sąsajas su ugdymo 

turiniu. 
 Tyrimo metodai: mokslin÷s literatūros analiz÷ ir interpretavimas, statistin÷ duomenų 
analiz÷, anketin÷ apklausa, lyginamoji analiz÷. 

 
Tyrime dalyvavo 83 respondentai: Kauno kolegijos K÷dainių Jonušo Radvilos fakulteto 

Filologijos katedros Anglų–vokiečių kalbų pedagogikos studijų programos studentai ir 13 
d÷stytojų bei Marijampol÷s kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Užsienio kalbų 
katedros Anglų ir antrosios užsienio kalbos (vokiečių arba rusų) pedagogikos studijų programos 
studentai ir 7 d÷stytojai.  Tyrimas atliktas 2008 m. spalio m÷n. Tiriama ugdymo sritis – užsienio 
kalbų pedagogika. Anketin÷s apklausos metu respondentai įvertino mokymo medžiagos 
vertybinį kontekstą, išreišk÷ savo požiūrį į vertybes, pateiktas anketoje remiantis psichologo 
Schwartzo vertybių aprašu, įvertino problemas, iškylančias ugdant vertybinę orientaciją. 
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Termino vertyb÷ samprata. Vertyb÷s terminas, pakeitęs g÷ryb÷s terminą, prad÷tas 
vartoti XIX a. 7 dešimtmetyje. Jis siejamas su ypatinga įvairių kultūrų, socialinio gyvenimo 
formų, reiškinių prigimtimi bei jų pažinimo savitumu. XX a. pradžioje buvo sukurta atskira 
filosofijos šaka – aksiologija, t. y. vertybių teorija. Aksiologija (gr. Axia – vertyb÷, kaina + logos 
– mokslas) – vertybių teorija (Visuotin÷ lietuvių enciklopedija, 2001). Vertybių teorija tiria 
vertybių prigimtį, vertinimo pagrindus ir kriterijus. Dabartin÷s lietuvių kalbos žodyne (1993) 
vertyb÷ apibūdinama kaip vertas, brangus daiktas, teigiama ypatyb÷, vert÷. Vertyb÷s vert÷ 
atsiskleidžia individo veikloje kuriant kultūrą, mokslą bei elementarų žmogaus gyvenimą. 
Žmogus vertybių teorijoje laikomas vertybių subjektu.  

Anot R. Vasiliausko (2005), vertyb÷s – tai išgyvenimais, įsitikinimais ir patirtimi pagrįsti 
žmogaus prioritetai, kuriais vadovaujamasi gyvenime. Žmogaus veiksmus, jo elgesį lemia 
vertyb÷s, jos daro įtaką ne kuriai nors siaurai racionalaus mąstymo sričiai, o visai asmenybei – 
emociniams išgyvenimams, pažiūroms, įsitikinimams. 

Vokiečių filosofai N. Hartmann ir M. Scheler, gilinęsi į vertyb÷s sampratą, vertybinį 
prioritetą teikia gyvenimo pilnatvei ir meilei. Pasak N. Hartmann (2001), gyvenimo pilnatv÷ 
suvokiama kaip tobulumo, idealumo siekis, visapusiškas dalyvavimas vertyb÷se, atvirumas 
būčiai. Antikos autoriai panašiai vertino išmintį, kuri jiems reišk÷ ypatingą atsiskleidimo 
pasauliui būdą. M. Scheler (1989) kaip vieną aukščiausių vertybių, nukreipiančių tobulyb÷s link, 
įvardijo meilę. Kiekvieną daiktą meil÷ m÷gina artinti jam būdingos vertybin÷s tobulyb÷s link. 
Tai, ką mes nusakome kaip meil÷s esmę, yra išgananti ir kurianti veikla pasaulyje ir virš 
pasaulio. Tobulyb÷ – tai viena aukščiausių vertybių, tai – g÷rio ir gyvenimo pilnatv÷s pajautimas. 

Pedagogikos terminų žodyne (Jovaiša, 1993) pateikiama objektyvių ir subjektyvių 
vertybių samprata: 1) vertyb÷, kaip objektas, reikšmingai tenkinantis asmens ir visuomen÷s 
poreikius; 2) vertyb÷, kaip asmenyb÷s veiklos ir elgesio motyvas, susijęs su objektais, labiausiai 
atitinkančiais materialinius, kultūrinius ar dvasinius asmenyb÷s poreikius. Išryškinama 
objektyvių vertybių raiškos vaidmuo ugdyme. Kultūros, mokslo, meno, technikos, technologijos 
vertyb÷s sudaro mokymo ir aukl÷jimo turinį, atitinkantį konkrečios visuomen÷s poreikius. 
Subjektyviosios vertyb÷s yra tai, ko žmogus ieško kaip prasmingo dalyko moksle, kultūroje, 
gyvenime, veikloje, santykiuose su kitais žmon÷mis. Jos susijusios su vertybine orientacija, 
praktine jų raiška. Vertybin÷s orientacijos sąvoka apibūdinama kaip išugdytas sąmon÷s 
sugeb÷jimas reguliuoti veiklą ir elgesį pagal įsitikinimus, dorovines normas ir gyvenimo 
perspektyvas, atskirti, kas nevertinga ir priešiška asmenyb÷s ir visuomen÷s gyvenime. Vertybin÷ 
orientacija apibūdina asmens pasirengimą veikti pagal vertybes, kurių pagrindas – reikšmingos 
pažiūros, įsitikinimai, nuostatos (Jovaiša, 1993). 

Vertybinis ugdymo kontekstas. Vertybių raiška, jų realizavimas, vertybinių orientacijų 
ugdymas, ugdytojo ir ugdytinio sąveika, ugdymo turinys yra aktualūs ugdymo aspektai. Ugdymo 
kontekstas gali būti palankus ir nepalankus vertybin÷s orientacijos ugdymui. Šioje straipsnio 
dalyje diskutuojama, kokį vaidmenį atlieka ugdymas, formuojant vertybines orientacijas, ir 
kokias vertybines nuostatas ugdo užsienio kalbų mokymasis. Apibendrinant mokslin÷je 
literatūroje B. Bitino, (2000, 2002), V. Jakavičiaus (1998), L. Jovaišos (1993, 2001) ir kt. 
pateiktą ugdymo sampratą, verta pažym÷ti jo svarbą perduodant visuomeninę ir istorinę patirtį, 
ugdymui priskiriamą vieną esminių funkcijų visuomen÷je. Tod÷l svarbu analizuoti ugdymo 
vertybių neatsiejamumą, siekiant visuomen÷s pažangos ir visapusiško asmenyb÷s tobulumo. 
Pasak L. Jovaišos (1993), tiesioginiu ugdymo tikslu reik÷tų pripažinti prigimtinių individo galių 
pl÷totę, netiesioginiu – realinių ir idealinių vertybių perteikimą. Verta atkreipti d÷mesį į dvi 
skirtingas ugdymo puses: išorinę (pedagoginius ugdymo veiksnius) ir vidinę (ugdymosi 
veiksnius). 

Anot R. Vasiliausko (2005), kiekvienas mokomasis dalykas turi daug vertybių ugdymo 
galimybių. Ugdant apsisprendimą, kaip svarbiausią vertybių komponentą, daug galimybių teikia 
įvairūs mokomieji dalykai. Vertybių ugdymo galimyb÷s mokantis užsienio kalbų yra 
neišsenkančios. Vertybin÷s nuostatos, ugdomos mokantis užsienio kalbų, yra apibūdintos 
bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose (2003): 
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• atvirumas kalbai ir jos atstovaujamai kultūrai ar kultūroms; 
• nusiteikimas pl÷toti kultūrinę savimonę perprantant kitokį mąstymą, kultūrą, 

gyvenseną, jauseną, gretinant užsienio kalbą ir tautų kultūrą su gimtąja; 
• noras nuolatos mokytis kalbų ir ruoštis gyventi daugiataučiame, daugiakultūriniame, 

daugiakalbiame pasaulyje; 
• pagarba mokymuisi kaip prasmingam ir naudingam darbui; 
• atsakomyb÷ už mokymosi s÷kmę ir rezultatus; 
• nusiteikimas siekti savarankiškumo ir kūrybiškumo savo veikloje; 
• nusiteikimas ugdytis s÷kmingai komunikacijai būtinas normas ir vertybes: geb÷jimą 

klausytis pašnekovo, diskusijų kultūrą, geb÷jimą dirbti kartu, bendradarbiauti ir bendrauti, 
ugdytis pagarbą kalbai kaip žmonijos kultūros apraiškai. 

Daugumoje analizuotų šaltinių pagrindin÷mis vertybių grup÷mis laikomos šios: 
asmenin÷s, materialiosios, dvasin÷s, religin÷s ir dorovin÷s. 

Psichologo Schwartzo vertybių klasifikacija (Spiess, 2000) skirsto vertybes į 10 
svarbiausių grupių. Jo vertybių modelis sistemina svarbiausias, jo suvokimu, vertybes: 

• savęs vertinimas; 
• skatinimas; 
• laim÷s ir malonumų ieškojimas; 
• pasiekimai; 
• j÷ga, valdžia; 
• saugumas; 
• priklausymas grupei; 
• tradicija; 
• gera valia; 
• įvairiapusiškumas. 
Vertybinis būsimų užsienio kalbų pedagogų požiūris ugdomas per mokomųjų dalykų 

turinį.  
Ugdymo aksiologiją plačiai nagrin÷jantis mokslininkas B. Bitinas (2004) išskiria tris 

ugdymo struktūroje funkcionuojančių vertybių lygmenis: 1) asmenyb÷s socialinį formavimą, 
implikuojantį daiktiškąsias vertybes; 2) vertybių pedagoginio funkcionavimo lygmenį, apimantį 
jų tapsmą ugdymo tikslais; 3) vertybių funkcionavimo ugdymo procese lygmenį. Autorius 
akcentuoja vertybių raišką ugdymo turinyje, kaip dalykinio lavinimo, papildomo ugdymo ar 
kitokios ugdomosios veiklos sudedamąją dalį. Vertybinis ugdymo kontekstas grindžiamas 
individo ir visuomen÷s poreikių tenkinimu.  

Kadangi ugdymas apibūdinamas kaip asmenybę kuriantis žmonių bendravimas 
sąveikaujant su aplinka bei žmonijos kultūros vertyb÷mis (Jovaiša, 1993), jis vyksta derinant 
veiklą, bendravimą, bendradarbiavimą, santykius ir sąveiką, tad manytume, kad ypač svarbu 
pamin÷ti abipusį ugdytojo ir ugdytinio bendradarbiavimą, keitimąsi informacija ir patirtimi. 
Ugdytojui perteikiant informaciją ir patirtį svarbu pažinti ugdytinį, įsigilinti į jo vertybines 
nuostatas ir orientaciją, ugdyti vertybinį jausmą, padedantį nustatyti objektų ir reiškinių esmę, 
suvokti ir pajusti, kas yra labiau vertinga, o kas mažiau. Įvertindami ugdymo sąveiką    pažymi, 
kad ugdymas vyksta tik tada, kai sąveika yra konstruktyvi, kurianti asmenyb÷je reikšmingas 
vertybes.  

Apibendrinant vertybinį ugdymo kontekstą galima teigti, kad prasmingu laikomas toks 
ugdymas, kuris apima objektyvias ir subjektyvias vertybes. Jų ugdymo tikslingas nukreipimas 
pozityvia linkme praturtina ugdymo turinį, žadina mokymo motyvaciją.  

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Tyrime dalyvavę Kauno kolegijos K÷dainių Jonušo 
Radvilos fakulteto Filologijos katedros ir Marijampol÷s kolegijos Edukologijos ir socialinio 
darbo fakulteto Užsienio kalbų katedros būsimieji pedagogai studijuoja užsienio kalbas. 
Ugdomos aukščiau min÷tos vertybin÷s nuostatos ir vertybin÷ orientacija yra puiki prielaida tapti 
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kompetentingu vertybių ugdytoju mokant užsienio kalbų. Tyrimo dalyviai teigiamai įvertino 
užsienio kalbų pedagogikos programos disciplinų vertybinį kontekstą. 

Pirmasis tyrimo aspektas buvo ugdymo turinio sąsajos su tema Vertyb÷s. Į klausimą, ar 
būsimųjų užsienio kalbų pedagogų mokymo medžiaga pakankamai susieta su tema Vertyb÷s, 
studentai ir d÷stytojai pareišk÷ įvairią nuomonę (1 ir 2 pav.): 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 pav. Užsienio kalbų pedagogikos studijų                        2 pav. Užsienio kalbų pedagogikos studijų 
programos vertybinio konteksto studentų                                 programos vertybinio konteksto 
                 vertinimas, proc.                                                                d÷stytojų vertinimas, proc. 
             
Kiek mažiau nei pus÷ respondentų – 42 % (studentai – 35 %, d÷stytojai – 50 %) mokymo 

medžiagos ryšį su vertyb÷mis įvertina teigiamai. Maža dalis respondentų – 19 % (studentai – 
16 %, d÷stytojai – 21 %) mano, kad mokymo medžiaga nepakankamai siejama su Vertybių tema. 
Tvirtos nuomon÷s šiuo klausimu neturi gana daug respondentų – 39 % (studentai – 49 %, 
d÷stytojai – 29 %). Išryšk÷ja didesnis studentų ir d÷stytojų nuomonių skirtumas. Tai galima 
pagrįsti mažesne studentų patirtimi. Tai, kad gana daug d÷stytojų neturi tvirtos nuomon÷s šiuo 
klausimu, parodo, kad mokymo medžiagos ryšio su vertyb÷mis stiprinimas tur÷tų tapti pedagogų 
siekiamybe. Pastarąjį teiginį galima patvirtinti remiantis mokslin÷je teorijoje ir praktikoje 
išryškinamais ugdymo proceso vertybiniais aspektais, ypač tuo, kad kiekvienas mokomasis 
dalykas tur÷tų būti siejamas su vertybinių nuostatų ir orientacijų formavimu. 

Antrasis tyrimo aspektas apima vertybių svarbos įvertinimą. Vertinimui pateiktos šios 
vertybių grup÷s: materialiosios, dvasin÷s, religin÷s ir dorovin÷s vertyb÷s (3 ir 4 pav.). 

 
3 pav. Vertybių svarbos įvertinimas (studentų vertinimas), proc. 
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4 pav. Vertybių svarbos įvertinimas (d÷stytojų vertinimas), proc. 

 
Abi respondentų grup÷s svarbiausiomis laiko dvasines vertybes (studentai – 87,6 %, 

d÷stytojai – 100 %) ir dorovines vertybes (studentai – 78,7 %, d÷stytojai – 93,8 %). Mažiau 
svarbiomis laikomos religin÷s ir materialiosios vertyb÷s. Pastebima, kad d÷stytojai šiek tiek 
svarbesn÷mis laiko religines vertybes – 74,4 %, materialiąsias svarbiomis laiko 69,7 % 
apklaustųjų. Studentai prioritetą teikia materialiosioms vertyb÷ms – 61,2 %. Vert÷tų 
pasidžiaugti, jog d÷stytojai nepateik÷ n÷ vieno neigiamo atsakymo. Apibendrinant studentų 
vertinimą, pastebima, kad 20,0 % studentų nesvarbiomis laiko religines vertybes, 14,0 % – 
materialiąsias, 3,6 % – dvasines, 3,6 % – dorovines. Manytume, kad neigiamas studentų 
vertinimas daugiau yra susijęs su jų gyvenimo būdu bei patirtimi negu su vertybių ugdymo ar 
saviugdos stoka.  

Sudarant vertybių aprašą, remtasi R. Spiess (2000) pateikta psichologo Schwartzo 
vertybių klasifikacija (1 lent.). 

1 lentel÷     
Prioritetinių vertybių lyginamoji analiz÷, proc. 

 
Nr. Studentai % Nr. D÷stytojai % 
1. Savęs vertinimas 100 1. Savęs vertinimas 100 
2. Saugumas 96,7 2. Saugumas 100 
3. Pasiekimai 94,5 3. Skatinimas 95,0 
4. Įvairiapusiškumas 91,3 4. Pasiekimai 91,9 
5. Skatinimas 89,5 5. Gera valia 80,7 
6. Gera valia 87,6 6. Įvairiapusiškumas 76,3 
7. Laim÷s ir malonumų ieškojimas 82,3 7. Laim÷s ir malonumų ieškojimas 58,0 
8. J÷ga, valdžia 59,4 8. Tradicija 76,3 
9. Priklausymas grupei 57,7 9. Priklausymas grupei 51,3 
10. Tradicija 56,4 10. J÷ga valdžia 30,0 

 
Statistin÷ duomenų analiz÷ išryškino tiriamųjų prioritetin÷mis laikomas vertybes. 

Pasteb÷ta, kad n÷ra statistiškai reikšmingų skirtumų tarp respondentų grupių požiūrio į vertybes, 
išskyrus laim÷s ir malonumų ieškojimą. Ugdant vertybinę orientaciją ypač svarbu pedagogui 
žinoti ugdytinių vertybines nuostatas, įsigilinti į jų prasmę siekiant užtikrinti vertybių ugdymo 
efektyvumą ir s÷kmę. 

Vert÷tų pamin÷ti ir ugdymo procese iškylančias problemas (5 ir 6 pav.).  
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5 pav. Problemos, iškylančios ugdant vertybinę orientaciją (studentų vertinimas), proc. 

 

 
6 pav. Problemos, iškylančios ugdant vertybinę orientaciją (d÷stytojų vertinimas), proc. 

 
Respondentų atsakymai rodo, kad dažniausiai susiduriama su skirtingais požiūriais į 

vertybes (studentai – 80,5 %, d÷stytojai – 97,0 %) Antrąja pagal dažnumą iškylančia problema 
d÷stytojai (71,0 %) laiko vertybin÷s orientacijos ugdymo sud÷tingumą. Didesn÷ dalis studentų 
teigia, kad su šia problema susiduria nedažnai (50,7 %) arba visai nesusiduria (19,4 %). 
Sunkumus nustatant asmens vertybines nuostatas šiek tiek daugiau nei pus÷ respondentų 
(studentai – 51,8 %, d÷stytojai – 54,8 %) laiko labai dažnais. Temos Vertyb÷s stygių mokymo 
medžiagoje konstatuoja maždaug pus÷ respondentų (studentai – 47,6 %, d÷stytojai – 63,3 %). 
Vertinant problemas, iškylančias ugdant vertybinę orientaciją, siekiama ugdymo proceso ir 
saviugdos efektyvumo.  

Išvados 
1. Ištyrus ir išanalizavus būsimų užsienio kalbų pedagogų ir jų d÷stytojų vertybines 

nuostatas, atskleidžiamos glaudžios jų sąsajos. 
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2. Skiriant pakankamą d÷mesį ugdytinių ir ugdytojų vertybinių nuostatų sąsajoms, 
galima efektyviau valdyti ugdymo procesą, tinkamai parinkti mokymo medžiagą ir siekti 
ugdymo proceso efektyvumo.  

3. Atsižvelgiant į prioritetin÷mis laikomas būsimųjų užsienio kalbų pedagogų ir 
jųd÷stytojų vertybines nuostatas, tobulinamas ir formuojamas vertyb÷mis pagrįstas ugdymo 
turinys. 

4. Konstrukcinio pobūdžio ugdytojų ir ugdytinių sąveika daro teigiamą įtaką vertybinių 
nuostatų formavimui ir dalykų (modulių) programų įgyvendinimui. 
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Summary 
THE DEVELOPMENT AND ASPECTS OF VALUES AS THE COMPETENCE COMPONENT OF 

A FUTURE TEACHER  
The authors analyse the connection between the curriculum of education and value orientation; and discuss 

of the development of the value attitude preparing the pedagogues of foreign languages in the article The 
Development and aspects of values as the competence component of a future teacher. There is also the importance 
of the theme Values developing the value attitude emphasized in this article. 

The authors analyse this theme applying the methods of the analysis of research literature and discussing 
the results of the empirical research. The research has been implemented in October 2008 in Kaunas College, 
K÷dainiai Jonušas Radvila Faculty Department of Philology and in Marijampol÷ College, Faculty of Educology and 
Social Work Department of Foreign Languages. Future pedagogues and their teachers have participated in the 
research. The research tool is a questionnaire interview. The respondents have expressed their attitude towards the 
values, which have been presented to them; they have also evaluated the value context of the training material of the 
programmes of foreign languages pedagogy and problems related with the development of value orientation. 

The urgency of this article illustrates the factor that the analysis and summary of the development of the 
value orientation help to perceive this process more deeply and manage it better. 

 Analysing the development of the value orientation, the authors reveal the attitudes of educators and 
students towards values and their connections, and analyse value aspects of the curriculum of education. 

The aim of the research is to validate the influence of the value orientation development on preparation of 
foreign languages teachers. 

The goals of the research are the following: 
• To analyse, systematize and classify the main conceptions of the theme Values. 
• To evaluate the value context of the curriculum of education (training material). 
• To investigate and analyse value attitudes of future pedagogues of foreign language and their teachers. 
• To analyse the problems related with the development of value orientation. 

Scientifically the values are defined as objects or phenomena, which meet needs and interests of people, 
and are significant for their activity, reveal the essence of the world, nature and a man. The worth of value could be 
reflected in a person’s activity. Thus it is important not only to perceive and recognize values, but preserve them and 
share with others too. In various resources values are classified differently, but the main focuses are the same: 
personal, material, spiritual, religious and ethical. 

Analysing the development of value orientation, there are emphasized the attitudes of the educators and 
students towards the values and their connections in the article. The authors analyse the value aspects of education 
curriculum and difficulties related with development of value orientation. 

It is supposed that the analysis of the research literature and scientifical research could be significant for 
those, who are interested in the aspects of development of value orientation and educational stimulation of students, 
emphasizing expression of value orientations. 
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ŠIAURöS LIETUVOS KOLEGIJOS STUDENTŲ POŽIŪRIS Į 
NUOTOLINES STUDIJAS 

 
Lina Giedrimien÷, Ingrida Donielien÷ 
Šiaur÷s Lietuvos kolegija, Šiaulių universitetas 

 
Anotacija. Straipsnyje nagrin÷jama šiandien aktuali nuotolinių studijų pl÷tot÷s problema. Pastaruoju metu 

atsiranda nauji mokymo(-si) būdai ir formos, kurių pagrindu tampa šiuolaikinių technologijų naudojimas. Viena vis 
populiar÷jančių formų – nuotolin÷s studijos. Svarbu ištirti studijuojančiųjų požiūrį į studijas, nes tai padeda siekti 
studijų efektyvumo. Straipsnyje pristatomi ir analizuojami empirinio tyrimo apie studentų požiūrį į nuotolines 
studijas duomenys.  

Raktiniai žodžiai: nuotolin÷s studijos, suaugusiųjų švietimas, požiūris į studijas. 
 
Įvadas. Šiuolaikin÷je visuomen÷je pereinama nuo mokymo prie mokymosi koncepcijos. 

Atsiranda nauji mokymo(-si) būdai ir metodai, kurių pagrindu tampa šiuolaikin÷s technologijos. 
Anot D. Rutkauskien÷s (2003), vienas svarbiausių Lietuvos valstyb÷s ir švietimo sistemos 
uždavinių yra inovacinių informacinių technologijų naudojimu pagrįstos mokslo, švietimo, 
žmonių įdarbinimo programos sukūrimas ir įgyvendinimas. Viena iš svarbiausių krypčių – 
nuotolinis mokymas(-is), kuriam naudojamos ir telemokymosi, vaizdo konferencijų, ir teledarbo 
galimyb÷s. Nuotolinis (distancinis) švietimas yra perspektyviausias dirbančiųjų asmenų 
mokymo(-si) būdas. Pabr÷žtina, kad nuotolinio švietimo, naudojančio šiuolaikines informacines 
technologijas, pl÷tra skatina informacin÷s visuomen÷s kūrimąsi. O informacin÷ (žinių) 
visuomen÷ negal÷s funkcionuoti be išvystytos suaugusiųjų švietimo sistemos. Suaugusiųjų 
mokymas(-is) visą gyvenimą tampa išsivysčiusios visuomen÷s norma. 

Besimokančiųjų pasirengimas mokytis nuotoliniu būdu yra vienas iš svarbių nuotolinio 
mokymosi organizavimo sistemos elementų. Žmon÷ms reikia laiko (kartais naujų įgūdžių) 
prisitaikyti prie naujų mokymo(-si) situacijų, e. mokymas(-is) – ne išimtis (Piskurich, 2003). 
B. Anužien÷ (2006) taip pat pabr÷žia, kad organizuojant suaugusiųjų švietimą svarbu atsižvelgti į 
besimokančiojo patirtį, nes asmenin÷ patirtis yra svarbiausias faktorius suaugusiųjų mokymesi, 
bei į vidines jo nuostatas ir pastangas, nes tai stipriausiai įtakoja mokymosi motyvaciją. 
E. mokymosi ir jo sudaromų galimybių (kalbama apie formalųjį / neformalųjį mokymą(-si), 
galimybę mokytis savarankiškai) reikšm÷ pabr÷žiama edukologiniuose, ekonominiuose ir kt. 
kontekstuose. Lietuvoje nuotolinio mokymo aktualumą ir dalyvių sąveiką tyrin÷ja 
M. Teresevičien÷ (2008), A. Targamadz÷ (2003), S. Turskien÷ (2003), L. Kaklauskas (2000), R. 
Vilkonis (2009), F. Ivanauskien÷ (2006), D. Žvirdauskas (2008) ir kt. 

Objektas – Šiaur÷s Lietuvos kolegijos studentų požiūris į nuotolines studijas. 
Tikslas – ištirti Šiaur÷s Lietuvos kolegijų studentų požiūrį į nuotolines studijas. 
Uždaviniai: 
1. Apibūdinti nuotolines studijas, suaugusiųjų švietimo specifiką. 
2. Išsiaiškinti studentų prieigos prie interneto galimybes. 
3. Atskleisti studentų požiūrį į nuotolines studijas. 
4. Nustatyti, ar studentai rinktųsi nuotolines studijas ir ką nor÷tų studijuoti. 
 
Nuotolin÷s studijos. Pastaruoju metu, spart÷jant gyvenimo ritmui, nuolat kintant darbo 

rinkos reikalavimams, atsiranda poreikis reguliariai kelti kvalifikaciją, dom÷tis su darbu 
susijusiomis naujov÷mis, šiuolaikinių technologijų teikiamomis naujomis galimyb÷mis ir pan. 
Tačiau tokiu pat svarbiu poreikiu (ir net problema) tampa darbo ir mokymo(-si) derinimas. D÷l 
šios priežasties vis populiaresn÷s tampa nuotolin÷s studijos. Nuotolinis mokymas, anot 
R. Andrews ir C. A. Haythornthwaite (2007), suteikia galimybę sukurti naują ir inovatyvią 
edukacinę aplinką, kurios pagalba sudaromos geresn÷s sąlygos studentų mokymui(-si). 

Ilgą laiką nuotolin÷s studijos buvo suvokiamos kaip mokymasis susirašin÷jant paštu, el. 
paštu. Šiandien nuotolin÷s studijos apibr÷žiamos kaip nauja žinių sklaidos forma „studijuojant 
per atstumą“, kai skiriasi mokymo ir mokymosi procesų fizin÷ vieta. Nuotolines studijas galima 
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laikyti laiko pakoreguota neakivaizdinių studijų forma, pagrįsta informacinių ir komunikacinių 
technologijų taikymu. Nuotolin÷s studijos yra patrauklus studijų būdas, nes tai toks švietimo 
būdas, kai studijų dalyviams suteikiama galimyb÷ mokytis jiems patogiu laiku, patogioje vietoje 
ir priimtina sparta, tam pasitelkus specialiai parengtą medžiagą ir informacin÷mis 
technologijomis paremtas komunikavimo priemones, neatsitraukus nuo pagrindin÷s darbo vietos. 
Be šių patrauklių savybių, nuotolin÷s studijos reikalauja itin didel÷s asmenin÷s disciplinos ir 
studijas skatinančios aplinkos darbe bei šeimoje (Targamadz÷, 2003).  

Su nuotolin÷mis studijomis yra susijusios e. mokymosi bei virtualaus mokymosi sąvokos. 
A. Targamadz÷ ir R. Petrauskien÷ pateikia tokį šių sąvokų aiškinimą: 

• E. mokymasis – tradicinis mokymasis, pagrįstas informacijos ir komunikacijos 
technologijų priemon÷mis, siekiant jo kokyb÷s ir efektyvumo, ir dažniausiai iš dalies (bet ne 
visiškai) perkeltas į virtualią erdvę;  

• Virtualus mokymasis – mokymasis virtualioje erdv÷je; 
• Nuotolinis mokymasis – mokymosi būdas, sąlygojamas tarp d÷stytojo ir studento 

esančio fizinio atstumo ir, galimas daiktas, skirtingu laiku vykstančios jų veiklos.  
Autoriai pastebi nuotolinio mokymosi supanaš÷jimą su e. ir virtualiu mokymusi. 
Kolegijos į nuotolinių studijų veiklą įsitrauk÷ nuo 2001 metų. Nuotolin÷ms studijoms 

skirti moduliai yra talpinami kolegijų vietiniuose serveriuose.  
Kalbant apie nuotolinio mokymo modulius reikia atsižvelgti į kolegijų specifiką. 

Kolegijose rengiami specialistai praktikai, dauguma mokymo dalykų yra pritaikyti praktinei 
veiklai. Tod÷l čia reikalingas tiesioginis d÷stytojo ir studento bendravimas. Išspręsti šią problemą 
padeda šiuolaikin÷ programin÷ ir technin÷ įranga, leidžianti naudoti nuotoliniam mokymui 
skirtas įvairias bendravimo priemones: vaizdo konferencijas, bendravimą realiu laiku, diskusijas 
įvairiomis temomis, bendradarbiavimą. 

Suaugusiųjų švietimo specifika. Siekiant visuomen÷s gerov÷s bei pažangos, švietimo ir 
mokymo, mokslo ir inovacijų sistemų kokyb÷ gali lemti visuomen÷s pasirengimą keistis. Tod÷l 
švietimui teikiamas išskirtinis prioritetas. Ekonominiai, ekologiniai ir socialiniai iššūkiai skatina 
ne tik pertvarkyti ekonomiką, bet ir modernizuoti švietimo sistemą. Pastaraisiais metais atliekami 
tyrimai (Tamošiūnas ir kt., 2004) atskleidžia, kad į suaugusiųjų mokymą įsitraukia vis daugiau 
asmenų, tačiau ši sritis turi nemažai tobulintinų sričių: programų lankstumas, dalykų turinio ir 
šiuolaikin÷s darbo rinkos atitikimas, šiuolaikinių metodų taikymas ir kt.  

Nuotolinio mokymo ir jo elementų taikymas suaugusiųjų švietimo sistemoje prapl÷stų 
lankstesnių mokymo programų sudarymo ir šiuolaikinių mokymo metodų taikymo galimybes, 
pagerintų mokymosi prieinamumą ir pad÷tų priartinti mokymą(-si) prie darbo vietos. Nuotolinis 
mokymas(-is) taip pat įgyvendina savarankiško mokymosi funkciją. O savarankiškas mokymasis 
užima pagrindinę (pačią svarbiausią) vietą visame suaugusiųjų švietimo procese. B. Anužien÷ 
(2006), cituodama R. M. Smith, teigia, kad svarbiausi yra šie faktoriai: 

• savarankiško mokymosi būdų, metodų, privilegijų asmenin÷ atranka; 
• besimokančiojo geb÷jimas prisiimti dalinę ar visišką atsakomybę už mokymosi 

procesą. 
Kadangi nuotolin÷s studijos iš esm÷s pagrįstos informacinių technologijų naudojimu, 

svarbu įvertinti studijų dalyvių (studentų ir d÷stytojų) pasirengimą naudotis informacin÷mis 
komunikacin÷mis technologijomis (toliau IKT). Kaip vieną iš nuotolinių studijų trūkumų 
D. Žvirdauskas (2008) įvardija tai, kad studentų ir d÷stytojų informacin÷ komunikacin÷ 
kompetencija yra nepakankama, be to, Lietuvos gyventojų nuostatos į nuotolinį mokymąsi vis 
dar pakankamai rezervuotos.  

Anot P. Jucevičien÷s (2005), pedagogo IKT kompetencija – žinios, geb÷jimai, požiūriai, 
vertyb÷s ir kitos asmenyb÷s savyb÷s, kurios lemia s÷kmingo IKT naudojimo pedagogin÷je 
veikloje rezultatus. I. Steiblyt÷s ir P. Pečiuliauskien÷s (2007) tyrimo rezultatai rodo, kad net 
63 % kolegijų d÷stytojų turi 7 modulių ECDL ( European Computer Driving Licence) 
pažym÷jimus. Tai leidžia daryti prielaidą, kad d÷stytojų IKT kompetencija yra pakankama 
nuotolin÷ms studijoms organizuoti.  
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Vertinant studentų IKT kompetenciją, ypatingą d÷mesį reik÷tų atkreipti į studentų 
geb÷jimą naudotis internetu (žiniatinklio teikiamomis galimyb÷mis). Nuotolinis mokymasis 
beveik sutapatinamas su mokymusi naudojantis internetu. Į kolegijas susirenka studentai, 
turintys įvairius IKT geb÷jimus. L. Leščinskien÷s (2004) tyrimas rodo, kad nors studentai neturi 
gilaus informatikos dalyko išmanymo, tačiau turi daug praktinių įgūdžių. Autor÷ taip pat teigia, 
kad naudojant nuotolinį mokymą ger÷ja studentų IKT kompetencija. Anot G. M. Pickurich 
(2003), pasiruošimas nuotolin÷ms studijoms pirmiausia priklauso nuo techninių įgūdžių. 

Studentų požiūris į nuotolines studijas. Tyrimo imtis ir metodika. Siekiant atskleisti 
studentų požiūrį į nuotolines studijas, buvo atliktas kiekybinis tyrimas, kurio metu 103 Šiaur÷s 
Lietuvos kolegijos studentai užpild÷ pateiktas anketas. Uždaro tipo anketa buvo publikuota 
internete, o nuoroda į šį tinklapį buvo paskelbta institucijos interneto svetain÷je. 

Anketos pirmajame puslapyje buvo pristatytas tyrimas ir akcentuota, kad anketa 
anonimin÷, jos užpildymas tetruks 5–10 min. Toliau respondentų buvo prašoma pateikti 
informaciją apie save (lytis, amžius, studijų forma, specialyb÷ ir kt.). Taip pat buvo siekta 
išsiaiškinti, kiek laiko studentai dirba su kompiuteriu, kur ir kaip dažnai naudojasi prieiga prie 
interneto. Antrojoje dalyje buvo prašoma pasisakyti apie nuotolines studijas. Įvertinimui buvo 
pasirinkta Likerto skal÷. 

Apklausa atlikta 2010 m. sausio 24–31 d. Iš viso buvo užpildytos 103 anketos, tačiau jas 
peržiūr÷jus, 3 buvo anuliuotos. Respondentų atrankos būdas buvo neatsitiktinis.  

Apklausoje raštu dalyvavo 100 Šiaur÷s Lietuvos kolegijos studentų. Tyrime dalyvavo 
daugiau moterų (63 %) nei vyrų (37 %). 72 respondentai buvo iki 25 metų amžiaus. 55 studentai 
nurod÷, kad gyvena Šiauliuose. 52 studentai pasirinkę nuolatinę studijų formą, o 48 – ištęstinę. 
Pagal specialybes pasiskirstymas buvo toks: teis÷ – 29, verslo vadyba – 31, finansinių institucijų 
ekonomika – 16, renginių verslo vadyba – 2, kompiuterių tinklų administravimas – 22 studentai.  

Tyrimo rezultatai. Nuotoliniu būdu studijuoti galima tik turint darbo su kompiuteriu 
įgūdžius, tod÷l yra svarbu išsiaiškinti, kiek laiko yra dirbama. Tik vienas respondentas 
kompiuteriu dirba trumpiau nei vienerius metus, iki trijų metų – 17, iki penkerių metų – 17, 
daugiau nei šešerius metus dirba 54 respondentai. Beveik visi studentai turi galimybę naudotis 
internetu namuose (1 lentel÷). Kad mokymo institucijoje išvis nesinaudoja prieiga prie interneto, 
nurod÷ 39 studentai. Interneto prieiga viešojoje bibliotekoje, interneto kavin÷se ir kaimynų 
namuose naudojasi tik keli studentai. Pas draugus bent kartą per m÷nesį naudojasi internetu 65 
studentai, pas gimines – 33. 
 

1 lentel÷  
Studentų naudojimosi prieiga prie interneto periodiškumas ir vieta 

 

  
Kiekvieną 

dieną 

Kelis 
kartus per 

savaitę 

Tik 
savaitga-

liais 

Kelis 
kartus per 

m÷nesį 

Rečiau nei 
kartą per 
m÷nesį 

Nesinaudo-
ju 

1. Namuose 93 3 1 1 0 2 
2. Kolegijoje 1 25 1 17 17 39 
3. Viešojoje bibliotekoje 0 3 0 4 11 82 
4. Interneto kavin÷se 0 1 0 2 3 94 
5. Pas draugus 0 5 6 19 27 35 
6. Pas gimines 1 1 4 8 19 67 
7. Pas kaimynus 0 1 0 2 2 95 
8. Belaidžio interneto 
zonose 

2 5 1 9 13 71 

 
Studentų požiūris į nuotolines studijas matomas 2 lentel÷je. 91 studentas mano, kad darbą 

galima derinti su nuotolin÷mis studijomis. Kad d÷l darbo nenukenčia studijų kokyb÷, pasisak÷ 57 
apklaustieji. Tai, kad mokymasis nuotoliniu būdu suteikia galimybę pasirinkti laiką, vietą bei 
mokymosi sritį, sutinka beveik po 90 studentų. Tai, kad nuotoliniu būdu galima įgyti daug naujų 
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žinių ir galima mokytis visą gyvenimą, mano atitinkamai 82 ir 91. 92 studentai pritaria, kad 
nuotoliniu būdu gali mokytis ir asmenys su negalia.   

Daugiau nei pus÷ apklaustųjų (58) nurod÷, kad jiems trūksta informacijos apie nuotolines 
studijas, o kad netrūksta – 25. Tik 8 respondentai mano, kad nuotolin÷s studijos yra neefektyvus 
mokymasis, 30 pasisak÷ nei taip, nei ne. 40 studentų tvirtai paneig÷, o 22 – dar šiek tiek abejoja, 
ar nuotolinis mokymasis efektyvus. Studentai patvirtina, kad nuotolin÷s studijos silpnina 
socialinius ryšius tarp žmonių (40 %). 42 studentai sutiko su teiginiu, kad ilgas darbas su 
kompiuteriu gali pakenkti akims. Tik keturiolika apklaustųjų nurod÷, kad virtualus bendravimas 
su d÷stytoju trukdys studijoms, o 58 – paneig÷ tą faktą. Dalį teiginių apie nuotolines studijas iki 
30 studentų vertino neutraliai, nes tik 19 apklaustųjų studijavo nuotoliniu būdu.  

 
2 lentel÷  

Studentų požiūris į nuotolines studijas 
 

 

Tikrai 
taip 

Ko 
gero, 
taip 

Nei taip, 
nei ne 

Ko gero, 
ne 

Tikrai 
ne 

1. Darbą galima derinti su nuotolin÷mis studijomis 70 21 5 4 0 

2. D÷l darbo nenukenčia studijų kokyb÷ 32 25 19 18 5 

3. Suteikia galimybę mokytis patogiu laiku 66 22 7 2 2 

4. Suteikia galimybę mokytis patogioje vietoje 70 19 7 1 2 

5. Galima pasirinkti mokymosi sritį 66 24 1 4 1 

6. Šis mokymosi būdas yra labiau individualizuotas 44 35 15 1 3 

7. Galimyb÷ mokytis visą gyvenimą 48 34 9 2 4 

8. Studijuoti gali ir asmenys su negalia 76 16 5 0 2 

9. Galima įgyti naujų žinių 73 18 3 1 2 

10. Trūksta informacijos apie nuotolines studijas 36 22 17 12 13 

11. Neefektyvus mokymasis 6 2 30 22 40 

12. Silpn÷ja socialiniai ryšiai tarp žmonių 13 27 28 7 25 

13. Ilgas darbas kompiuteriu gali pakenkti sveikatai 18 24 32 8 13 

14. Atliekant užduotis galima nusirašyti 16 24 29 10 17 
15. Virtualus bendravimas su d÷stytoju trukdys 
studijoms 

4 10 23 25 33 

 
Studijas nuotoliniu būdu apklaustieji rinktųsi tam, kad įgytų naujų žinių, keltų 

kvalifikaciją (atitinkamai 80 ir 88). 72 studentai mano, kad darbo kokyb÷ mažiau nukent÷tų 
studijuojant nuotoliniu būdu (3 lentel÷). 88 studentai nuotolines studijas pasirinktų tam, kad 
gal÷tų suderinti studijas ir darbą.  Privalumas, kad mokantis galima pasirinkti mokymosi tempą, 
yra labai svarbus 56 apklaustiesiems. Net 83 studentai nurod÷, kad nuotolin÷s studijos jiems būtų 
priimtinos, nes taupomas laikas ir kelion÷s į / iš mokymo įstaigą(-os) išlaidos (82 %).  

3 lentel÷  
Studijų nuotoliniu būdu pasirinkimo motyvai 

 
Tyrimo metu nustatyta, kad 50 studentų pageidautų, kad studijos nuotoliniu būdu vyktų 

mokymo institucijoje, o 19 – nepageidautų. Namuose studijos nuotoliniu būdu priimtinos 86 

 
Tikrai 
taip 

Ko gero, 
taip 

Nei taip, 
nei ne 

Ko gero, 
ne 

Tikrai ne 

1. Naujų žinių įgijimas 54 26 11 1 6 

2. Kvalifikacijos k÷limas 62 26 6 0 4 

3. Nenukenčia darbo kokyb÷ 41 31 14 7 4 

4. Galimyb÷ pasirinkti mokymosi tempą 56 30 9 1 2 

5. Galimyb÷ suderinti laiką šeimai ir studijoms 57 31 7 2 2 

6. Sutaupomas laikas kelionei 65 18 9 2 4 
7. Sutaupomos kelion÷s į/iš mokymo įstaigą(-os) 
išlaidos 

65 17 9 0 5 
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studentams, o 8 – nepriimtinos. Darbo vietoje mokytis nor÷tų tik 17, o 49 nenor÷tų (ar negal÷tų).  
20 studentų pasisak÷, kad studijos nuotoliniu būdu gal÷tų vykti viešojoje bibliotekoje, o 49 tai 
nepriimtina.  

Tyrimo rezultatai atskleid÷, kad nuotoliniu būdu studentai nor÷tų studijuoti šiuos dalykus: 
kompiuterinių įgūdžių tobulinimą (70 %), įmon÷s valdymą (65 %), teis÷s pagrindus (59 %), 
vadybos pagrindus (57 %), užsienio kalbos pradmenis (56 %). Studijuoti nuotoliniu būdu verslo 
anglų kalbą pageidautų 54 studentai, verslo vokiečių kalbą – 18, o verslo rusų kalbą – 34. 

Išvados  
1. Nuotolinis švietimas yra perspektyviausias dirbančių asmenų mokymo(-si) būdas. Jis 

įgyvendina mokymo(-si) visą gyvenimą ir savarankiško mokymosi funkcijas. Vienas svarbiausių 
nuotolinio mokymo(-si) elementų – besimokančiųjų pasirengimas prisitaikyti prie naujų 
mokymosi situacijų. 

2. Tyrimo rezultatai atskleid÷, kad beveik visi apklaustieji turi galimybę namie naudotis 
internetu kiekvieną dieną ir dirba su kompiuteriais daugiau nei vienerius metus. 

3. Studentų nuomone, nuotolin÷s studijos pad÷tų derinti darbą ir studijas, leistų 
pasirinkti laiką, vietą bei mokymosi sritį ir pasiekti efektyvių rezultatų. Nuotolin÷s studijos 
studentams būtų priimtinos, nes taupomas laikas ir kelion÷s išlaidos į mokymo įstaigą. Tyrimo 
metu nustatyta, kad, studentų nuomone, virtualus bendravimas su d÷stytoju netrukdytų 
studijoms. Kelis teiginius apie nuotolines studijas dalis studentų vertino neutraliai, nes tik 
penktadalis apklaustųjų studijavo nuotoliniu būdu. 

4. Studentams trūksta informacijos apie nuotolines studijas. Studentų nuomone, 
studijuojant nuotoliniu būdu silpn÷ja socialiniai ryšiai tarp žmonių, o ilgas darbas su kompiuteriu 
gali pakenkti akims. Palankiai vertinamos galimyb÷s mokytis nuotoliniu būdu visą gyvenimą bei 
asmenims su negalia. 

5. Studijas nuotoliniu būdu apklaustieji rinktųsi d÷l to, kad įgytų naujų žinių, keltų 
kvalifikaciją, kad gal÷tų suderinti studijas ir darbą, nes mažiau nukent÷tų darbo kokyb÷. 
Nuotoliniu būdu studentai nor÷tų studijuoti kompiuterinių įgūdžių tobulinimo, įmon÷s valdymo, 
teis÷s pagrindų, vadybos pagrindų bei užsienio kalbos pradmenų dalykus. Nuotolin÷s studijos 
tur÷tų vykti namuose arba mokymo institucijoje. 
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Summary 
THE VIEPOINT OF THE STUDENTS OF NORTHERN LITHUANIA COLLEGE TO DISTANCE 

LEARNING 
The changes in education system are oriented on the new technology-based teaching ways and methods. 

Distance education and e-learning are long-range for lifelong lasting education. It is very important for learners and 
teachers to have an information communication competence. As well as very good computer knowledge and 
practice is required. Sometimes participants need time and new skills to adapt to distance learning.  

The research is based upon the analysis of a viewpoint of Northern Lithuania College students. 100 student 
of this institution have participated in the research. The internet survey was pursued in January, 2010. Generalizing, 
it can be stated that almost all students work with computer longer than one year and have a possibility to use an 
internet at home. According to the students, distance learning can help to combine work and studies; it is possible to 
choose time, place and learning area and also it is an effective learning. The results show that virtual communication 
with teacher will not impede for learning, but long working with computer is not good for the eyes.  Students do not 
have enough information about distance learning. Students would like to choose distance learning for these reasons: 
to achieve new knowledge, to raise qualification, to combine studies and work. Most attractive courses for distance 
learning are: improvement of IT skills, Management of Organization, Basics of Management, Law or Foreign 
Language.   
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UTENOS KOLEGIJOS STUDENTŲ IR ABSOLVENTŲ 
KOMUNIKACINöS UŽSIENIO KALBOS KOMPETENCIJOS 
SITUACIJOS ANALIZö DARBDAVIŲ POREIKIŲ ASPEKTU 

 
Rasa Jodien÷, Dalia Stunž÷nien÷ 

Utenos kolegija 
 
Anotacija. Efektyvi komunikacija su aplinkiniu pasauliu bei geb÷jimas valdyti informacinius srautus yra 

viena iš būtinų įmon÷s s÷kmingų darbo sąlygų. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare ir sustipr÷jus bei užsimezgus 
naujiems įmonių ryšiams su jų užsienio partneriais, iškilo nauji reikalavimai įmonių darbuotojų profesiniam 
rengimui. Atsižvelgiant į tai, šiame straipsnyje analizuojama verslo įmonių vadovų nuomon÷ apie Utenos kolegijos 
vadybos studijų krypties studentų ir absolventų komunikacinę užsienio kalbos kompetenciją. Tyrimo rezultatų 
analiz÷ yra reikšminga praktiniu lygmeniu siekiant tobulinti kolegines užsienio kalbos studijas taip, kad jos atitiktų 
darbdavių poreikius. 

Raktiniai žodžiai: komunikacin÷ kompetencija, komunikacin÷ užsienio kalbos kompetencija, kalbin÷ 
veikla.  

 
Įvadas. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare ir sustipr÷jus bei užsimezgus naujiems 

įmonių ryšiams su jų užsienio partneriais, iškilo nauji reikalavimai įmonių darbuotojų 
profesiniam pasirengimui. Darbo rinkoje, ypač pardavimų ir marketingo srityje, užsienio šalyse 
bei bendraujant su žiniasklaida itin svarbi yra užsienio kalbos kompetencija, nes efektyvi 
komunikacija su aplinkiniu pasauliu bei geb÷jimas valdyti informacinius srautus yra viena iš 
būtinų įmon÷s s÷kmingo darbo sąlygų. Įmon÷s užsienio šalyse įkuria savo filialus, tod÷l dalykin÷ 
komunikacija su užsienyje esančiomis struktūromis tampa neišvengiama.  

Savo ruožtu aukštosios mokyklos, kuriose įgyjamos tam tikros srities profesin÷s 
kompetencijos, turi reaguoti į darbo rinkos poreikius ir besimokantiesiems suteikti tokių žinių ir 
įgūdžių, kurie įgalintų juos būti konkurencingus darbo rinkoje ir tenkintų darbdavių keliamus 
reikalavimus. Studijų rezultatų praktinis įvertinimas sudaro prielaidas geriau derinti mokslo ir 
verslo interesus. 

Europos Bendrijų komisijos veiksmų plano „Kalbų mokymosi ir kalbų įvairov÷s 
skatinimas“ įgyvendinimo ataskaitoje raginama kiekviename universitete laikytis nuoseklios 
kalbų politikos, kad visi studentai būtų skatinami mokytis kalbų ir kad jiems būtų suteikiama 
galimyb÷ studijuoti užsienyje (Europos Bendrijų komisijos veiksmų planas, 2007). Toje pat 
ataskaitoje nurodoma, jog buvo atliekamas tyrimas siekiant sužinoti, kiek kainuoja 
daugiakalbyst÷s stygius, tačiau kaip atskiras projektas buvo nutrauktas. Jo dalis buvo įtraukta į 
platesnį darbą „Neigiamos užsienio kalbų įgūdžių stokos įmon÷se pasekm÷s Europos 
ekonomikai“ (“Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in 
Enterprise”) (IV.1.3.b), kuriame nustatyta, kad d÷l kalbinių įgūdžių stokos netenkama daug 
verslo galimybių, ir rekomenduojama paskatinti įmones tobulinti savo kalbų įgūdžių valdymą, 
ugdyti bendrov÷s darbuotojų kalbinius įgūdžius, suteikti darbuotojams galimybę mokytis, o 
studentams ir darbuotojams iš užsienio – darbo patirties galimybių, ir dalyvauti įmonių 
mainuose. Taip pat reik÷tų pagerinti verslo bei švietimo sąsajas (Europos Bendrijų komisijos 
veiksmų planas, 2007).  

Įvertinę komunikacijos svarbą versle, užsienio šalių komunikacijos specialistai plačiai 
nagrin÷jo vadybin÷s krypties profesijų rengimo komunikacinę kompetenciją (Adams, 2003; 
Wharton, 2002; Robertson, 2000; Schott, Ghanbari, 2008; Michael, 2008 ir kt.). Lietuvoje 
komunikacin÷ kompetencija buvo nagrin÷ta įvairiais aspektais: dalykin÷ kompetencija 
(Chreptavičien÷, Urbanskien÷, 2000); verbalin÷s kompetencijos ugdymas (Dumčius, 2002); 
tarpkultūrin÷ komunikacijos kompetencija (Cesevičiūt÷, Minkut÷- Henrikson, 2002); pedagogin÷ 
komunikacija (Kardelien÷, 2007); kalbin÷s kompetencijos mokymo ir mokymosi problematika 
(Šernas, 2006); komunikacin÷s užsienio kalbos kompetencijos svarba (Lapyt÷, Želvyt÷, 
Stankevičien÷, 2004) ir kt.  
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Straipsnio autor÷s neaptiko duomenų apie Lietuvoje vykdytus ir publikuotus tyrimus, 
kaip darbdaviai vertina aukštųjų mokyklų absolventų komunikacinę užsienio kalbos 
kompetenciją.  

Utenos kolegija kol kas neturi išsamių duomenų, kaip darbdaviai vertina šios kolegijos 
studentų ir absolventų užsienio kalbos kompetenciją. Tuo tikslu buvo atliktas tyrimas, kuriame 
keliamas toks probleminis klausimas: ar Utenos kolegijos studentų ir absolventų užsienio 
kalbos kompetencija tenkina darbdavių poreikius?  

Tyrimo objektas: darbuotojų, Utenos kolegijos studentų / absolventų komunikacinei 
užsienio kalbos kompetencijai keliami darbdavių reikalavimai. 

Tyrimo tikslas: ištirti darbdavių keliamus reikalavimus darbuotojų, Utenos kolegijos 
studentų / absolventų komunikacinei užsienio kalbos kompetencijai. 

Tyrimo uždaviniai:  
1. Teoriniu aspektu išanalizuoti komunikacin÷s užsienio kalbos kompetencijos sampratą.  
2. Apžvelgti užsienio šalių empirinius tyrimus apie įmonių darbuotojų užsienio kalbos 

komunikacin÷s kompetencijos poreikį ir reikšmę verslui.  
3. Nustatyti, ar tenkina darbdavius įmon÷je dirbančių Utenos kolegijos absolventų 

komunikacin÷ užsienio kalbos kompetencija.  
4. Nustatyti, kokius reikalavimus darbdaviai kelia komunikacinei darbuotojų užsienio 

kalbos kompetencijai. 
Tyrimo metodai. Mokslin÷s ir periodin÷s literatūros analiz÷ ir anketin÷ apklausa. Anketa 

skirta verslo įmonių vadovams. Darbdavių apklausa buvo grindžiama savanoriškumo ir tyrimo 
anonimiškumo principais. Sudaryta anonimin÷ anketa iš 30 atvirų ir uždarų klausimų. Tyrimo 
duomenys apdoroti išvedant aritmetinius vidurkius. 

 
Komunikacin÷s užsienio kalbos kompetencijos samprata. Sąvoka kompetencija yra 

nusakoma įvairiai: ištekliai, geb÷jimai, vidiniai sugeb÷jimai ir t. t. Tačiau dažniausiai 
kompetencijos sąvoka yra vartojama kaip plataus diapazono sugeb÷jimai, kurie ,,yra vienaip ar 
kitaip susiję su mūsų patirtimi: meistriškumu, specializacija, inteligentiškumu ir problemų 
sprendimu” (Adamonien÷, Šilingien÷, 2003: 9),  ir žmogaus raiška arba geb÷jimas veikti, 
sąlygotas individo žinių, mok÷jimų, įgūdžių, požiūrių, asmeninių savybių bei vertybių 
(Jucevičien÷, Lepait÷, 2000: 49). Taigi kompetencija – tai žmogaus žinios, geb÷jimai, įgūdžiai, 
vertybin÷s orientacijos, požiūriai ir kitos asmenin÷s savyb÷s, ,,akumuliuotos į veiklos geb÷jimus, 
įgalinančius individą siekti rezultatų esant skirtingiems veiklos kontekstams“ (Jucevičien÷, 
Lepait÷, 2000: 48). Remdamiesi kompetencijos sąvokos apibr÷žimu, mokslininkai įvairiai 
klasifikuoja kompetencijas, tačiau bet kurioje klasifikacijoje viena iš svarbiausiųjų bendrųjų 
kompetencijų – socialin÷ kompetencija, kuriai pirmiausia priskiriama komunikacin÷s žinios, 
įgūdžiai ir geb÷jimai. Komunikacin÷ kompetencija sudaryta iš kelių subkompetencijų: 
lingvistin÷s, socialin÷s, kultūrin÷s, diskursin÷s, strategin÷s. Lingvistin÷ subkompetencija 
suvokiama kaip geb÷jimas taisyklingai skaityti, kalb÷ti ir rašyti, kalbos sistemos ir kalbos 
funkcionavimo pažinimas, gausus žodynas. Tačiau lingvistin÷s subkompetencijos ugdymas n÷ra 
savitikslis: ji skirta komunikacinei kompetencijai ir bendram kultūriniam išsilavinimui pl÷sti. Čia 
svarbu nepamiršti, kad komunikacin÷ užsienio kalbos kompetencija yra realizuojama kitokiame 
nei gimtosios kalbos ir artimos socialin÷s bei kultūrin÷s aplinkos kontekste, tod÷l reikalingos 
kitokios žinios, geb÷jimai ir įgūdžiai, vertyb÷s bei motyvacija. Komunikacin÷ užsienio kalbos 
kompetencija – tai žinios, geb÷jimai ir įgūdžiai suvokti kalbantįjį, palaikyti pokalbį, skaityti ir 
suprasti tekstą, išryškinant socialinius aspektus, suvokiant kultūrų skirtumus, geb÷jimas išreikšti 
savo jausmus, gyvenimo faktus ir reiškinius raštu ir žodžiu, t.y. vartojant konkrečias kalbines 
veiklas.  

Apibendrinant galima teigti, kad komunikacin÷s užsienio kalbos kompetencijos esmę 
sudaro geb÷jimas suprantamai perduoti pranešimus ir suprasti, analizuoti juos bei tinkamai 
reaguoti, išryškinant socialinius aspektus, suvokiant kultūrų skirtumus, geb÷jimas išreikšti savo 
jausmus, gyvenimo faktus ir reiškinius raštu ir žodžiu, t. y. vartojant konkrečias kalbines veiklas: 
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produkciją (žodinę ir rašytinę);recepciją (žodinę, vizualinę ir audio-vizualinę); interakciją 
(žodinę ir rašytinę); mediaciją (žodinę ir rašytinę). Darbo autor÷s ir r÷m÷si šiais teiginiais 
atlikdamos tyrimą. 

Užsienio šalių patirtis analizuojant įmonių darbuotojų užsienio kalbos 
komunikacin÷s kompetencijos poreikį ir reikšmę verslui. Straipsnio autor÷s pristato keletą 
reikšmingesnių empirinių tyrimų apie įmonių darbuotojų užsienio kalbos komunikacin÷s 
kompetencijos poreikį ir reikšmę verslui. 1994–1995 metais Vokietijos profesinio mokymo 
institutas (Das Bundesinstitut für Berufsbildung) vykd÷ projektą „Profesin÷s kvalifikacijos 
tarptautiniame kontekste“, kurio metu buvo atliktas empirinis tyrimas. Tyrimo rezultatai parod÷, 
jog apklausti darbdaviai d÷l besiplečiančių ryšių su užsieniu prognozuoja vis did÷jantį 
darbuotojų užsienio kalbos poreikį. Pabr÷žtina, kad užsienio kalbos žinių poreikis labai stipriai 
varijuoja tarp skirtingų ūkio šakų. Tyrimo išvadose teigiama, jog pagal darbe atliekamas 
funkcijas gali pakakti minimalių užsienio kalbos žinių, jei tai yra techninis darbas (instrukcijų 
skaitymas ir supratimas, techninių dokumentų skaitymas ir supratimas. Šiuo atveju žinių trūkumą 
gali kompensuoti ir informacijos supratimą palengvinti br÷žiniai, formul÷s ir pan.). Prekybos 
įmon÷se pageidaujami darbuotojai, greitai prisitaikantys prie besikeičiančių darbo sąlygų d÷l 
besipl÷tojančių įmon÷s ryšių su užsienio partneriais. Jie privalo demonstruoti ne tik puikias 
užsienio kalbos žinias, bet ir, išmanydami apie kultūrinius skirtumus, geb÷ti tinkamai elgtis 
bendraudami su užsienio partneriais (pokalbiai su klientais, derybos, pristatymai ir pan.). 

Dar vienas su kalbin÷mis būsimų darbuotojų kompetencijomis susijęs tyrimas buvo 
atliktas 2002 m. Vokietijoje, kur nuo 2010 m. ketinama pasiūlyti naujas studijų programas, 
kurias baigę absolventai geriau tenkintų ūkio subjektų poreikius nei tradicinių studijų programų 
aukštųjų mokyklų absolventai. Nor÷dami išsiaiškinti, kokių darbuotojų laukia įmon÷s, po 
diskusijos su Vokietijos aukštųjų mokyklų rektorių konferencijos atstovais apie Europos 
aukštojo mokslo reformą Vokietijos pramon÷s ir prekybos rūmai suorganizavo Vokietijos 
įmonių anketinę apklausą, kurioje buvo pateikti klausimai apie bakalauro ir magistro studijų 
programas, apie galimybes įdarbinti aukštųjų mokyklų absolventus ir apie kompetencijas, kurių 
tikimasi iš būsimų darbuotojų. Iš apklausos duomenų apie kalbinę užsienio kalbos kompetenciją 
paaišk÷jo, jog 56,7 % įmonių geb÷jimą kalb÷ti 2 užsienio kalbomis mano esant svarbų, 20,2 % – 
labai svarbų, 23,1 % įmon÷se ši kompetencija visai nesvarbi. 10,3 % įmonių tuo klausimu 
neišreišk÷ jokios nuomon÷s. Užsienio kalbos mok÷jimui reikšm÷s neteikia pirmiausia mažos ir į 
vietinę rinką orientuotos įmon÷s (draudimo bendrov÷s, regioniniai bankų filialai, spaustuv÷s, 
leidyklos ir pan.). Ir priešingai – didel÷s ir užsienio rinkai teikiančios prekes bei paslaugas 
įmon÷s geb÷jimą kalb÷ti užsienio kalba laiko svarbiu ar labai svarbiu. 

S. Vandermeeren (2002) atliko tyrimą apie komunikacin÷s užsienio kalbos 
kompetencijos poreikį Suomijos įmon÷se bei publikavo straipsnį apie kitą atliktą tyrimą – kiek 
reikalingos vokiečių kalbos žinios ir geb÷jimas komunikuoti vokiškai Europos įmon÷se. Autor÷ 
įmonių poreikį užsienio kalbos kompetencijai įvardino kaip geb÷jimų visumą tų darbuotojų, 
kurie disponuoja užsienio kalbos žiniomis ir geba užmegzti, palaikyti ir puosel÷ti verslo ryšius su 
kitaip kalbančiais jų gimtąja kalba. Tyrimo rezultatai parod÷, jog egzistuoja neatitikimas tarp 
kompetencijos, kurią turi darbuotojai, ir reikalavimų, kuriuos kelia įmon÷s vadovai (derybos, 
pokalbiai telefonu, dalykinis susirašin÷jimas). 

Apibendrinant aprašytus empirinius tyrimus būtų galima akcentuoti, jog besiplečiantys 
įmon÷s ryšiai tarptautin÷je rinkoje formuoja komunikacin÷s užsienio kalbos kompetencijos 
poreikį, lygiai kaip įmon÷s, orientuotos į vietinę rinką, tokio poreikio neturi. Taip pat svarbu 
pasteb÷ti, jog įmon÷je atliekamos funkcijos ir užimamos pareigos gali sąlygoti reikalavimus, 
keliamus komunikacinei užsienio kalbos kompetencijai ir atskiroms jos kalbin÷ms veikloms 
konkrečiose situacijose. 

Darbdavių apklausos rezultatai. Tyrimo metodai. Pagrindiniu tyrimo metodu 
pasirinkta anketin÷ apklausa. Anketa skirta verslo įmonių vadovams. Darbdavių apklausa buvo 
grindžiama savanoriškumo ir tyrimo anonimiškumo principais. Sudaryta anonimin÷ anketa iš 30 
atvirų ir uždarų klausimų.  
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Pirmą klausimų bloką sudar÷ duomenys apie respondentus (įmon÷s veiklos tipas, 
darbuotojų skaičius įmon÷je, kokioje rinkoje įmon÷ veikia). 

Antruoju klausimų bloku siekta sužinoti, kokias užsienio kalbos žinias turi įmonių 
darbuotojai, kokie yra įmon÷s ryšiai, t.y. ar yra ir koks yra komunikacin÷s užsienio kalbos 
kompetencijos poreikis. 

Trečiasis klausimų blokas pad÷jo išsiaškinti, kiek įmon÷je dirba Utenos kolegijos 
studentų/absolventų ir kokias pareigas jie užima bei funkcijas atlieka.  

Ketvirtuoju ir penktuoju klausimų blokais siekta sužinoti, kokias konkrečias kalbines 
veiklas vartoja įmonių darbuotojai, realizuodami komunikacinę užsienio kalbos kompetenciją 
versle, ir ar darbdaviai yra patenkinti tų kalbinių veiklų kokybe konkrečiose srityse.  

Šeštasis klausimų blokas sudarytas norint išryškinti darbdavių nuomonę apie tai, kurias iš 
Utenos kolegijos studentų/absolventų komunikacin÷s užsienio kalbos kompetencijos kalbinių 
veiklų reik÷tų tobulinti atkreipiant į jas ypatingą d÷mesį studijų procese.  

Tyrimo dalyviai, jų charakteristika ir tyrimo organizavimas. Respondentų imčiai 
nustatyti Studijų skyriuje buvo surinkti duomenys, kokiose įmon÷se dirba Verslo ir technologijų 
fakulteto antro – ketvirto kurso ištęstinių studijų vadybos studijų krypties studentai (specialyb÷s 
užsienio kalbos studijos Utenos kolegijoje baigiamos po pirmo kurso (1–2 semestrai), išlaikius 
egzaminą, išskyrus turizmo administravimo studijų programą, kurioje užsienio kalbos studijos 
baigiamos po 3 semestro). Tuo pačiu metu buvo surinkti duomenys apie dirbančius šio skyriaus 
antro ir trečio kurso studentus. Atmestos valstybin÷s įstaigos ir biudžetin÷s organizacijos, 
kadangi jose komunikacinei užsienio kalbos funkcijai vykdyti dažniausiai samdomi kvalifikuoti 
vertimų biurų darbuotojai. Į įmonių dydį atrankoje atsižvelgta nebuvo.  

Įmonių vadovų apklausa vyko 2008 m. rugs÷jo – 2009 m. kovo m÷n. Kad būtų gauta kuo 
daugiau užpildytų anketų, kai kurių įmonių vadovams buvo išsiųsti elektroniniai laiškai–
prašymai. Iš viso išsiųsta 300 anketų. Tyrimo metu surinktos 183 kokybiškai užpildytų anketos. 
Tinkamai užpildytos ir atsiųstos atgal paštu anketos sudar÷ 61 % visų išsiųstų paštu anketų. 
Siekiant išvengti pašto išlaidų (vokų, pašto ženklų pirkimo), anketose buvo nurodytas fakso 
numeris, kuriuo įmon÷s užpildytas anketas gal÷jo atsiųsti į Verslo ir technologijų fakultetą, kur 
dirba šio straipsnio autor÷s. Dalis užpildytų anketų (12 %) buvo atsiųstos faksu. Vengiant pašto 
išlaidų, į įmones, esančias Utenos mieste, tyrimo organizator÷s nuneš÷ anketas ir užpildytas 
pasi÷m÷ pačios.  

Tyrimo rezultatai ir jų interpretacija. Tyrime dalyvavusios įmon÷s veikia Vilniaus, 
Zarasų, Visagino, Anykščių, Šiaulių, Utenos, Mol÷tų, Rokiškio, Panev÷žio rajonuose ir kituose 
Lietuvos miestuose. Tarp jų 56 % yra paslaugas teikiančių įmonių, 30 % – prekybos įmonių, 13 
% gamybos įmonių ir 1 % kitokių. 13 % apklausoje dalyvavusių įmonių dirba iki 10 darbuotojų, 
56 % – iki 40, 8 % – iki 70, 17 % – iki 150 ir 6 % – iki 250 darbuotojų.  

Daugelyje apklaustų įmonių komunikacijai su užsieniu palaikyti vartojama anglų kalba. 
Visos tyrime dalyvavusios įmon÷s nurod÷, jog jų užsienio partneriai lietuviškai nekalba ir 
informacijos neteikia. Kokios kalbin÷s užsienio kalbos kompetencijos veiklos vartojamos 
įmon÷se, iliustruoja 1 pav.  

Kad vienos užsienio kalbos nepakanka arba bent jau pageidaujama, jog darbuotojas 
kalb÷tų 2 užsienio kalbomis, nurod÷ 81 % įmonių. Šį poreikį pavirtina faktas, jog 46 % įmonių, 
tur÷damos pakankamai ar gerai anglų kalba komunikuojantį darbuotoją, komunikacijai su 
vokiškai ar prancūziškai kalbančiu partneriu naudojasi vertimų biurų paslaugomis ar versti 
samdo privatų asmenį. Tik 1 % įmonių turi etatinį darbuotoją vert÷ją. Šių etatų atsisakyta 
iškeliant reikalavimus kitiems darbuotojams.  
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1 pav. Kalbin÷s užsienio kalbos kompetencijos veiklos, vartojamos įmon÷se 
 
Kiek nuostolių patiria įmon÷ d÷l užsienio kalbos kompetencijų stokos, n÷ viena tyrime 

dalyvavusi įmon÷ nurodyti negal÷jo, nes tokių skaičiavimų n÷ra atlikusi.  
Realius nuostolius paskaičiuoti būtų sud÷tinga ir d÷l tos priežasties, jog nesinaudojant 

vertimų biuro paslaugomis, o komunikacijai su užsienio partneriais pasitelkiant atitinkamos 
kompetencijos savo darbuotoją, kurio pareigos su šiuo darbu tiesiogiai n÷ra susijusios, nukenčia 
pastarojo darbuotojo tiesioginio darbo efektyvumas. Lygiai taip pat n÷ viena vertimo 
paslaugomis iš išor÷s besinaudojanti įmon÷ nenurod÷ tikslaus išlaidų dydžio. Galima prielaida, 
jog ši informacija yra konfidenciali arba ligi šiol tokios išlaidos nesudar÷ didel÷s sumos, tod÷l į 
ją nebuvo atkreiptas d÷mesys. Kita vertus, realias vert÷javimo žodžiu išlaidas gali būti sunku 
apskaityti, nes be darbo užmokesčio vert÷jui paprastai apmokamos maitinimo išlaidos (pietūs su 
verslo partneriais, kavos pertrauk÷l÷s ir pan.). 

Įmonių vadovų nuomone, užsienio kalbos komunikacin÷ kompetencija būtina įmonių ir 
padalinių (skyrių) vadovams bei vadybininkams. Net 46 % įmonių nurod÷, jog min÷tiems jų 
įmon÷s asmenims šios kompetencijos stinga. Kaip tyrime dalyvavę darbdaviai vertina Utenos 
kolegijos studentų/absolventų užsienio kalbos įgūdžius, iliustruoja 2 pav. 
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2 pav. Utenos kolegijos studentų / absolventų užsienio kalbos įgūdžiai darbdavių požiūriu 

 
Įmonių vadovų požiūriu, Utenos kolegijos studentų/absolventų komunikacin÷s užsienio 

kalbos kompetencijos lygis yra tobulintinas. Tokie apklausos rezultatai verčia užsienio kalbos 
d÷stytojus, dirbančius Utenos kolegijoje, nuolat ieškoti naujų priemonių ir būdų formuoti ir 
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tobulinti kolegijos studentų ir absolventų komunikacinę užsienio kalbos kompetenciją. Tačiau tas 
pats tyrimas parod÷, kad užsienio kalbos komunikacin÷s kompetencijos supratimas įmon÷se 
dažniausiai yra susiaurinamas iki užsienio kalbos žodžių ir taisyklių mok÷jimo bei geb÷jimo 
taisyklingai d÷lioti žodžius į sakinius ir geb÷jimo suprasti komunikacinio proceso 
partnerio/partnerių žodinę/rašytinę informaciją. Sociolingvistinei ir pragmatinei kompetencijai, 
kaip sudedamosioms komunikacin÷s kompetencijos dalims, reikšm÷s neteikiama. Vyrauja 
nuomon÷, jog egzistuoja visiems žmon÷ms (nepaisant kultūrinių skirtumų) bendros mandagumo 
taisykl÷s ir pakanka jų laikytis.  

Tyrimo metu išryšk÷jo ir kiti darbdavių reikalavimai, keliami Utenos kolegijos 
studentų / absolventų komunikacinei užsienio kalbos kompetencijai. Gauti anketin÷s apklausos 
duomenys rodo, kad, tur÷dami vadybininko profesinę kvalifikaciją, absolventai dirba 
marketingo, personalo, tiekimo, pardavimo, pirkimo ir kituose padaliniuose komercijos 
direktoriais, biuro administratoriais, sal÷s darbuotojais, klientų aptarnavimo specialistais, 
konsultantais, kasininkais– pardav÷jais, vadybininko asistentais, pamainos viršininkais. Anketoje 
darbdaviai nurod÷, kad vertinti kai kurių darbuotojų užsienio kalbos kompetenciją sud÷tinga, nes 
pastarieji, atlikdami savo pareigas, su užsienio partneriais tiesiogiai nebendrauja. Tačiau patys 
darbdaviai nor÷tų, kad, nepriklausomai nuo atliekamų funkcijų, darbuotojas geb÷tų versti 
dokumentus, laiškus, vert÷jauti žodžiu susitikimų su užsienio partneriais metu, versti raštu 
naudojimo instrukcijas ir kitus techninius dokumentus, įrenginių aprašymus, priimti ir perduoti 
informaciją telefonu, greitai rasti reikiamą informaciją užsienio kalba internete. 81 % apklaustų 
darbdavių darbo skelbimuose į vadybininko darbo vietą nurodo, jog geb÷jimas kalb÷ti viena 
užsienio kalba yra būtinyb÷, o geb÷jimas bendrauti dviem užsienio kalbomis dažnai nurodomas 
kaip privalumas. Darbdaviai turimos darbuotojo užsienio kalbos kompetencijos tiesiogiai nesieja 
su asmenin÷mis darbuotojo savyb÷mis.  

N÷ vienas iš apklausoje dalyvavusių įmonių vadovų n÷ra dom÷jęsis, kokios apimties 
(kreditų skaičius) užsienio kalbos moduliai yra parengti Utenos kolegijoje, kokie užsienio kalbos 
modulio tikslai, kokia studentų motyvacija mokytis užsienio kalbos, kaip skiriasi studentų 
užsienio kalbos kompetencija įstojus prieš modulio studijas ir po jų.  

Glaudus bendradarbiavimas tarp užsienio kalbų katedros ir įmonių atstovų, reguliarios 
darbdavių apklausos apie absolventų pasiektą užsienio kalbos kompetenciją pad÷tų tobulinti 
parengtas specialyb÷s užsienio kalbos programas. Darbdavių, turinčių ryšių su užsienio 
partneriais, susitikimai su studentais, pasakojimai apie realias situacijas bendraujant su užsienio 
partneriais pad÷tų motyvuoti studentus užsienio kalbos studijoms. 

Išvados 
1. Komunikacin÷ užsienio kalbos kompetencija apibr÷žiama kaip geb÷jimas 

suprantamai perduoti pranešimus ir suprasti, analizuoti juos bei tinkamai reaguoti išryškinant 
socialinius aspektus, suvokiant kultūrų skirtumus, geb÷jimas išreikšti savo jausmus, gyvenimo 
faktus ir reiškinius raštu ir žodžiu. Ši kompetencija išskiriama, kaip viena esminių, iš bendrųjų 
kompetencijų, reikalingų šiuolaikiniam verslo vadybos specialistui.  

2. Kaip liudija įvairiose Europos šalyse atlikti tyrimai, dauguma įmonių vadovų suvokia 
kokybiškų vadybinių paslaugų, kurios pad÷tų s÷kmingai komunikuoti užsienio kalba, būtinybę. 
Pabr÷žtina, kad užsienio kalbos žinių poreikis labai stipriai varijuoja tarp skirtingų ūkio šakų, o 
reikalavimai užsienio kalbos kompetencijai priklauso nuo konkrečių darbe atliekamų funkcijų. 

3. Utenos kolegijos studentų/absolventų užsienio kalbos kompetenciją darbdaviai 
vertina kaip tobulintiną, nors kai kurie jų kelia reikalavimus, neatsižvelgdami į studijų 
programose numatytus tikslus ir uždavinius. 

4. Siekiant geriau patenkinti darbdavių poreikius, reikia glaudžiau bendradarbiauti 
d÷stytojams ir verslo įmonių atstovams, t.y. organizuoti darbdavių apklausas ir diskusijas apie 
užsienio kalbos kompetencijas, kuriomis remiantis būtų tobulinamos specialyb÷s užsienio kalbos 
studijų modulių programos. 
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Summary 
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF A FOREIGN LANGUAGE OF UTENA COLLEGE 

STUDENTS/GRADUATES OF THE MANAGEMENT FIELD IN TERMS OF EMPLOYERS’ DEMANDS 
The expansion of business markets and appearance of new foreign business partners for companies 

challenge their management level employees with new competencies. The need for effective communication and 
ability to manage the flow of information in this way ensuring successful performance of an enterprise, highlight the 
significance of mastered communicative competence.  

The authors of the article address the issue of the communicative linguistic competence of a foreign 
language of Utena College students/graduates of the management field in terms of employers’ satisfaction.  

The research on the respective issue executed by the authors of the article aimed to find out what are the 
priorities of business enterprises (local or international market), what do employers expect from College graduates 
in terms of foreign language skills, are they satisfied with their linguistic competencies and give their 
recommendations on which linguistic activities should be mastered to meet the needs of the labour market.  
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KAUNO KOLEGIJOS KRAŠTOTVARKOS FAKULTETO ŽELDINIŲ IR 
AGROTECHNOLOGIJŲ KATEDROJE RENGIAMŲ SPECIALISTŲ 

SAVARANKIŠKUMO UGDYMO YPATUMAI 
 

Nijol÷ Jurkšaitien÷ 
Kauno kolegija Kraštotvarkos fakultetas 

 
Anotacija. Straipsnyje nagrin÷jami studentų savarankiško darbo organizavimo Kauno kolegijos 

Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedroje ypatumai. Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti 
mokymo(-si) procese dažniausiai d÷stytojų naudojamas savarankiškų darbų rūšis, įvertinti studentų nuomonę apie 
savarankiškų darbų sud÷tingumą, nustatyti dažniausiai studentų naudojamus savarankiškų darbų atlikimo metodus, 
išanalizuoti pagrindines savarankiškų darbų rengimo metu kylančias problemas. Gauti tyrimo rezultatai parod÷, kad 
savarankiškų darbų organizavimo sistemoje galima įžvelgti naujų darbo formų ir metodų atsiradimo tendencijas. 
Studentams sunkiausia studijų proceso dalis yra savarankiškų darbų rengimas, o daugiausia problemų kyla d÷l 
nesistemingo darbo semestro metu, ieškant informacijos ir rengiant darbą „paskutinę minutę“. 

Raktiniai žodžiai: studijų procesas, mokymosi aplinka, savarankiškas darbas, geb÷jimai, įgūdžiai.  
 
Įvadas. Rinkos ekonomika, ES šalių švietimo politika bei atsiv÷rusios platesn÷s ūkio bei 

kultūros galimyb÷s skatina Lietuvos kolegijose studijų turinį derinti su darbo rinkos poreikiais. 
Kolegijų funkcija – kuo geriau parengti absolventus darbinei veiklai. Tod÷l kolegijų 
absolventams svarbu įgyti suteikiamai kvalifikacijai reikalingų įgūdžių, geb÷ti teorines žinias 
integruoti į praktinę veiklą. 

Profesija apima daugybę susijusių ir į profesijos tikslą nukreiptų veiklos sričių, kurioms 
išmanyti reikalingas tam tikras absolvento pasirengimas: geb÷jimas atlikti konkretų darbą tam 
tikroje veiklos srityje. Ši veikla suprantama kaip kompetencija. Konkurencingoje darbo rinkoje 
įgytos ir nuolat tobulinamos žinios tampa pagrindiniu kvalifikuoto specialisto įrankiu 
(Laužackas, Pukelis, 2000). 

Siekiant aukštos mokymo kokyb÷s, būtina taip pateikti studentams mokomąsias užduotis, 
kad jie jas suprastų. Aiškiai suvoktas pasirinkimas susijęs su aukštos kokyb÷s mokymusi.  

Vienas iš svarbiausių profesinio rengimo principų yra bendrųjų (asmeninių) geb÷jimų 
pl÷tros principas, apibr÷žiantis did÷jančią svarbą tokių asmens savybių, kurios būtinos daugeliui 
profesijų ir veiklos sričių: kūrybiškumas, kompetentingumas, savarankiškumas, savikritiškumas 
ir kt. Bendrieji geb÷jimai arba kvalifikacijos „reiškia ilgą laiką naudotinas žinias, geb÷jimus, 
įgūdžius, požiūrius ir vertybines orientacijas, lemiančias visapusišką asmenyb÷s pl÷trą, jos 
profesinį lankstumą ir mobilumą“ (Laužackas, 1997). 

Atsižvelgiant į studentų bendrųjų geb÷jimų ugdymo svarbą, aukštojo neuniversitetinio 
išsilavinimo programose didel÷ dalis bendrųjų ir specialiųjų dalykų studijoms skirto laiko tenka 
savarankiškam studentų darbui. Tod÷l labai svarbu žinoti studentų savarankiškumo lygį, 
išsiaiškinti veiksnius, įtakojančius savarankiško darbo efektyvumą, kad galima būtų užtikrinti 
studentų savarankiškumo pl÷trą ir savarankiško darbo produktyvumą. 

Vienas iš svarbių savarankiško darbo veiksnių yra mokymosi bei laim÷jimų motyvacija. 
Mokslininkų tyrimai rodo, kad vidin÷ motyvacija lemia didesnius laim÷jimus nei išorin÷. 

Organizuojant studentų savarankišką darbą siekiama: 
• įgyti į veiklą orientuotų geb÷jimų; 
• išmokti planuoti ir įgyvendinti veiklą; 
• tobulinti asmeninius geb÷jimus; 
• išmokti analizuoti, interpretuoti ir savarankiškai ieškoti problemų sprendimo; 
• vystyti komunikacinius ir kooperacinius geb÷jimus; 
• skatinti asmeninę iniciatyvą, atsakomybę ir pasitik÷jimą savimi; 
• vystyti aktyvaus mokymosi geb÷jimus. 
Žmogaus išsilavinimą apibūdina mąstymo ir praktin÷s veiklos savarankiškumas. Tod÷l 

svarbiausias kolegijos uždavinys – išmokyti būsimą specialistą savarankiškai gyventi ir dirbti, 
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realizuoti kūrybines j÷gas. Kūrybingumui reikia bent minimumo žinių, o ypač protin÷s ir 
praktin÷s veiklos mok÷jimų ir įgūdžių.  

Tyrimo problema: Želdinių ir agrotechnologijų katedroje įgyvendinamų studijų 
programų tobulinimas studentų savarankiško darbo organizavimo aspektu. 

Tyrimo objektas – studentų savarankiško darbo organizavimo sistema. 
Tyrimo tikslas – išnagrin÷ti Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir 

agrotechnologijų katedroje rengiamų specialistų savarankiškumo ugdymo ypatumus 
savarankiško darbo organizavimo aspektu. 

Tyrimo uždaviniai: 
1. Nustatyti Želdinių ir agrotechnologijų katedroje dažniausiai naudojamas savarankiškų 

darbų rūšis.  
2. Išanalizuoti studentų nuomonę apie savarankiškų darbų sud÷tingumą. 
3. Nustatyti dažniausiai studentų naudojamus savarankiškų darbų atlikimo metodus. 
4. Išanalizuoti pagrindines savarankiškų darbų rengimo metu kylančias problemas.  
5. Numatyti savarankiško darbo organizavimo kokybę gerinančias priemones. 
Metodika. Tyrimas prad÷tas 2009 m. ir tęsis iki 2013 m. 2009 m. buvo atliktas visų 

katedroje įgyvendinamų studijų programų, studijų planų ir dalykų (modulių) sandų tyrimas, 
kurio metu nustatyta, kiek ir kokių formų savarankiškų darbų įgyvendinant Agroverslų 
technologijų, Želdinių ir jų dizaino, Želdinamų teritorijų inžinerijos studijų programas yra 
atliekama. Taip pat 2009 m. parengta anketa II-o ir III-o kuso studentų profesinio 
savarankiškumo ugdymo ypatumams nustatyti. Prieš sudarant anketą buvo nagrin÷jama literatūra 
anketos sudarymo klausimais. Anketos turinį sudaro šios pagrindin÷s struktūrin÷s dalys: 
mokymo(-si) aplinkos vertinimas, studijų programos sud÷tingumo vertinimas, savarankiško 
darbo rengimo metodai, problemos ir sunkumai. Iš viso 2009 metais apklausta 100 respondentų. 
Atsižvelgiant į gautus tyrimo rezultatus, kitame tyrimo etape bus siekiama įvertinti atliekamų 
savarankiškų darbų kokybines dimensijas. 

Rezultatai. Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų 
katedroje rekomenduojamos šios savarankiško darbo organizavimo formos (Bulavien÷, 
Jurkšaitien÷, 2004) ir parengti šių darbų atlikimo metodiniai nurodymai: teorijos temų 
savarankiškos studijos, pasirengimas egzaminui, pasirengimas koliokviumui, kursiniai 
darbai / kursiniai projektai, semestrinis darbas, pasirengimas laboratoriniam 
darbui / praktikumui, referatų rašymas, praktikų ataskaitų rengimas, pasirengimas seminarui, 
pasirengimas prezentacijai, pranešimo parengimas konferencijai, tyrimo vykdymas, baigiamųjų 
darbų rengimas ir kt. 

Pagal Želdinių ir agrotechnologijų katedroje įgyvendinamų studijų programų studijų 
planus per visą studijų laikotarpį savarankiškiems darbams atlikti yra skirta: 

• Agroverslų technologijų studijų programoje (toliau tekste AT) – 2283 val.; 
• Želdinių ir jų dizaino studijų programoje (toliau tekste ZD) – 2420 val.; 
• Želdinamų teritorijų inžinerijos studijų programoje (toliau tekste ZT) – 2442 val. 
Atlikus Želdinių ir agrotechnologijų katedroje įgyvendinamų studijų programų dalykų 

(modulių) sandų analizę, buvo nustatyta, kad per visą studijų laikotarpį studentas parengia 14–19 
įvairaus sud÷tingumo ir rūšių savarankiškų darbų: 

• Agroverslų technologijų studijų programoje – 130 vnt. 
• Želdinių ir jų dizaino studijų programoje – 143 vnt. 
• Želdinamų teritorijų inžinerijos studijų programoje – 115 vnt. (1 lentel÷). 
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1 lentel÷  
Želdinių ir agrotechnologijų katedroje skiriamų savarankiškų darbų rūšys 

 

Studentams skiriamų savarankiškų darbų rūšys 
 

AT ZD ZT 

Teorijos temų savarankiškos studijos ruošiantis tarpiniams 
atsiskaitymams 

44 42 33 

Teorijos temų savarankiškos studijos ruošiantis egzaminui 7 -  
Pasiruošimas praktiniams darbams atlikti ir jiems ginti 22 18 21 
Dokumentų rinkinio parengimas 4 4 4 
Namų darbas 5 11 7 
Referatas 21 21 21 
Rašinys  2  
Seminaras 2 4 1 
Tyrimas 7 12 4 
Kūrybinis darbas - 1 1 
Semestrinis darbas 7 10 14 
Projektas 3 9 4 
Grupinis projektas  1  
Savianaliz÷ / savarankiškas temos nagrin÷jimas 6 1 1 
Refleksija 1 1 1 
Paroda  2  
Herbaras  1  
Išvyka į parodą  1  
Praktikos ataskaitų rengimas 1 2 3 
Iš viso darbų 127 143 115 

 
Organizuojant savarankiškus darbus kiekvieno semestro pradžioje yra sudaromas 

atsiskaitymo grafikas, kuris leidžia išlaikyti apkrovos tolygumą. 
Siekiant įvertinti studentų nuomonę, tyrimo metu buvo pateikti klausimai, susiję su 

mokymo(-si) ir savarankiškų darbų rengimo aplinkos vertinimu. Apdorojus studentų anketin÷s 
apklausos rezultatus paaišk÷jo, kad teigiamai auditorijų švarą, auditorijų pritaikymą 
savarankiškam ir auditoriniam darbui įvertino apie 60 % visų apklaustųjų. Santykius tarp 
studentų ir tarp studentų ir d÷stytojų labai gerai ir gerai vertina apie 85 % tiek II-o , tiek III-o 
kuso respondentų.  

Tačiau išanalizavus aprūpinimo mokymo vadov÷liais duomenis, pasteb÷ta, jog 
respondentų nuomon÷s išsiskyr÷ (2 lentel÷). 

2 lentel÷  
Studentų nuomon÷ apie aprūpinimą mokymo vadov÷liais 

 

Studentų grup÷ Aprūpinimas labai 
geras 

Aprūpinimas geras Aprūpinimas 
blogas 

Nežinau 

AT-8 8,33 33,33 52,46 5,88 
AT-7 - 75,00 25,00 - 
ZD-8 - 40,71 56,75 5,26 
ZD-7 - 47,37 52,63 - 
ZT-8 - 64,29 21,43 14,29 
ZT-7 - 23,53 76,67 - 

 
Labai geru ir geru aprūpinimu mokymo(-si) vadov÷liais džiaug÷si Agroverslų 

technologijų specialyb÷s III-o kurso (toliau tekste AT-7 grup÷) studentai – 75,00 %, Želdinių ir 
dizaino specialyb÷s  III-o kurso (toliau tekste ZD-7 grup÷) studentai – 47,37 %. Želdinamų 
teritorijų inžinerijos II-o kurso (toliau tekste ZT-8 grup÷) studentai – 64,29 %. Analizuojant 
atsakymus išryšk÷jo ir studentų susidom÷jimo mokymo vadov÷liais tendencija: jei II-ame kurse 
dar buvo studentų, kuriems nerūp÷jo aprūpinimo vadov÷liais klausimas, tai tarp visų specialybių 
III-o kurso studentų tokių jau nebuvo. 
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Studijų proceso sud÷tingumo įvertinimui buvo paprašyta respondentų pareikšti nuomonę 
apie studijų programos, savarankiškų darbų, praktinių darbų ir mokomųjų praktikų medžiagos 
sud÷tingumą (1 pav.).  

Analizuojant respondentų atsakymus, įvertinančius studijų proceso sud÷tingumą, 
išaišk÷jo, kad visos trys specialyb÷s sunkiausia proceso dalimi laiko savarankiškų darbų rengimą 
(2 pav.).  

Antroji vieta pagal sud÷tingumą atitenka studijų programų medžiagos sud÷tingumui. 
Kiek mažiau sud÷tingi yra praktiniai darbai ir mažiausiai sud÷tinga yra mokomųjų praktikų 
medžiaga. Ir tik Želdinių ir jų dizaino specialyb÷s II-o kurso studentų nuomone, sunkiausia yra 
mokomųjų praktikų medžiaga, mažai savo sud÷tingumu atsilieka ir praktinių bei savarankiškų 
darbų medžiaga. 
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1 pav. Studijų proceso sud÷tingumas 

 
Siekiant nustatyti savarankiškų darbų rengimo problemas, jie buvo suskirstyti į grupes: 
• bendrojo lavinimo žinių ir įgūdžių stoka: nepakankamas kompiuterinis raštingumas, 

patirties stoka dirbant su informacijos šaltiniais, bendrojo išsilavinimo žinių stoka (2 pav.); 
• dalyko (modulio) žinių stoka (2 pav.); 
• darbui atlikti reikalingų priemonių stoka: neturi kompiuterio namuose, kolegijoje 

sunku rasti kompiuterį, ribotas literatūros pasirinkimas bibliotekoje (2 pav.); 
• metodiniai mokymo(-si) sunkumai: nesistemingas darbas studijuojant mokymo(-si) 

medžiagą semestro metu, visų savarankiškų darbų atlikimo terminų sutapimas, savarankiškų 
darbų rengimas „paskutinę minutę“ (3 lentel÷); 

• n÷ra jokių problemų (3 lentel÷). 
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2 pav. Bendrojo lavinimo ir dalykinių žinių bei įgūdžių trūkumas atskirose specialyb÷se 
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Išanalizavus savarankiškų darbų rengimo metodines problemas (3 lentel÷) nustatyta, kad 
nesistemingo darbo problema perprantant mokymo(-si) medžiagą semestro metu aktualesn÷ buvo 
visų specialybių II-o kurso studentams, o trečiame kurse ši problema tur÷jo maž÷jimo tendenciją.  

 
3 lentel÷  

Savarankiškų darbų rengimo metodin÷s problemos 
 

Respondentų 
grup÷s 

Nesistemingas darbas 
perprantant mokymo(-si) 
medžiagą semestro metu 

Savarankiškų 
darbų atlikimo 

terminų sutapimas 

Savarankiškų darbų 
rengimas „paskutinę 
minutę“ 

Neturiu jokių 
problemų 

AT-8 83,33 83,33 75,00 8,33 
AT-7 36,36 58,33 75,00 0 
ZD-8 33,75 91,79 49,84 49,84 
ZD-7 31,58 75,00 45,00 27,78 
ZT-8 35,71 57,14 50,00 21,43 
ZT-7 26,32 89,47 52,63 0 

 
Panaši situacija ir analizuojant savarankiškų darbų atlikimo terminus tiek Agroverslų 

technologijų, tiek Želdinių ir jų dizaino specialyb÷se. Tuo tarpu net 32 % Želdinamų teritorijų 
inžinerijos specialyb÷s III-o kurso respondentų savarankiškų darbų atlikimo terminų sutapimo 
problema buvo aktualesn÷ nei II-ame kurse. Savarankiškus darbus rengti „paskutinę minutę“ 
nusiteikę visų specialybių maždaug vienodas studentų skaičius. Rengdami savarankiškus darbus 
jokių problemų neturi AT-7, ZT-7 ir apie 50 % ZD-8 grupių studentų. 

Siekiant nustatyti studentų dažniausiai naudojamus savarankiškų darbų rengimo metodus 
respondentams buvo pateiktas metodų sąrašas: d÷stytojo aiškinimo klausymasis ir 
konspektavimas, klausimų, susijusių su savarankiško darbo rengimu, pateikimas d÷stytojui, 
informacijos šaltinių žym÷jimas ir rinkimas, klasifikuotų failų sudarymas ir išsaugojimas, 
informacijos paieška rengiant darbą „paskutinę minutę“  ir kt. 

Analizuojant įsigilinimo į savarankiškus darbus metodus nepavyko nustatyti tendencijų, 
nes tiek II-o, tiek III-o kurso nuo 60 iki 90 procentų visų specialybių respondentų nurod÷ 
naudoją visus anketoje nurodytus metodus. 

Išvados 
1. Želdinių ir agrotechnologijų katedroje studentai per visą mokymosi laikotarpį atlieka 

nuo 14 iki 19 įvairių rūšių savarankiškų darbų. 2004 metais katedroje parengti ir išleisti 
metodiniai patarimai savarankiškiems darbams rengti. Kiekvieną semestrą katedroje pagal 
studijų programas yra sudaromas savarankiškų darbų pristatymo grafikas. Išanalizavus 2007–
2008 ir 2008–2009 m. m. Želdinių ir agrotechnologijų katedroje dažniausiai naudojamas 
savarankiškų darbų formas, galima įžvelgti teigiamas savarankiškų darbų formų, rūšių 
naudojimo, atnaujinimo ir naujų darbų rūšių atsiradimo tendencijas. 

2. Visiems respondentams sud÷tingiausia studijų proceso dalis yra savarankiškų darbų 
rengimas. Kiek mažiau sud÷tinga respondentams atrodo studijų programų medžiaga, praktinių 
darbų medžiaga ir nesud÷tingiausia yra mokomųjų praktikų medžiaga. 

3. Didesnį d÷mesį savarankiškų darbų rengimui skiria III-o kurso studentai, nes II kurse 
dar buvo studentų, kuriems nerūp÷jo aprūpinimo vadov÷liais klausimas. Nustatyti 
savarankiškiems darbams naudojamų metodų tendencijų nepavyko, nes tiek II-o, tiek III-o kurso 
nuo 60 iki 90 procentų visų specialybių respondentų nurod÷ naudoją visus anketoje nurodytus 
savarankiškų darbų rengimo metodus. 

4. Nesistemingo darbo problema įsisavinant mokymo(-si) medžiagą semestro metu 
aktualesn÷ buvo visų specialybių II-o kurso studentams, o trečiame kurse ši problema turi 
maž÷jimo tendenciją. Savarankiškus darbus rengti „paskutinę minutę“ nusiteikę visų specialybių 
maždaug vienodas studentų skaičius. Tyrimo metu išryšk÷jo respondentams aktuali savarankiškų 
darbų pristatymo terminų sutapimo problema, kuri, matyt, yra susijusi su savarankiškų darbų 
rengimu „paskutinę minutę“. 

5. Savarankiškų darbų organizavimo kokybei gerinti numatoma: 
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a) 2010 m. I pusmetį pravesti seminarą-diskusiją ir supažindinti d÷stytojus su 
tyrimo rezultatais, aptarti savarankiško darbo organizavimo ypatumus kokybiniu aspektu.  

b) Papildyti ir atnaujinti 2004 metais katedroje parengtus metodinius patarimus 
savarankiškiems darbams rengti. 

c) Toliau tęsti tyrimus. 
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Summary 
ORGANIZATIONAL PECULIARITIES OF STUDENTS INDEPENDENT WORK AT THE 

DEPARTMENT OF LANDSCAPE AND AGROTECHNOLOGIES 
The article analyses the organizational peculiarities of students’ independent work at Kaunas College, the 

Faculty of Landscaping at the Department of Green areas and Agrotechnologies. The aim of the research was to 
determine the types of independent works in the learning process mostly used by lecturers, to evaluate the students’ 
opinion on the complexity of independent works as well as to determine mostly used methods of independent work 
and to analyze the basic problems of the preparational process of the works. Finally, the results showed the upsurge 
in tendencies of new forms and methods of the independent work, which can be penetrated in the system of 
independent work organization. Apart from that, the most difficult part of the studies for students is the preparation 
of independent works, and non-systematic work during the term causes while searching for the information and 
preparing the work at the last moment. 
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E. STUDIJŲ AKTYVINIMO PRIEMONIŲ ĮTAKA STUDENTŲ 
MOKYMOSI REZULTATAMS 

 
Liudvikas Kaklauskas, Danut÷ Kaklauskien÷ 

Šiaur÷s Lietuvos kolegija, Šiaulių universitetas 
 

Anotacija. Straipsnyje nagrin÷jamos e. studijoms skirtos virtualios mokymo(-si) aplinkos (VMA). 
Remiantis VMA Moodle, įvertinta studentų aktyvumo nuotoliniame kurse įtaka jų mokymosi rezultatams. Iš tyrimo 
rezultatų matyti, kad ryšys tarp studentų įvertinimų ir jų apsilankymų nuotolin÷je aplinkoje kiekio, kai naudojami tik 
standartiniai aktyvinimo įrankiai, yra silpnas. Visų aktyvinimo priemonių lyginamoji analiz÷ parod÷, kad mokymosi 
motyvacija did÷tų, jei būtų panaudoti didesnį interaktyvumą palaikantys įrankiai: virtualūs seminarai, wiki ir kiti. Iš 
mokslinių šaltinių analiz÷s seka, kad geresnis informacijos, pateikiamos VMA, įsisavinimas pasiekiamas, kai per 
interaktyvias aplikacijas į mokymosi procesą įtraukiama epizodin÷ ir procedūrin÷ atmintis. 

Raktiniai žodžiai: e. studijos, virtuali mokymosi aplinka, aktyvinimo įrankiai, procedūrin÷ atmintis, 
epizodin÷ atmintis. 

 
Įvadas. Šiuolaikiniam žmogui, ypač studentui, yra svarbūs geb÷jimai ir įgūdžiai, 

padedantys susiorientuoti ir išreikšti save informacin÷je visuomen÷je. Tinkamai panaudotos 
kompiuterinių technologijų galimyb÷s padeda sukurti mokymosi aplinką, ugdančią bendravimą, 
savarankiškumą, kritinį mąstymą bei informacinę kultūrą apskritai. S÷kmingam mokymo(-si) 
proceso vystymui būtina tinkamai parinkti mokymo metodus, taikyti naujas mokymo formas, 
kurios keičia mokymo procesą, didina studentų aktyvumą. Jau dvidešimtojo amžiaus šeštajame 
dešimtmetyje mokslininkai prad÷jo analizuoti e. studijų struktūrą. Miller ir Rice sukūr÷ sistemų 
organizavimo teoriją (Miller, Rice, 1967). 1981 metais Kaye ir Rumble (Kaye, Rumble, 1981) 
pritaik÷ Miller’io ir Rice’s  teoriją distancinio mokymo sistemoms ir  sudar÷ tokio kurso 
pateikimo mokymui schemą, ją v÷liau vyst÷ D. Keegan (Kegan, 1991) ir kiti mokslininkai.  

E. studijų sąvoka prad÷ta naudoti apie 2000 metus, siekiant apr÷pti visas edukacines bei 
technologines studijų galimybes. Tokiose studijose nemažas vaidmuo tenka kurso teikimo 
sistemoms. Planuojant kursą ne tik parenkama medžiaga, skirta nuotolin÷ms studijoms, bet 
įvertinamos ir studijų galimyb÷s. Nuotolinio kurso rengimo ir teikimo problemos plačiai 
apžvelgtos A. Targamadz÷s, E. Normanto, D. Rutkauskien÷s ir A. Vidžiūno knygoje „Naujos 
distancinio švietimo galimyb÷s“ bei kituose analogiškuose leidiniuose. Nagrin÷dami studijų 
medžiagos perteikimo  nuotoliniame kurse ypatumus, P. Honey ir A. Mumford band÷ studentus 
skirstyti į grupes pagal jų pasirinktą studijavimo būdą, o po to, atsižvelgdami į tai, rengti studijų 
medžiagą. Chaffar, Derbali, Frasson (Chaffar, Derabli, Frasson, 2009), Heraz (Heraz, Frasson, 
2008) ir kiti mokslininkai bando įvertinti studento emocines būsenas ir jų įtaką mokymosi 
rezultatams, kai naudojamos virtualios mokymo(-si) aplinkos. 

Pasaulin÷je praktikoje naudojamos dviejų tipų nuotolinių studijų sistemos: asinchronin÷s 
ir sinchronin÷s studijos. Sinchroninis mokymo modelis yra artimas tradicin÷ms studijoms, čia 
naudojamos vaizdo konferencijos ar kitos analogiškos priemon÷s, sudarančios galimybes 
studentui ir d÷stytojui betarpiškai bendrauti. Deja, čia prarandamas vietos ir laiko privalumas, 
nes bendravimas vyksta iš anksto numatytu laiku ir nurodytoje vietoje. Toks studijų procesas yra 
brangus d÷l sud÷tingos įrangos bei didelių informacijos srautų, kuriuos reikia perduoti. 
Asinchroninis modelis yra žymiai pigesnis, tačiau prarandama betarpiško bendravimo galimyb÷ 
(Rutkauskien÷, Targamadz÷ ir kt., 2003). Kiekviena studijų forma turi savo privalumų ir 
trūkumų, tačiau naudojamos kartu viena kitą papildo ir leidžia pasiekti geresnių rezultatų. 
Lietuvoje nuo 1998 metų veikia realaus laiko sinchroninių studijų organizavimo tinklas, 
veikiantis studijų tinkle LitNet, dabar pavadintas Lietuvos virtualiu universitetu (LVU, 2010). 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti aktyvinimo priemonių įtaką studentų mokymosi 
rezultatams e. studijų aplinkoje. 

E. studijos. E. studijas galima organizuoti įvairiai: naudojant spausdintas priemones, 
garso ir vaizdo įrašus, tinklalapius, kompiuterinius treniruoklius, vaizdo konferencijas, 
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įvairialyp÷s terp÷s4 aplinkas, mokymąsi susirašin÷jant, virtualias mokymo(-si) aplinkas5 (toliau 
VMA) ir kitas analogiškas priemones. Populiariausia ir dažniausiai naudojama yra VMA. Ji 
dažniausiai turi priemones mokomosios medžiagos perteikimui, interaktyviai6 aplinkoje 
registruotų asmenų sąveikai, įrankius, užtikrinančius bendravimą ir bendradarbiavimą tarp 
studijuojančiųjų bei teikiančius ataskaitas apie studijuojančiųjų pasiekimus ir aktyvumą 
aplinkoje, leidžiančius administruoti vartotojus. Remiantis Rutkauskien÷s, Targamadz÷s ir kitų 
Lietuvos mokslininkų darbais galima įvardinti šias e. studijų patrauklumo priežastis: 

• mokytis gali bet kas, bet kada, bet kurioje vietoje, turinčioje interneto ryšį – namie, 
bibliotekoje, darbe ir pan.; 

• mokymas(-is) pigesnis, nes n÷ra kelion÷s išlaidų, auditorijos išlaikymo išlaidų; 
• pateikiama informacija yra nauja, nuosekli, pastoviai atnaujinama ir tobulinama; 
• studijuojantieji gali iš karto pasiekti naujausią informaciją, kai tik jos jiems 

prireikia;  
• mokymas yra lankstus, t. y. lengvai taikomas pagal asmens geb÷jimus ir poreikius; 
• naudojamos bendravimo priemon÷s leidžia visiems diskutuoti vienu metu ir vienas 

kitam netrukdyti, be to, sudaromas psichologinio komforto įspūdis; 
• sud÷tingas mokymosi situacijas galima daug kartų pakartoti; 
• vienodas turinys ir reikalavimai visiems studijuojantiesiems. 
E. studijų aplinkas galima suskirstyti į dvi grupes: mokymo(-si) aplinka, realizuota kaip 

atviroji programin÷ įranga7 (toliau API), ir mokymo(-si) aplinka, realizuota kaip komercin÷ arba 
nuosavybin÷ programin÷ įranga8 (toliau KPI). Pasaulyje labai plačiai vartojamos API VMA, nes 
prie jų tobulinimo ir vystymo gali prisid÷ti kiekvienas. Be to, jas galima lengvai pritaikyti savo 
reikm÷ms, papildyti trūkstamais moduliais ir pan. Tuo tarpu KPI turi gerą aplinkų palaikymo, 
sistemą, tačiau yra mažiau lanksčios. E. studijų sistemas galima klasifikuoti pagal jų atliekamas 
funkcijas studijų procese: 

• mokymosi tvarkymo sistema9 (angl. Learning Management System), kurią palaiko 
Moodle (API), Sakai (API), Blackboard (KPI), Dokeos (API), ILIAS (API), 
Claroline (API), Desire2Learn (KPI), eFront (API), JomlaLMS (API), LAMS 
(API), eCollege (KPI) ir kitos; 

• mokymosi turinio tvarkymo sistema10 (angl. Learning Content Management 
System), kurią palaiko ATutor (API), Blacboard (KPI), Xyleme (KPI) ir kitos; 

• kursų tvarkymo sistema11 (angl. Course Management System), kurią palaiko 
Moodle (API), Sakai (API), CCNet (KPI), Coggno (KPI), Desire2Learn (KPI), 
Pegasus LMS (KPI) ir kitos; 

                                                 
4 Įvairialyp÷ terp÷ – tai terp÷, sudaryta iš įvairialyp÷s informacijos ir ją apdorojančios įvairialyp÷s įrangos 
(Enciklopedinis kompiuterijos žodynas, 2010). 
5 Virtualioji mokymosi aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis informacin÷mis ir komunikacin÷mis 
technologijomis pagrįsta ugdymo sistema, kurioje vyksta sąveika tarp besimokančiųjų ir mokytojų (kuratorių) 
(Enciklopedinis kompiuterijos žodynas, 2010). 
6 Interaktyvioji programa – tai programa, kuri vykdymo metu keičiasi informacija su žmogumi: vienas kitam 
perduoda duomenis, klausimus, atsakymus (Enciklopedinis kompiuterijos žodynas, 2010). 
7 Atviroji programin÷ įranga – tai kaip alternatyva nuosavybinei programinei įrangai. Kuriama savanoriškai 
(Enciklopedinis kompiuterijos žodynas, 2010). 
8 Komercin÷ programin÷ įranga – tai komercinių programų visuma. Nuosavybin÷ programin÷ įranga – tai 
nuosavybinių programų visuma (Enciklopedinis kompiuterijos žodynas, 2010). 
9 Mokymosi tvarkymo sistema – tai gali būti ir paprasta besimokančiųjų (ir mokytojų, d÷stytojų) registravimo 
sistema, leidžianti prieiti prie mokymosi medžiagos kompiuterių tinkle, ir sud÷tinga sistema, stebinti 
besimokančiųjų mokymosi eigą ir pagal tai atliekanti kitas ugdymo proceso organizavimo funkcijas (Enciklopedinis 
kompiuterijos žodynas, 2010). 
10 Mokymosi turinio tvarkymo sistema – tai individualiems poreikiams pritaikoma mokymosi tvarkymo priemon÷. 
Pavyzdžiui, ji gali atlikti mokymosi medžiagos dalių, kurias mokinys naudojo, steb÷jimą, sekti mokinio 
atsiskaitymus ir pagal tai parinkti arba pritaikyti atitinkamą ugdymo turinį (Enciklopedinis kompiuterijos žodynas, 
2010). 
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• kolektyvinio kompiuterizuoto mokymosi aplinka (angl. Computer Supported 
Collaborative Learning Environment) – tai sistema, skirta mokytis kognityviniais 
metodais ir dirbant grup÷mis konstruoti žinias (Jasutien÷, Garkauskait÷, 2004), 
kurią palaiko FLE3 (API), CLARE (API), FirstClass (KPI) ir kitos; 

• mokymosi turinio tvarkymo aplinka12 (angl. Learning Content Management 
System), kurią palaiko ATutor (API), Xyleme (KPI) ir kitos; 

• ugdymo tvarkymo aplinka13 (angl. Managed Learning Environment), kurią palaiko 
CyberExtensions (KPI), Lotus Learning Space (KPI), Oracle Learning Server 
(KPI), Blackboard (KPI) ir kitos. 

Ta pati VMA gali realizuoti kelias e. studijų sistemas. Tai tik padidina šios VMA 
funkcionalumą bei universalumą. Viena iš populiariausių VMA yra Moodle, ji naudojama 
absoliučioje daugumoje Lietuvos aukštųjų mokyklų bei s÷kmingai taikoma Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklose. Remiantis Moodle kūr÷jų tinklalapiu (Moodle, 2010), ji naudojama 207 
pasaulio šalyse, registruoti ir patvirtinti 45 265 tinklalapiai, kuriuose programa įdiegta ir 
naudojama mokymo(-si) reikm÷ms, sukurta ir įregistruota 3 146 520 kursų su daugiau kaip 
32 mln. vartotojų. Ji pasižymi lankstumu, turi daug papildomų komponentų, pakankamai 
universali. Čia realizuotos pagrindin÷s e. studijų aplinkai reikalingos priemon÷s. Jas galima 
išskaidyti į studijų medžiagos tvarkymo priemones, vartotojų ir puslapio administravimo 
priemones, aktyvinimo priemones ir studijų proceso dalyvių kontrol÷s priemones. Studijų 
medžiagos tvarkymui skirti šie VMA Moodle komponentai: 1) mokomosios medžiagos 
talpinimo ir apipavidalinimo įrankiai; 2) mokymo(-si) kalendorius; 3) mokymo proceso valdymo 
įrankiai; 4) interaktyvi darbų planavimo priemon÷; 5) žodyn÷lis. Vartotojų ir puslapio 
administravimui naudojami administravimo įrankių posistem÷ bei vartotojų rolių mokymosi 
aplinkoje aprašymo posistem÷. Daugiausiai Moodle turi studijų proceso aktyvinimo įrankių: 
studijuojančiųjų bei d÷stytojo interaktyvaus bendravimo priemones – forumą, dialogą ir pokalbį; 
virtualių seminarų organizavimo priemonę; pamoką, kai tolesnių studijų medžiaga parenkama 
atsižvelgiant į mokymosi rezultatus; virtualių seminarų organizavimo priemonę; Wiki – 
dalinimosi informacija įrankį; Blog – internetinio dienoraščio rašymo priemonę. Studijų proceso 
dalyvių kontrol÷s priemon÷ms priskiriami: 1) savikontrol÷s bei žinių kontrol÷s įrankiai; 2) 
individualių užduočių paskirstymo įrankiai; 3) mokymosi pasiekimų suvestinių rengimas; 4) 
aktyvumo ataskaitos. Be pamin÷tų įrankių, galima papildomai įdiegti daugiau kaip šimtą 
posistemių, paįvairinančių mokymosi procesą. Tai duomenų baz÷ – informacijos nurodyta tema 
ir nurodytu formatu rinkimo priemon÷, interaktyvi apklausų rengimo, vedimo ir ataskaitų 
formavimo priemon÷ ir kitos. 

Aktyvinimo priemonių naudojimo Moodle analiz÷. Siekiant įvertinti studentų 
aktyvumo nuotoliniame kurse įtaką jų mokymosi rezultatams buvo atlikta studentų (N=34) 
aktyvumo įrašų nuotolin÷je aplinkoje (N1=9435) ir paskutinių keturių semestrų dalykų galutinių 
įvertinimo rezultatų (N2=134) statistin÷ analiz÷. Aktyvumo įrašai buvo išskaidyti į dvi dalis: visi 
aktyvumo įrašai per keturis semestrus ir aktyvumo įrašai, susiję su kurso aktyvinimo priemonių 
panaudojimu. Surinkti visų dalykų, kuriuos studentai studijuoja panaudomi nuotolinę mokymo(-
si) aplinką, įvertinimai ir apskaičiuoti įvertinimų vidurkiai. Duomenys atitinka normalųjį skirtinį, 

                                                                                                                                                             
11 Kursų tvarkymo sistema – tai priemon÷, leidžianti mokytojui nenaudojant HTML, arba programavimo kalbos, 
parengti mokymo kursą ir kompiuterių tinkle pateikti jo medžiagą bei kitą su mokymusi susijusią informaciją 
(Enciklopedinis kompiuterijos žodynas, 2010). 
12 Mokymosi turinio tvarkymo sistema – tai individualiems poreikiams pritaikoma mokymosi tvarkymo priemon÷. 
Pavyzdžiui, ji gali atlikti mokymosi medžiagos dalių, kurias mokinys naudojo, steb÷jimą, sekti mokinio 
atsiskaitymus ir pagal tai parinkti arba pritaikyti atitinkamą ugdymo turinį (Enciklopedinis kompiuterijos žodynas, 
2010). 
13 Ugdymo tvarkymo aplinka – tai programa, skirta mokymui ir mokymuisi organizuoti naudojant kompiuterines 
priemones. Tai šiek tiek platesn÷ sąvoka nei virtualioji mokymosi aplinka. Ji apima visas kurios nors institucijos 
informacines sistemas bei procesus, darančius tiesioginę ir netiesioginę įtaką ugdymui bei jo tvarkymui. Į ugdymo 
tvarkymo aplinką paprastai įeina ir virtualioji mokymosi aplinka (Enciklopedinis kompiuterijos žodynas, 2010). 
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vadinasi, respondentai parinkti pagal vertinimo kriterijus taip, kad gauti rezultatai būtų 
reikšmingi generalinei aibei (1 pav.). 

 

Įvertinimai

10,008,006,004,002,00

D
a
ž
n
i
s

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

 
1 pav. Studentų įvertinimų pasiskirstymas 

 
Išanalizavus duomenų išsibarstymą (2 pav.) matyti, kad klasifikuojant pagal šią 

priklausomybę gautas duomenų aibes bus ne mažiau nei du reikšmingi poaibiai. Analizei 
panaudota k-vidurkių klasterin÷ analiz÷, kai klasterių skaičius yra 4. Pagal gautus rezultatus 
reikšmingi tik trečiasis ir ketvirtasis klasteriai, kiti du atmesti. Į trečiąjį klasterį įtraukti tie 
studentai, kurie lank÷si dažniausiai, o jų įvertinimo vidurkis – 6,246 (maksimalus įvertinimas – 
9,254, minimalus – 4,5). Ketvirtąjį atitinkamai – 6,032 (maksimalus įvertinimas – 7,618, 
minimalus – 3,27). Galima teigti, kad studentų įvertinimai minimaliai priklauso nuo jų 
apsilankymų kiekio nuotolin÷je aplinkoje. Tai patvirtino ir regresin÷ analiz÷, kuria buvo 
tikrinama, ar yra tiesin÷ priklausomyb÷ tarp šių dviejų aibių. Gautoji ties÷ labai nežymiai did÷jo. 
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2 pav. Studentų apsilankymų nuotolin÷je aplinkoje ir įvertinimų išsibarstymas 

Analizuojamose VMA naudoti standartiniai aktyvinimo įrankiai: forumas, kontrolinis ir 
savikontrol÷s užduotys, pridedamos užduotys. Toliau iš visų studentų aktyvumo įrašų atrinkti tik 
tie, kurie yra susiję su įvardytais aktyvinimo įrankiais, atmetant egzaminų ir įskaitų įrašus 
(N1=1401). Dar kartą įvertinti rezultatai panaudojant naujai gautąją aibę. Pagal gautus rezultatus 
reikšmingi tik antrasis ir ketvirtasis klasteriai, kiti du atmesti. Į antrąjį klasterį įtraukti tie 
studentai, kurie lank÷si rečiau, o jų įvertinimo vidurkis – 5,97 (maksimalus įvertinimas – 6,96, 
minimalus – 2,05), o į ketvirtąjį – dažniau besilankantys – 6,73 (maksimalus įvertinimas – 9,254, 
minimalus – 3,27). Tai patvirtino ir regresin÷ analiz÷, kuria buvo tikrinama, ar yra tiesin÷ 
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priklausomyb÷ tarp šių dviejų klasterių aibių. Gautoji ties÷ labai nežymiai did÷jo. Galima teigti, 
kad nuotolin÷je aplinkoje naudojant paprasčiausius aktyvinimo įrankius studentų įvertinimai ir 
aktyvumas yra susieti minimalia priklausomybe. 

Atlikus aktyvinimo įrankių funkcinių galimybių lyginamąją analizę nustatyta, kad 
standartin÷s aktyvinimo priemon÷s turi tik minimalias interaktyvumo galimybes: kontrol÷s arba 
savikontrol÷s užduoties pasirinkimas, pasisakymai ir komentarai forume bei jų reitingavimas.  

Trumpai aptarsime kitų aktyvinimo įrankių funkcines galimybes. Virtualių seminarų 
organizavimas leidžia studentams dalyvauti ne tik seminare, bet ir vertinti savo kursiokų darbus, 
juos komentuoti. Duomenų baz÷ leidžia studentams rinkti medžiagą pagal d÷stytojo numatytą 
duomenų struktūrą. Čia kiekvienas gali peržiūr÷ti kitų kurso dalyvių pateiktą medžiagą, ją 
analizuoti ir komentuoti bei reitinguoti. Lesson įrankyje taikoma bihevioristin÷s psichologijos 
teoretiko B. F. Skinerio programuoto mokymo id÷jos, kurias v÷liau išvyst÷ N. L. Gage ir 
D. C. Berliner (Gage, Berliner, 1994). Čia studentas mokomąją medžiagą studijuoja dalimis, 
pasirinkdamas individualų mokymosi tempą. Pasitikrinęs įgytas žinias, jis gali toliau tęsti 
mokymąsį, jei įvertinimas teigiamas, arba grįžti prie ankstesn÷s medžiagos kartojimo, jei 
įvertinimas neigiamas. Žodyn÷lis – įrankis, naudojamas pagrindinių kurso sąvokų kartojimui, jis 
gali būti pildomas vien d÷stytojo arba d÷stytojo ir studentų. Be to, d÷stytojas, siekdamas išvengti 
nesusipratimų, gali kontroliuoti studentų įvestų sąvokų teisingumą ir jas patvirtinti arba atmesti. 
Žurnalas leidžia d÷stytojui pateikti kiekvienam studentui klausimus, t. y. vykdyti individualią 
apklausą. Šis įrankis padeda individualizuoti mokymo procesą bei išvengti kai kurių asmeninių 
psichologinių problemų, kai studijuojantiesiems nemalonu, kad draugai sužinos apie jų 
išsilavinimo lygį. Pasirinkimas – tai įrankis, leidžiantis organizuoti balsavimus d÷l kosultacijos 
ar kitų d÷stytojo planuojamų įvykių laiko ir pan. Čia studentas gali pasijusti kaip pilnavertis 
kurso dalyvis, kurio nuomon÷s visada yra atsiklausiama. Wiki – tai socialinis forumas, kuriame 
kiekvienas gali išsakyti savo nuomonę, mintis bei komentuoti jau išsakytas. Hot Potatoes Quiz – 
tai daugiafunkcinis įrankis, panaudotas nuotolin÷je aplinkoje interaktyvių užduočių rengimui, kai 
realizuojami žaidybiniai elementai: kryžiažodžiai, puzzle, „pažym÷k teisingą“ ir kitos panašios 
galimyb÷s. Jis moko studijuojantįjį per žaidimą. Blog įrankis gali būti panaudotas susieti 
internetinius dienoraščius su mokymo tematika, taip studijuojantieji gal÷tų išsikrauti, pasidalinti 
tarpusavyje ir su d÷stytoju savo problemomis, atradimais ir lūkesčiais. Pokalbiai realiu laiku turi 
vieną trūkumą – bendravimas vyksta realiu laiku, tod÷l prarandama laisvai pasirenkamo laiko 
komponent÷, tačiau tai leidžia studentui išreikšti savo emocijas, spręsti iškilusias problemas. Visi 
aptarti įrankiai didina studentų motyvaciją bei žinių lygį. 

Aktyvinimo priemonių lyginamosios analiz÷s rezultatai rodo, kad studentų mokymosi 
motyvacija did÷tų, jei kurse būtų panaudoti didesnį interaktyvumą palaikantys papildomi 
aktyvinimo įrankiai: virtualūs seminarai, duomenų baz÷, Lesson ir kiti įrankiai. 

Veiksniai, įtakojantys studentų mokymosi rezultatus nuotoliniame kurse. Remiantis 
kognityvine psichologija, informacijos sampratos požiūriu, d÷mesys ir atmintis keičiasi kintant 
respondento amžiui. V. Džeimso, J. Štrauso ir kitų mokslininkų tyrimai parod÷, kad verbalin÷ ir 
regimoji informacija, nepriklausomai nuo jos perteikimo būdo, yra pagrindinis rodiklis, 
formuojantis studento žinias. Nustatyta, kad studentai geriau įsimena perceptyvinę (pavyzdžiai, 
palyginimai ir pan.) informaciją, tod÷l rekomenduojama šią aplinkybę įvertinti, rengiant 
e. studijų kursą. Motyvacija – kitas kurso s÷km÷s rodiklis. Virtualūs informacijos šaltiniai žymiai 
paspartina studijų procesą, tod÷l šaltinių parinkimas ir jų naudojimas ypač aktualūs s÷kmingoms 
studijoms, nes studentas didesnę medžiagos dalį priverstas analizuoti savarankiškai. 

Pagal P. Honey ir A. Mumford, studentai yra skaidomi į eksperimentatorius – linkusius iš 
karto pabandyti įgytas žinias praktikoje ir po to taikyti, registratorius – pirmiausiai kaupiančius 
žinias ir tik po to jas apibendrinančius, pragmatikus – ieškančius naujų id÷jų, bei teoretikus – 
kuriems aktualu patiems daryti apibendrinimus, ieškoti medžiagos tarpusavio ryšio (Honey, 
Mumford, 1992). 

Mokymo procesas taikant e. studijas bus efektyvus, kai bus panaudojamos:          
1) kognityvin÷s studentų savyb÷s – samprata, kalba, mąstymas, d÷mesys, atmintis, vaizduot÷, 
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sąvokų formavimas panaudojant turimas žinias, intelektas; 2) psichomotorin÷s žinių formavimo 
galimyb÷s – garsas bei kitos tiesioginio poveikio priemon÷s; 3) jausmai ir stereotipai (Solso, 
Maclin, Kimberly, 2007). 

Anot amerikiečių mokslininko ir psichologo E. Tulvingo, žmogaus atmintį galima 
suskirstyti į: 1) semantinę – čia saugoma verbalin÷ informacija, abstrakčios id÷jos bei yra kalbos 
suvokimo mechanizmas; 2) epizodinę, saugančią informaciją apie konkrečius pergyvenimus, 
įvykius; 3) procedūrinę arba asociatyviąją, saugančią informaciją apie įvykius, reakciją ir 
tarpusavio sąveiką (Tulving, 1972). 

Studijuojant nuotoliniu būdu informacija dažniausiai įsimenama per semantinę atmintį. 
Medžiaga bus įsimenama geriau, kai į informacijos įsiminimo procesą įjungsime ir epizodinę 
atmintį, aktyviai veikiančią, kai taikomos interaktyvios aplikacijos nuotoliniame kurse. Tai gali 
būti judantys paveiksl÷liai, iškylantys langai, garsiniai signalai ir kiti netik÷ti ir malonūs įvykiai. 
Tam taip pat galima panaudoti ir tarpusavio vertinimo mechanizmus, kurie realizuoti forumuose, 
virtualiuose seminaruose. Procedūrin÷ atmintis formuos ryšius, sudarančius asociacijas su 
pateikiama medžiaga ir tam tikrais įvykiais, šios priemon÷s pad÷s individui geriau prisiminti 
pateiktą informaciją. 

Išvados. Statistin÷s analiz÷s rezultatai rodo, kad tarp studentų įvertinimų ir jų 
apsilankymų kiekio nuotolin÷je aplinkoje priklausomyb÷ yra silpna, kai VMA naudojami tik 
standartiniai Moodle aplinkos aktyvinimo įrankiai. Vadinasi, apsilankymų kiekis yra tik 
subjektyvus veiksnys, įtakojantis studento pažangumą. 

Aktyvinimo priemonių lyginamosios analiz÷s rezultatai rodo, kad studentų mokymosi 
motyvacija did÷tų, jei kurse būtų panaudoti didesnį interaktyvumą palaikantys papildomi 
aktyvinimo įrankiai: virtualūs seminarai, duomenų baz÷, Lesson ir kiti įrankiai. 

Remiantis kognityvin÷s psichologijos mokslinių šaltinių analize, galima teigti, kad 
geresnis informacijos, pateikiamos nuotoliniame kurse, įsiminimas pasiekiamas, kai taikant 
interaktyvias aplikacijas į mokymosi procesą įtraukiama epizodin÷ ir procedūrin÷ atmintis, 
formuojančios ryšius, sudarančius asociacijas su pateikiama medžiaga. 
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Summary  
Virtual learning environments (VLE) used for e. studies are analyzed in the following article. On the basis 

of VLE Moodle the impact of the students’ activity in a distance course on their learning results is evaluated. The 
research shows that there is a weak relationship between students’ results and their activity in distance course when 
only standard activity tools are used. The comparative analysis of all activity tools reveals that the learning 
motivation is better when more interactivity supported tools are used: virtual seminars, wiki and others. The analysis 
of the research material shows that the better learning results in VLE are achieved when interactive tools which 
incorporate episodic and procedural memory are used in a learning process. 
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Anotacija. Straipsnyje aprašoma, kokios stebimos jauno suaugusiojo ugdymo(-si) s÷km÷s ir sunkumai 
taikant diferencijuotą matematikos mokymą(-si). Tiriamųjų grupių I-jo kontrolinio savarankiško darbo rezultatų 
palyginimas atskleid÷, kad kolegijos studentų mokymosi pokyčiai daugiausia priklauso nuo ankstesnio studentų 
pasirengimo. Kai kuriuos eksperimento metu gautus nežymius pokyčius galima būtų aiškinti trumpu natūralaus 
ugdomojo eksperimento periodu bei šio amžiaus studijuojančiųjų mąstymo ypatumais. Tyrimo rezultatų analiz÷ 
pagal individualius pokyčius leido išskirti tokias suaugusiųjų mokymosi grupes pagal požymius: ger÷ja pasiekimai, 
stabilūs pasiekimai, l÷tai ger÷ja pasiekimai, ryškiai ger÷ja pasiekimai, menki pasiekimai, reikalinga parama 
(informacin÷, emocin÷, instrumentin÷), blog÷ja pasiekimai. Kolegijoje suformavus suaugusiųjų grupes, pirmiausia 
būtina išsiaiškinti jų mokymosi potencines galias, studijų motyvus ir studijų dalykų lūkesčius. Suaugusiojo 
mokymosi patirtis traktuotina kaip pagrindas rengiantis ir vykdant jų mokymą(-si). Siūlytina taikyti įvairius 
mokymo(-si) metodus, vadovaujantis diferencijuoto mokymo principu, ypač kai kyla sunkumų d÷l matematikos, 
kaip studijų dalyko, turinio kaitos atsižvelgiant į studentų ankstesnius šio dalyko mokymo(-si) pasiekimus. 
Diferencijuotas mokymas interpretuotinas kaip suaugusiųjų mokymosi motyvaciją skatinanti sąlyga. 

Raktiniai žodžiai: suaugusiųjų mokymasis, matematika kaip studijų dalykas, diferencijuotas mokymas. 
 
Temos aktualumas. Lietuvos švietimo koncepcija apibr÷žia suaugusiųjų švietimą kaip 

didžiausią permanentin÷s švietimo sistemos dalį, apimančią asmenis, paprastai vyresnius kaip 
aštuoniolika metų ir nesimokančius nuosekliojo švietimo ugdymo įstaigose. 

Šiuolaikinis ugdymo mokslas ir praktika – tęstinis ugdymas, akcentuojantis žmogaus 
nuolatinį mokymąsi bei tobul÷jimą, vykstantį visą jo gyvenimą; tai toks tęstinis ugdymas, kuris 
žmogaus asmenybę pakyl÷ja iki saviugdos. Tęstiniame mokyme svarbus suaugusiųjų mokymas  
(-is), ypač tobulinantis charakterio savybes bei formuojantis socialiai svarbias vertybines 
nuostatas, organizacinį efektyvinantį profesin÷s veiklos užduočių atlikimą ugdant intelektines 
galias (Chmiel, 2005).  

Suaugusiųjų mokymas apibr÷žiamas kaip asmenų su patirtimi mokymas, kaip patirties ir 
teorinių žinių suderinamumas arba kaip mokymasis visą gyvenimą. Pavyzdžiui, pagal 
M. Knowles‘ą, kai vyksta toks mokymasis, tai suaugusieji įsivardina priežastis, d÷l kurių jie 
mokosi, o su besimokančiais suaugusiaisiais bendraujantys ugdymo srities profesionalai žino, 
kad tokiems mokiniams, turintiems praktin÷s patirties, mokymasis yra viena iš galimybių 
siekiant įvaldyti problemų sprendimų būdus ar norint pasiekti optimalių veiklos rezultatų 
(Janulien÷, Veršinskien÷, 2003). Apie suaugusiųjų mokymo(-si) svarbą diskutuoja ugdymo 
filosofai ir įvairių mokslinių sričių tyr÷jai (Lemme, 2003; Teresevičien÷, Oldroyd, Gedvilien÷, 
2004). Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad tęstiniame mokymesi svarbus ir besimokančiųjų 
pažinimas. Tod÷l siekiant veiksmingo mokymo(-si) taikomas probleminis, programuotas, 
etapinis ir kitokio pobūdžio mokymas, ypač akcentuojant tokio didaktinio principo, kaip 
mokymo diferencijavimas, aktualumą. Kadangi trūksta tyrimų, kuriuose būtų bandoma atsakyti į 
klausimą, kokiais metodais bei būdais realizuojamas mokymo diferencijavimas ir kada dera 
tokiu principu vadovautis suaugusiųjų mokyme norint įveikti didaktin÷s adaptacijos sunkumus 
aukštojoje mokykloje, ryšk÷ja  probleminis klausimas: ar mokymo diferencijavimas pad÷s 
būsimajam specialistui pasiekti geresnių mokymosi rezultatų aukštojoje mokykloje studijuojant 
matematiką?  

Tyrimo objektas – I kurso nuolatinių ir ištęstinių studijų kolegijos studentų mokymosi 
pokyčiai taikant vidinį diferencijavimą matematikos paskaitose. 

Tyrimo tikslas – įvertinti diferencijuoto matematikos mokymo neuniversitetin÷je 
aukštojoje mokykloje veiksmingumą.  
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Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Tyrime dalyvavo 63  Šiaulių miesto kolegijos 
pirmo kurso nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. 

Tyrimo metodai. Testuoti pirmo kurso studentų matematikos mokymosi pasiekimai 
kontrolinių užduočių metu. 

Ugdomuoju eksperimentu siekta įvertinti specialiai sudarytų kontrolinių užduočių 
veiksmingumą mokant studentus matematikos. Šiame vienos alternatyvos eksperimente buvo 
pasirinktas antrasis mokymo diferencijavimo lygmuo (Šiaučiuk÷nien÷, 1997). Eksperimente 
dalyvavo dvi tiriamųjų grup÷s. Jo metu tiriamieji savarankiškai raš÷ tris matematikos 
kontrolinius darbus. Darbai buvo rašomi kas trys savait÷s. Iš viso buvo analizuotos 25 užduotys. 
Aptariant kontrolinius darbus buvo kreipiamas d÷mesys ne tiek į gautą pažymį, kiek į tai, kuris 
studentas sumažino klaidų savo darbe, kokios klaidos dar liko, kaip jas reik÷s ištaisyti. Kitaip 
tariant, išmokimo rodiklis buvo teigiamas pokytis tiriamųjų kontroliniuose darbuose. Kriterijus, 
pagal kurį bandoma sužinoti išlyginamųjų paskaitų įtaką matematikos žinių mok÷jimui ir įgūdžių 
sistemai suformuoti, buvo studentų matematikos kontroliniuose darbuose daromų klaidų 
dinamikos analiz÷ (padarytos klaidos buvo vertimamos taškais ir atitinkamu pažymiu). 
Natūralaus ugdomojo eksperimento metu išlyginimo grup÷s buvo organizuojamos paskaitoje. 
Tas grupes sudar÷ studentai, darantys kontroliniuose darbuose panašias arba tipines klaidas. Šiuo 
eksperimentu taikant  diferencijuotą darbą homogenin÷se grup÷se, siekiant žinių išlyginimo buvo 
bandoma analizuoti kiekvieno studento daromas klaidas, išryškinti bendras (tipines) klaidas bei 
ieškoti būdų, kaip jų išvengti. 

Tyrimo rezultatai. Atsitiktinai pasirinktų studentų daromų klaidų pokyčiai trijų 
kontrolinių užduočių metu pateikti 1 ir 2 lentel÷se. 

1 lentel÷  
I grup÷s tiriamųjų mokymosi pokyčiai 

I kontrolinis II kontrolinis III kontrolinis Eil. 

Nr. 
Taškai  

% 
Pažymys Taškai % Pažymys Taškai % Pažymys 

Pastabos 

5 55 6 55 7 90 9 
Rezultatai 

ger÷ja 
25 92,5 10 90 10 100 10 Rezultatai stabilūs 

16 40 5 22,2 3 37,5 4 
Rezultatai ger÷ja labai 

pamažu 
17 35 4 57,5 7 87,5 9 Rezultatai aiškiai ger÷ja 

20 0 1 0 1 20 3 
Rezultatai silpni, būtina 

pad÷ti 

1 72,5 8 37,5 5 30 3 
Rezultatai blog÷ja, 
atkreipti d÷mesį į 

priežastis 

 
II-os grup÷s tiriamuosius sudar÷ ištęstinių studijų grupių studentai, tod÷l stebimi rezultatų 

skirtumai tarp I-os ir II-os grupių studentų. 
2 lentel÷  

II grup÷s tiriamųjų mokymosi pokyčiai 
I kontrolinis II kontrolinis III kontrolinis Eil. 

Nr. 
Taškai 

% 
Pažymys 

Taškai 
% 

Pažymys 
Taškai 

 % 
Pažymys 

Pastabos 

27 75 8 77,5 9 95 10 
Rezultatai 

ger÷ja 
22 75 8 67,5 8 77,5 8 Rezultatai stabilūs 

10 55 6 60 7 82,5 8 
Rezultatai ger÷ja labai 

pamažu 
3 45 5 77,5 9 85,9 9 Rezultatai aiškiai ger÷ja 

29 20 3 27,5 3 30 3 
Rezultatai silpni, būtina 

pad÷ti 

20 80 9 45 6 62 6 
Rezultatai blog÷ja, 
atkreipti d÷mesį į 

priežastis 
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Iš lentel÷se pateiktų duomenų matyti, kad išryšk÷jo šešios tiriamųjų grup÷s pagal 
rezultatus, pasiektus savarankiškai sprendžiant matematikos kontrolinių darbų užduotis. Mažiau 
dar÷ klaidų bei aukštesnius įvertinimus gavo tie studentai, kurių rezultatai ger÷jo arba buvo 
stabilūs, ir atvirkščiai – žemesni įvertiniami buvo tų studentų, kurių rezultatai buvo silpni arba 
tapo blogesni. Atkreiptinas d÷mesys, kad mažiau ryškūs skirtumai tarp studentų, kurių rezultatai 
pager÷jo ir pablog÷jo, stebimi antroje grup÷je, sudarytoje iš ištęstinių studijų studentų. 

Tyrimo metu taip pat pasteb÷ta, kad pavieniai studentai nedar÷ tipinių klaidų, nes jie 
nustojo bijoti jas daryti, o siek÷ išsiaiškinti, taisyti. Vadinasi, individuali tiriamųjų mokymosi 
pokyčių analiz÷ įgalina ugdytojus dirbti pagal vidinį mokymo diferencijavimo lygį. 

Rezultatų aptarimas. Tyrime, kuriame buvo pasirinkta diferencijuota matematikos 
mokymo(-si) metodika dirbant su  homogenin÷mis tiriamųjų grup÷mis, buvo siekta išlyginti 
suaugusių studentų žinias. Gauti rezultatai leido pasteb÷ti teigiamus mokymosi pokyčius, 
įvertintus pagal surinktus kontrolinio darbo taškus bei gautus pažymius. Kita vertus, pamin÷ti 
matematikos mokymosi pokyčiai priklauso ir nuo ankstesnio studentų pasirengimo. Tai parod÷ 
abiejų tiriamųjų grupių pirmojo savarankiško kontrolinio darbo rezultatų palyginimas. 
Statistiškai mažiau ryškius pokyčių skirtumus tarp grupių gali sąlygoti palyginti trumpas 
natūralaus ugdomojo eksperimento laikas bei šio amžiaus studijuojančiųjų mąstymo ypatumai. 
Tai, kad dalis studentų nustojo bijoti daryti klaidas, gali būti paaiškinta holistinio ugdymo 
teorija. 

Nežiūrint teigiamų poslinkių, tyrimo metu pasteb÷ta, kad buvo ir tokių studentų, kurių, 
nors ir buvo taikytos išlyginamosios paskaitos po pirmojo savarankiško kontrolinio darbo, 
mokymosi pokyčiai ne ger÷jo, o blog÷jo. Vadinasi, taikyta metodika atskiriems 
studijuojantiesiems nebuvo efektyvi. Tai gali rodyti, jog ne visi suaugusieji turi vienodai 
išvystytą atitinkamą mąstymo būdą, tod÷l klaidų išlyginimui jiems reikia ne tik daugiau laiko, 
bet ir daugiau spręsti panašaus pobūdžio uždavinių. Galima daryti prielaidą, jog šalia 
išlyginamojo darbo homogenin÷je grup÷je reikalingas ir darbas su kiekvienu individualiai. 

Svarbu pabr÷žti, kad vyresnio amžiaus studijuojantysis vis labiau linksta į 
medžiagiškumą, vis daugiau nori ir gali perimti teorin÷s medžiagos, remdamasis savo patirtimi. 
Tod÷l pedagoginis darbas  tur÷tų būti orientuotas į abipusį žinių perteikimo aktą, t. y. d÷stytojas 
perteikia medžiagą, o studijuojantysis ją perima, remdamasis savo turimomis ir praktikoje 
sukauptomis empirin÷mis žiniomis bei geb÷jimais. Pats studijuojantysis šiame tarpsnyje 
medžiagos paprastai nerenka ir jos nediferencijuoja, o priima ją tokią, kokia jam pateikiama – 
dominuoja tiesioginio pri÷mimo funkcija.  

Jeigu d÷stytojui trūksta sugeb÷jimų modeliuoti studijuojamo dalyko turinį ir valdyti 
asmenybių, į kurias turi būti orientuojamas šis turinys, mokymo bei mokymosi procesą, tai 
besimokančiųjų geb÷jimai bei specialiosios žinios palaipsniui silpn÷s. 

Suaugusiųjų diferencijuotas mokymas(-is) aukštojoje neuniversitetin÷je mokykloje 
išskirtas ne tik d÷l amžiaus tarpsnio ypatybių, bet ir d÷l to, jog studijų pradžioje vyksta 
besimokančiųjų adaptacija, nes jiems reikia prisitaikyti prie naujos mokymo(-si) organizavimo 
sistemos, prie naujų pedagogų, jų darbo stiliaus. Tod÷l manoma, kad norint realizuoti tęstinį 
mokymo(-si) procesą pagal dalyko programinius reikalavimus, svarbu atlikti pirminę didaktinę 
diagnostiką ir nustatyti suaugusiųjų pasirengimą mokytis naujame mokymo(-si)  proceso 
lygmenyje, taip pat jų turimas bazines žinias, mok÷jimus ir įgūdžius. Po to nurodoma, kaip 
įvairiomis formomis išlyginti žinias, kad visi studijuojantys gal÷tų integruotis į naują, labiau 
diferencijuotą veiklą ir kad jie neprarastų motyvacijos mokytis. Organizuojamos laikinos 
homogenin÷s grup÷s suformuojamos pagal daromų klaidų pobūdį. Jose dirbama frontaliu bei 
individualiu būdu, o iš grupin÷s veiklos formų pradedamas taikyti  mokymasis mažose grup÷se 
arba poromis atskiram didaktiniam tikslui pasiekti įvairiose paskaitos dalyse.  

Išvados 
1. Tyrimo rezultatų analiz÷, atlikta pagal individualius tiriamųjų pokyčius, leido išskirti 

tokias suaugusiųjų diferencijuoto matematikos mokymosi grupes, kuriose: rezultatai ger÷ja, 
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rezultatai stabilūs, rezultatai ger÷ja labai pamažu, rezultatai aiškiai ger÷ja, rezultatai silpni, tod÷l 
būtina pad÷ti, rezultatai blog÷ja. 

2. Matematikos d÷stytojams jau po pirmųjų savarankiškų kontrolinių darbų vert÷tų 
išskirti studentų daromas tipines klaidas ir pagal tai organizuoti diferencijuotą mokymą(-si), 
grupuojant studentus pagal padarytų klaidų pobūdį, bei iš anksto parinkti uždavinius, kuriems 
išspręsti reiktų  panaudoti tas taisykles, kurių besimokantysis nežinojo ar nesuprato. 
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Summary 
EFFECTIVENESS EVALUATION OF DIFFERENTIATED MATHEMATICS TEACHING IN 

THE HIGHER NON-UNIVERSITY SCHOOL 
The article analyzes the young adults’ education success and challenges of differentiated mathematics 

learning. Research results have revealed that learning development of the college students mainly depends on the 
students’ previous training. Minor changes can be explained by a natural experiment in the short time period (two 
months) and by the thinking peculiarities of the same-age students. Research analysis allowed distinguishing the 
individual changes in these homogeneous groups of adults: the results are improving, results are stable, results are 
improving very slowly, results are improving considerably, results are poor, help is needed, and results are 
deteriorating. Forming the adult groups it should be considered: the perception of their learning opportunities, 
motives, expectations, taking into account the needs of adult development and coordination of their learning. 
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ONTOLOGIJA PAGRĮSTA TESTŲ SUDARYMO SISTEMA 
 

Rita Misiulien÷, Lina Tankelevičien÷ 
Šiaulių universitetas Matematikos ir informatikos fakultetas 

 
Anotacija. Straipsnyje analizuojamos pasaulinio semantinio tinklo technologijos dalykin÷s srities žinioms 

užrašyti ir valdyti. Apžvelgtos ontologijoms vaizduoti bei užklausoms virš ontologijos elementų formuoti skirtos 
kalbos. Pristatomas dalykin÷s srities ontologija pagrįstos testų sudarymo ir testavimo sistemos prototipas. 
Analizuojami testų generavimo iš pasirinkto tipo dalykin÷s srities ontologijų mechanizmai.  

Raktiniai žodžiai: semantinis pasaulinis tinklas, dalykin÷s srities ontologija, testavimas. 
 

Įvadas. Semantinio pasaulinio tinklo poreikis atsirado kilus kokybiškesnio statinių bei 
dinaminių resursų valdymo poreikiui. Šis naujos kartos pasaulinis tinklas siūlomas kaip esamo 
tinklo išpl÷timas, kuriame pateikiamiems duomenims, informacijai suteikiama formaliai 
apibr÷žta prasm÷ – suformuojama informacija, susijusi semantiniais ryšiais. Naujos kartos 
pasaulinio tinklo įgyvendinimu siekiama sudaryti galimybes automatinei kompiuterių tarpusavio 
sąveikai bendrai priimtos terminijos pagrindu. Šiam tikslui pasiekti praktikoje yra naudojamos 
taikomosios srities aprašymo kalbos, logikos formalizmai ir loginis išvedimas, pasauliniame 
tinkle esančių resursų aprašymui pritaikyta semantinių tinklų teorija. 

Pasaulinio semantinio tinklo technologijų prid÷tin÷ vert÷ gali būti apibr÷žiama šiais 
aspektais (Davis, 2008): 

• vystymas: tam tikrų procesų automatizacija; 
• infrastruktūra: resursų ir procesų suderinimas, orkestruot÷; 
• informacija: semantinis suderinamumas tarp skirtingų informacijos šaltinių bei juos 

apdorojančių programų realiame kontekste; 
• žinios: su žiniomis susijusių procesų pilnas arba dalinis automatizavimas, pagalba 

vartotojui; 
• elgesys: programų sistemos dalinai supranta savo elgesį. 

Kaip matome, didžiausią prid÷tinę vertę gautume integruodami pasaulinio semantinio 
tinklo technologijas su žiniomis, jų gavimu / apdorojimu / pateikimu susijusiose srityse. Viena iš 
tokių sričių yra švietimas, o konkrečiau – e. mokymas(-is), kaip švietimo dalis, kurioje 
intensyviai naudojamos informacin÷s bei komunikacin÷s technologijos. Galimyb÷s taikyti 
ontologijas e. mokyme(-si) analizuotos ankstesniuose darbuose (Dzemydiene, 2008; 
Tankeleviciene, 2008); šiuose straipsniuose pasiūlyti konkretūs sprendimai, kaip turint dalykin÷s 
srities ontologiją, pirma, dinamiškai (automatiškai) formuoti meniu struktūrą ir siekti realizuoti 
patogesnę navigacijos sistemą bei, antra, realizuoti patariančiąją sistemą. Dabartiniam 
eksperimentiniam šių technologijų taikymui pasirinkta e. testavimo(-si) sritis.  

Straipsnio tikslas – išanalizuoti semantinio pasaulinio tinklo technologijas bei pristatyti 
suprojektuotą ir realizuotą sistemą, kuri, naudodama dalykin÷s srities ontologiją, pagal sudarytą 
ryšių tipų ir ribojimų sąrašą generuotų pasirinkto tipo klausimus ir jų atsakymų variantus. 

Tyrimo metodai: mokslin÷s ir technin÷s literatūros analiz÷, modeliavimas, 
eksperimentin÷s sistemos kūrimas. 

 
Semantinio tinklo technologijos. Semantinio pasaulinio tinklo terminą, kaip ateities 

interneto viziją, pasiūl÷ Tim Berners-Lee. Šio autoriaus nuomone, internetas tur÷tų tapti globalia 
duomenų baze – universalia terpe duomenų apsikeitimui. Siūloma infrastruktūra leistų tiek 
žmon÷ms, tiek mašinoms daryti sprendimus, kaip panaudoti informaciją (Berners-Lee, 2001). 

Į semantinio pasaulinio tinklo architektūrinius sprendimus įeina: 
1) semantika (elementų pavadinimai); 
2) struktūra (elementų hierarchija); 
3) užklausų kalba (bendravimas). 

 O formalizuotos specifikacijos suteikia galimybę: 



 73 

• keistis tarpusavio informacija tiek su žmon÷mis, tiek su mašinomis (Berners-Lee, 
2001); 

• sujungti tarpusavyje susijusį asmenin÷s informacijos valdymą, korporacijų 
programų integraciją bei globalios informacijos apsikeitimą tarp komercinių, mokslinių, 
kultūrinių ir kitokio pobūdžio programų, tai atliekant be žmogaus įsikišimo. 
 Semantinį pasaulinį tinklą sudaro dvi pagrindin÷s dalys: 1) standartizuotas duomenų 
formatas bendram informacijos apsikeitimui (XML); 2) formalizuota kalba, aprašanti, kaip 
duomenys susiję su realiu pasauliu (RDF, OWL). 

Sudarius taikomosios srities aprašą (ontologiją) bei panaudojus loginio išvedimo 
priemones, užtikrinančias galimybę manipuliuoti ontologijoje išreikštu taikomosios srities 
supratimu, sudaroma galimyb÷ žmogui ar kompiuteriui nuosekliai perimti informaciją 
nagrin÷jant semantinius ryšius tarp duomenų. 

Literatūroje, kurioje nagrin÷jamos ontologijos, pats ontologijos terminas apibr÷žiamas 
skirtingai. Daugelis mokslo bendruomenių pritaiko savo aiškinimą pagal tai, kaip ontologija yra 
naudojama ir kokia tos ontologijos paskirtis. Čia pateikiame keletą ontologijos apibūdinimų: 

1) ontologija – tai tam tikros srities sąvokų visumos specifikavimas išreikštu pavidalu 
(Gruber, 1993); 

2) ontologija – tai hierarchiniu būdu išd÷stytas terminų, nusakančių sritį, rinkinys, kurį 
galima panaudoti kaip pamatą žinių bazei (Swartout, 1996); 

3) ontologija nustato pagrindines sąlygas ir ryšius, sudarančius temin÷s srities žodyną, 
taip pat ir taisykles, skirtas sąlygoms ir ryšiams apjungti, kad būtų galima nustatyti žodyno 
prapl÷timą (Neches, 1991). 

Susisteminus pateiktus ontologijų apibr÷žimus galima teigti, jog ontologijos apibr÷žia 
nagrin÷jamos srities sąvokas, esybių (reiškinių, daiktų) tipus, taip pat  sąvokų hierarchijas, 
esybių tipų tarpusavio ryšius, priklausomybes, aksiomas, taisykles, d÷sningumus apie esybių 
tipus ir ryšius, pavyzdinius atvejus.  

Pagrindiniai ontologijos elementai yra: 
• Klas÷ (konceptas) – tai objektų abstrakčios grup÷s, rinkiniai arba komplektai. Pagal 

klases galime nustatyti, kokios srities ontologija yra aprašyta; 
• Ryšys – tai atributas, kurio reikšmę nusako kitas ontologijoje esantis objektas. 

Ryšiai reprezentuoja asociacijas tarp srities konceptų. Dažniausiai ontologijoje yra naudojami 
specializaciją ir generalizaciją žymintys ryšiai (angl. is-a). Pagal šiuos ryšius sudaromos 
konceptų taksonomin÷s struktūros. Ryšiai paprastai būna binariniai, jų pirmasis argumentas 
vadinamas sritimi (angl. domain), o antrasis – rangu (angl. range) (Tankelevičien÷, Sakalauskas, 
2008); 

• Egzempliorius – tai bet kuris aprašomas realus ar abstraktus objektas, priklausantis 
vienai ontologijoje deklaruotai klasei, bet tik tuo atveju, jei ontologija yra pilna; 

• Savyb÷ – tai ontologijoje esančių objektų nusakymas priskiriant jiems tam tikrus 
požymius.  
 Ontologijos pagal savo sud÷tingumą yra išskirtos į keturias rūšis (Guarino, 1998): 

• aukščiausio lygio ontologijos aprašo bendriausias sąvokas (pvz., erdv÷, laikas, 
objektas, įvykis, veiksmas, ir kt.), nepriklausomas nuo konkrečios problemos ar srities; 

• taikomųjų sričių ontologijos aprašo konkrečių sričių žodynus (pvz., medicina, 
automobiliai, technika ir kt.), specializuodamos terminus, įvestus aukščiausio lygio ontologijose; 

• užduočių ontologijos aprašo konkrečių užduočių ar veiklų žodynus (irgi 
specializuojant aukščiausio lygio ontologijų terminus); 

• taikomųjų sistemų ontologijos aprašo konceptus, kurie yra tiek taikomųjų sričių, 
tiek užduočių ontologijų specializacija. Dažnai šie konceptai atitinka roles, kurias atlieka tam 
tikros taikomosios srities esyb÷s, vykdydamos tam tikrą veiklą. 

Ontologijos užrašomos naudojant specialias kalbas. Čia trumpai apžvelgsime dvi iš jų: 
RDF ir OWL. 
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RDF (angl. Resource Description Framework) yra metaduomenims aprašyti 
semantiniame tinkle skirta kalba, kurią sukūr÷ W3C (angl. World Wide Web Consortium) 
konsorciumas (1). Ji skirta sąryšiams tarp resursų aprašyti ir yra viena pagrindinių semantinio 
tinklo sudedamųjų dalių. RDF tuo pačiu yra XML (angl. Extensible Markup Language) (2) 
kalbos poaibis bei turi specialią RDF Schema (angl. Resource Description Framework Schema) 
kalbą, skirtą dokumentų struktūros aprašymui. Ši yra RDF kalbos prapl÷timas.  

RDF kalboje sąryšius tarp resursų nusako trejetas <subjektas><predikatas><objektas>. 
Tokių trejetų aib÷ sudaro RDF grafą, kuris yra kryptinis ir žym÷tasis. Atskiru trejetu 
konstatuojamas konkretus faktas, o pilnas RDF grafas reprezentuoja faktų, galiojančių tam 
tikroje dalykin÷je srityje, visumą (Tankelevičien÷, Sakalauskas, 2008). 

Pagrindin÷s RDF savyb÷s: 
• Grafo tipo duomenų modelis – duomenys patalpinami į grafo struktūrą; 
• URI (angl. Uniform Resource Identifier) (3) paremtas žodynas – visi resursai grafo 

struktūroje identifikuojami URI; 
• Duomenų tipai – apibr÷žta tipų aib÷, kuri gali būti papildoma esant poreikiui; 
• Vardas – paprasčiausia eilut÷, sauganti resurso reikšmę (gali būti tipizuota); 
• XML verčiama sintaks÷ – struktūra praplečiama, tačiau suderinama su XML 

standartais ir ratifikuojama pagal tuos pačius principus; 
• Paprastų faktų išreiškimas – struktūra išlaikoma kaip galima paprastesn÷; 
• Paveld÷jimas – leidžia sudaryti duomenų hierarchijas, esamų duomenų hierarchijų 

prapl÷timą ir pakartotinį panaudojimą. 
Labiausiai pritaikyta internetui ir viena populiariausių ontologijų kalbų yra OWL (angl. 

Web Ontology Language) (4). Faktiškai tai yra RDFS terminų žodynas, papildantis savyb÷mis ir 
klas÷mis naudojamą žodyną. OWL pagalba galima aprašyti tarp klasių atsirandančius ryšius, 
nusakyti kardinalumą bei ekvivalentiškumą, nuodugniau aprašyti turinį, savybių charakteristikas. 
OWL turi 3 dialektus – OWL Lite, OWL DL ir OWL Full. 

Kadangi ontologija yra statinis objektas, reikalingi įrankiai, skirti manipuliuoti 
išreikštomis žiniomis. Vienas iš tokių įrankių yra RDF API for PHP (RAP) (5). Tai semantinio 
tinklo įrankis, skirtas PHP programuotojams. RAP, kaip atviro kodo įrankis, dar 2002 metais 
prad÷tas kurti Freie universitete Berlyne. Įrankis skirtas analizuoti, manipuliuoti, išsaugoti, siųsti 
užklausas OWL ir RDF užrašytoms ontologijoms.  

RAP įrankis sudarytas iš  kelių programavimo sąsajų: 
• RDF grafais, kaip sakinių rinkiniu, manipuliuojančios Model API sąsajos; 
• RDF grafais, kaip resursu rinkiniu, manipuliuojančios ResModel API sąsajos; 
• OntModel API, suteikiančia papildomų funkcijų dirbant su ontologijomis. 

Model API sąsaja ontologijos modelyje leidžia įterpti, trinti ir keisti sakinius. Resursin÷ 
ResModel API sąsaja, kuri yra Model API prapl÷timas, skirta manipuliuoti resursais ir jų 
savyb÷mis. ResModel sąsaja pavaizduoja RDF grafus kaip resursų, turinčių savybes, rinkinius. 
Šiuo atveju RDF grafą galima įsivaizduoti kaip lentelę, sudarytą iš trijų stulpelių, skirtų 
subjektui, predikatui ir objektui. 

SPARQL (angl. Simple Protocol and RDF Query Language) yra nepriklausoma nuo 
programavimo technikos užklausų kalba, įgalinanti išgauti RDF grafo poaibius pagal nurodytus 
parametrus. SPARQL  – tai 2006 m. sukurta ir 2008 m. sausio m÷nesį W3C konsorciumo 
rekomenduota ontologijų užklausų kalba (6). Ši kalba – tai įrankis, leidžiantis išgauti norimą 
informaciją iš didelių RDF duomenų rinkinių. SPARQL naudoja užklausas, panašias į SQL 
duomenų bazių užklausų kalbą (Tankelevičien÷, Sakalauskas, 2008): 

1) SELECT – grąžina visus arba dalį kintamųjų, kurie buvo surišti užklausos šablone; 
2) CONSTRUCT grąžina RDF grafą, sukonstruotą pagal užklausos šablone pamin÷tus 

kintamuosius; 
3) ASK nustato, ar egzistuoja faktin÷ informacija pagal užklausą. Grąžinama login÷ 

reikšm÷;  
4) DESCRIBE grąžina RDF grafą, kuris aprašo rastus resursus. 
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Ontologijų kūrimas. Paprastai ontologijos kūrimo procesą sudaro keturi etapai: terminų 
rinkimas, jų analiz÷, tikslinimas ir vaizdavimas. Terminų surinkimo etape yra identifikuojami 
visi nagrin÷jamos srities vartojami terminai, jų tarpusavio ryšiai ir apibr÷žimai. Analiz÷s etape 
surinkti terminai semantiškai analizuojami – ieškoma skirtingų terminų, apibūdinančių vienodus 
objektus ar reiškinius. Radus šiuos terminus, turi būti pasiektas susitarimas d÷l vieno termino 
bendro vartojimo. Tai daroma trečiajame ontologijos sudarymo etape. Peržiūr÷jus visus tokius 
terminus pereinama prie paskutinio etapo – ontologijos vaizdavimo pasirinkta kalba. Paskutinis 
etapas gali būti įgyvendinamas taikant pasirinktą ontologijos kūrimo priemonę. Tai lemia ir 
ontologijos vaizdavimo kalbos pasirinkimą (Jurkevičius, Vasilecas, Laukaitis, 2008).  

Kuriant galima pasirinkti, kokio tipo ontologija bus reikalinga: lengvasvor÷ (angl. 
lightweight) arba sunkiasvor÷ (angl. heavyweight). Šis pasirinkimas įtakoja ontologijos 
išsprendžiamumą ir išraiškingumą. Kuo mažesnis išraiškingumas, tuo efektyviau realizuojami 
samprotavimų mechanizmai. Taip pat turi būti suliejamos atskiros taksonomin÷s struktūros, 
apibr÷žiant esminius ryšius tarp hierarchijose aukščiausiai esančių konceptų. Nagrin÷jant 
ontologijos elementų semantiką galima išskirti du ontologijų tipus: schema ir temomis pagrįstas 
ontologijas. Temomis pagrįstose ontologijose gali būti susieti konceptai, kurių sąsajos tiesiog 
intuityvios, tačiau norint realizuoti efektyvius samprotavimų mechanizmus, reikia naudoti 
schema pagrįstą ontologiją, kurioje semantikos apibr÷žimo pagrindas yra aibių teorija, o 
egzempliorių aib÷ atspindi klas÷s semantiką (Tankelevičien÷, Sakalauskas, 2008). 

Ontologija pagrįstos testų sudarymo sistemos projektavimas ir kūrimo specifika. 
Šiam eksperimentui buvo pasirinkta internetin÷ testavimo sistema, pagrįsta klausimų / atsakymų 
automatiniu generavimu iš nustatytos dalykin÷s srities ontologijos. Sistema gal÷s dirbti su 
pagrindin÷mis ontologin÷mis struktūromis: 

• su taksonomin÷mis ontologijomis; 
• su ontologijomis, kuriose žinios sudaromos iš klasių ir individų pavadinimų; 
• su ontologijomis, kuriose žinios sudaromos iš individų reikšmių.  

Testų generavimui buvo pasirinktos „lengvasvor÷s“ dalykin÷s srities ontologijos. 
Kadangi šiuo metu naudojamos ontologijos turi labai įvairią ir skirtingą struktūrą, tai šiame 
projekte jos buvo išskirstytos į tris dažniausiai naudojamus ontologijų tipus. Kiekvienai 
ontologijai projekte buvo priskirta schema. 

Pirmai schemai priklauso ontologijos, kurios turi tik klasių ir subklasių hierarchiją ir 
kuriose žinios sudaromos iš tų klasių pavadinimų (taksonomijos). Į sistemą šiuo metu yra 
įtraukta tik viena tokia ontologija – „Garsūs žmon÷s“ (ontologija: famous_people.owl). Pačioje 
programoje schemų indeksavimas yra kitoks. Ši ontologija programoje priklauso 4 schemai (1 
pav.).  

Antrai schemai priklauso ontologijos, kurios turi klasių ir individų hierarchiją ir kuriose 
žinios sudaromos iš tų klasių ir individų pavadinimų. Šiai schemai priklausančios ontologijos 
nereikalauja išankstinio paruošimo prieš naudojant jas sistemoje. Kad būtų galima prad÷ti 
naudotis šito tipo ontologijomis, užtenka tik įtraukti jas į sistemoje jau nustatytų ontologijų 
sąrašą. Šiai schemai priklausančios ontologijos užduodamų klausimų ir atsakymų variantų 
algoritmas sudaromas iš trijul÷s <objektas><predikatas><subjektas> pavadinimų, tod÷l tam, kad 
generuojami sakiniai skamb÷tų logiškai, šio tipo ontologijų min÷tų elementų pavadinimai irgi 
turi tur÷ti loginį ryšį su dalykine sritimi. Šiuo metu į sistemą jau įtrauktos trys ontologijos, kurios 
dirba pagal šią schemą: 

1. Automobilių gamintojų testas (ontologija: auto.owl). 
2. Pasaulio šalys ir jų sostin÷s (ontologija: sostines.owl). 
3. Multimedijos sąrankos testas (ontologija: multimedia.owl). 
Šios ontologijos programoje priklauso pirmai schemai. Trečios schemos ontologijos, 

kuriose žinios sudaromos iš individų reikšmių, atsižvelgiant į jų sud÷tingumą ir saugojamų žinių 
įvairiapusiškumą, reikalauja išankstinio paruošimo prieš jų naudojimą. Išankstiniai veiksmai 
reikalingi tam, kad būtų pašalinami atsitiktinai sugeneruoti klausimai, neturintys prasm÷s. 
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Sistemoje tas atrinkimas vykdomas panaudojant ontologijos rdfs:comment savybę. SPARQL 
užklausoje atrenkami duomenys tik iš tų klasių, kuriose yra užpildyta ši savyb÷. 

 

 
 

1 pav. Ontologija „Garsūs žmon÷s“ 
 
Šiuo metu į sistemą jau įtraukta viena ontologija, kuria dirbama pagal šią schemą – BIOS 

klaidų pranešimų testas (ontologija: errors.owl). Ši ontologija programoje priklauso trečiai 
schemai. Sistemoje realizuotos ir s÷kmingai dirba visos trys schemos. 

Testų sistemos realizacija ir eksperimentin÷s sistemos įvertinimas. Suprojektuota ir 
realizuota eksperimentin÷ ontologija pagrįsta testų generavimo sistema. Šios sistemos kūrimui 
buvo pasirinkti įrankiai PHP, RDF API for PHP, SPARQL. Eksperimentin÷ sistema veikia 
keliais režimais. Viena iš sistemos dalių yra skirta administratoriui. Administratorius, prisijungęs 
prie sistemos, turi galimybę: 

• tvarkyti naudojamų sistemoje testų duomenis; 
• įtraukti ar pašalinti ontologijas; 
• nustatyti tam tikrus parametrus: užduodamų klausimų kiekį, atsakymo variantų kiekį 

ir atsakymo variantų sud÷tingumą; 
• peržiūr÷ti ir išvalyti visų atliktų testų statistikos žurnalą. 
Ši sistemos dalis yra apsaugota slaptažodžiu. Testuotojui ir testuojamajam yra sukurta 

bendra  autentifikacijos dalis. Testuotojas turi galimybę peržiūr÷ti testo rezultatus, jų įvertinimą, 
atlikimo datą, sugaištą laiką ir kitą informaciją. Vartotojas, atliekantis testą, turi pateikti 
informaciją apie save (autentifikuotis) ir, pasirinkęs testo temą, susijusią su viena iš sistemoje jau 
įdiegtų ir paruoštų naudojimui dalykin÷s srities ontologijų, gali prad÷ti atsakin÷ti į pateiktus testo 
klausimus. Testo pabaigoje rezultatų statistika užrašoma į specialų failą ir parodoma 
testuojamam asmeniui.  

Užduodamų klausimų ir atsakymo variantų sudarymo sąrašas pagrįstas atsitiktinių skaičių 
generavimo ir sumaišymo principu, tod÷l kiekvieną kartą paruoštas testas būna skirtingas.  

Pasirinkus testą, sistema formuoja klausimų ir atsakymų sąrašą. Suformuotas klausimas 
išvedamas į ekraną su galimais atsakymų variantais. Iš pateiktų atsakymo variantų tik vienas yra 
teisingas. Klausimų sąrašas sudaromas iš ontologijoje esančių klasių, sąryšių ir individų 
pavadinimų. 

Pirmiausiai užklausa formuojama pagal nustatytą tos dalykin÷s srities schemą. Šis kodas 
naudojamas pirmos schemos (pagal programos schemas) ontologijai (1 pav.). 
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Įvykdžius pirmą užklausą gaunamas ontologijos duomenų rinkinys kartu su teisingu 
atsakymu (pirmai schemai jis yra kintamajame ?individ_prop). Tada naudojama antra SPARQL 
užklausa atsakymų variantams formuoti (2 pav.). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 pav. SPARQL užklausa 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

3 pav. SPARQL užklausa atsakymo variantams formuoti 
 

Šitoje užklausoje yra trys PHP kintamieji, kai reikšm÷s imamos iš pirmos užklausos. Ši 
užklausa suformuoja visus atsakymus, kurie yra neteisingi ir nepriklauso tam pačiam individui. 
Tada formuojamas PHP masyvas $choise, į kurį dedami visi neteisingi variantai iš antros 
užklausos; taip pat prijungiamas dar vienas teisingas atsakymas iš pirmos užklausos. $choise  
masyvas turi elementą „teis“, kuris nurodo, ar tas variantas teisingas. Tada v÷l sumaišoma su 
shuffle() pagalba ir pateikiami variantai ekrane. 

Įvykdžius SPARQL užklausas vartotojui pateikiamas testo klausimas su galimais 
atsakymo variantais (3 pav.): 

 

 
 

4 pav. Ekrane pateikiamas klausimas ir atsakymo variantai 
 
Baigus testą, rezultatai įrašomi į failą, kurį gali peržiūr÷ti testuotojas. 
Šioje eksperimentin÷je sistemoje s÷kmingai dirba visos trys schemos: a) taksonomin÷s 

ontologijos; b) ontologijos, kuriose žinios sudaromos iš klasių ir individų pavadinimų; c) 
ontologijos, kuriose žinios sudaromos iš individų reikšmių. Esant poreikiui, į sistemą galima 
įtraukti naujas dalykin÷s srities ontologijas. 

SELECT DISTINCT ?individ ?correct 
       WHERE { 
         ?x <'.$prop.'> ?individ . 
         FILTER( STR(?individ) != 
STR(<'.$teisingas.'>) && STR(?x) != 
STR(<'.$individas.'>)) 
     } ORDER BY ?individ 
 

SELECT ?domain ?individ ?prop ?individ_prop ?range 
WHERE { 
?individ ?prop ?individ_prop. 
?prop rdfs:domain ?domain. 
?prop owl:inverseOf ?inverse_prop. 
?inverse_prop rdfs:domain ?range 
} 
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Suprojektuotos ir realizuotos testavimo sistemos pagrindinis privalumas yra tas, kad 
testai generuojami automatiškai. Tokiu būdu sutaupoma d÷stytojo laiko, nes įprastiniai testų 
sudarymo būdai laikui labai imlūs. Kita vertus, problema kyla d÷l to, kad reikia tur÷ti dalykinių 
sričių ontologijas, o ontologijos projektavimas, kūrimas, resursų žym÷jimas jos pagrindu 
reikalauja ir intelektinių, ir laiko išteklių. Tačiau turint dalykin÷s srities ontologiją, ją galima 
panaudoti ir kitiems procesams automatizuoti ar palengvinti, tokiu būdu užtikrinant pakartotinį 
panaudojimą. Jei ta pati ontologija (ar ontologijos) naudojama informacin÷je sistemoje (IS) 
keliems tikslams pasiekti, tai sumaž÷ja IS eksploatavimo metu reikalingos sąnaudos. 

Išvados. Išanalizavus šios srities mokslinę bei techninę dokumentaciją, taip pat atlikus 
praktinius eksperimentus, galima daryti išvadą, kad šiuo metu sukurti universalią, skirtą visų 
rūšių ontologijoms testų generavimo užklausą praktiškai neįmanoma. Tokia išvada daroma d÷lto, 
kad šiuo metu ontologijų kūrimas ir realizavimas n÷ra standartizuotas ir neturi bendrų taisyklių 
bei apribojimų. Tod÷l šiuo metu naudojamos ontologijos turi labai įvairią, skirtingą struktūrą. 
Remiantis šia išvada, vykdytame projekte buvo nuspręsta išskirti 3 dažniausiai naudojamų  
ontologijų rūšių kategorijas: 

1. Ontologijos, kurios turi klasių ir individų hierarchiją ir kuriose žinios sudaromos iš tų 
klasių ir individų pavadinimų. 

2. Ontologijos, kurios turi klasių, individų ir individų reikšmių hierarchiją ir kuriose 
žinios sudaromos iš individų reikšmių esančios informacijos. 

3. Ontologijos, kurios turi tik klasių ir subklasių hierarchiją ir kuriose žinios sudaromos iš 
tų klasių pavadinimų (taksonomijos). 
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Summary 
In this paper, we analyze semantic web technologies for the representation and management of domain 

knowledge. We present a short description of languages for the domain representation and querying domain 
ontologies. Also we present a prototype of a testing system, which includes the automatical test generation. We 
explain the test generation mechanisms using domain ontologies and SPARQL queries. 
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ŠIAULIŲ KOLEGIJOS PIRMO KURSO STUDENTŲ GEBöJIMŲ 
NAUDOTIS INFORMACINöMIS TECHNOLOGIJOMIS TYRIMAS 

 
Vaida Steponavičien÷ 

Šiaulių kolegija 
 
Anotacija. Straipsnyje trumpai pristatomi Europos Sąjungos ir Lietuvos statistiniai duomenys 

kompiuterinio raštingumo, informacinių technologijų panaudojimo srityse. Analizuojami svarbiausi dokumentai, 
reglamentuojantys informacin÷s visuomen÷s kūrimą Lietuvoje. Apibendrinami bendrosios programos ir išsilavinimo 
standartai, bendrieji ugdymo planai, kuriuose reglamentuojama ugdymo derm÷, tęstinumas ir kokyb÷ visose šalies 
mokyklose, vidurinio ugdymo programų įgyvendinimas mokyklose 2007–2008 ir 2008–2009 mokslo metais. 
Pateikiama 2008–2009 m. m. ir 2009–2010 m. m. rudens semestrų pirmo kurso studentų geb÷jimų naudotis 
informacin÷mis technologijomis tyrimo metodika. Analizuojami gauti rezultatai ir, apibendrinant dviejų semestrų 
rezultatus, pateikiamos studentų geb÷jimų naudotis informacin÷mis technologijomis kitimo tendencijos. 

Raktiniai žodžiai: informacin÷s pl÷tros rodikliai ES ir Lietuvoje, kompiuterinio raštingumo tyrimai 
Lietuvoje, pirmo kurso studentų geb÷jimai informacinių technologijų srityje. 

 
Įvadas. Informacijos ir komunikacijos technologijoms įsitvirtinus visose gyvenimo 

srityse vis labiau matomas visuomen÷s poreikis įgyti informacinį raštingumą. Sprendžiant šį 
uždavinį svarbus vaidmuo tenka bendrojo lavinimo mokyklai, kurioje moksleivis privalo įgyti 
tvirtus kompiuterinio raštingumo pagrindus [1]. Tobulinama ir reformuojama mokyklos 
programa dar ne visiškai tenkina moksleivių poreikius bei teikia nepakankamo lygio IT žinias. 
„Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 
2008–2012 metų strategija“ aprašo IKT (informacinių komunikacinių technologijų) diegimo į 
bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą būkl÷s analizę, kurioje išskiriamos tokios stipryb÷s: 97 % 
mokyklų naudoja kompiuterius, 95 % turi interneto prieigą, did÷ja jaunosios kartos 
kompiuterinis raštingumas. Tačiau išskiriamos ir silpnyb÷s – mokyklose kompiuterių daug÷ja, 
tačiau gerokai atsiliekama nuo kitų Europos Sąjungos šalių. Taip pat šioje strategijoje 
numatomos ir gr÷sm÷s, kurios atliepia šio straipsnio keliamą problemą: nepakankamas d÷mesys 
informacin÷ms technologijoms aukštesn÷se klas÷se gali tur÷ti neigiamų pasekmių mokinių 
kompiuteriniam raštingumui [2]. 

Tikslas – ištirti Šiaulių kolegijos pirmo kurso studentų informacinių technologijų srities  
geb÷jimus. 

Uždaviniai: 
1. Išanalizuoti ir pateikti informacin÷s pl÷tros rodiklius Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. 
2. Apžvelgti atliktų kompiuterinio raštingumo tyrimų rezultatus Lietuvoje. 
3. Apibendrinti bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus, vidurinio ugdymo 

programą bei 2007–2008 ir 2008–2009 mokslo metų bendruosius ugdymo planus ir aprašyti 
informacinių technologijų mokymo kursą vidurinio ugdymo pakopoje. 

4. Ištirti pirmo kurso studentų informacinių technologijų srities geb÷jimus ir atlikti jų 
analizę. 

Tyrimo objektas – Šiaulių kolegijos 2008–2009 m. m. ir 2009–2010 m. m. pirmo kurso 
studentų geb÷jimai. 

Tyrimo metodai: literatūros analiz÷, savarankiško darbo užduočių parengimas ir jų 
pateikimas studentams atlikti,  duomenų apdorojimas. 

 
Europos Sąjunga ir Lietuva imasi spręsti informacin÷s visuomen÷s keliamus uždavinius. 

Informacin÷ visuomen÷ – visuomen÷s dalis, kuri savo kasdien÷je veikloje aktyviai naudojasi 
įvairiomis informacin÷mis technologijomis [3]. Norime ar nenorime – kuriame ir tur÷sime kurti 
informacinę visuomenę [4]. Tai objektyvi realyb÷, tod÷l Lietuvai informacin÷s visuomen÷s 
kūrimas tampa svarbiu strateginiu uždaviniu. Lietuvos Europos Sąjungos politikos vizija – saugi, 
turtinga, aktyvi ir atsakinga Lietuva, įsitvirtinusi Europos Sąjungoje. Kad tai būtų įgyvendinta, 
nustatomos Lietuvos ir Europos Sąjungos politikos 2008–2013 metų strategin÷s kryptys, tarp 



 80 

kurių yra ir tokia, kuri numato informacin÷s visuomen÷s kūrimą: „Pažangos Europa – 
informacin÷ visuomen÷, mokslo pl÷tra ir naujos id÷jos“ [5].  

Vienas iš Europos Sąjungos informacin÷s politikos prioritetų yra informacin÷s 
visuomen÷s visiems skatinimas arba e. įtraukties (angl. eInclusion) politika. E. įtraukties tikslas – 
šalinti galimybių naudotis IRT (informacinių ir ryšių technologijos), jų prieinamumo, 
perkamumo ir geb÷jimų skirtumus [6]. 2006 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas 
pri÷m÷ nutarimą Nr. X-767 „D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s programos“. Programoje 
akcentuojamas Vyriausyb÷s siekis įgyvendinti Lisabonos strategiją, didinti investicijas į mokslą, 
kol bus pasiektas ES valstybių vidurkis, skatinti informacinių technologijų pl÷trą [7].  

Žvelgiant į Lietuvos informacin÷s pl÷tros rodiklių dinamiką Statistikos departamento 
pateiktame leidinyje „Informacin÷s technologijos Lietuvoje 2009“, matyti, kad nuo 2004 iki 
2008 metų asmeninį kompiuterį turinčių namų ūkių dalis padid÷jo beveik dvigubai (1 pav.), o 
interneto prieigą turinčių namų ūkių dalis – daugiau nei 4 kartus (2 pav.), tačiau Lietuva vis dar 
atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio [8]. 
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1 pav. Kompiuterį namuose turinčių namų ūkių dalies analiz÷ 
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2 pav. Interneto prieigą namuose turinčių namų ūkių dalis  

 
Kompiuteriu kada nors yra naudojęsi 64 % 16–74 metų amžiaus asmenų. Didel÷ dalis 

besinaudojančiųjų kompiuteriu yra jauni žmon÷s. 2009 m. duomenimis, kompiuteriu naudojosi 
95,1 % 16–24 metų amžiaus žmonių,  o internetu naudojosi 94,1 %.  

Kadangi daug÷ja Lietuvos piliečių, gebančių naudotis informacin÷mis technologijomis, 
tai nor÷tųsi panagrin÷ti Lietuvoje atliktų kompiuterinio raštingumo tyrimų rezultatus. 2007 m. 
KTU kompiuterinio raštingumo centras atliko „Visuotinio kompiuterinio raštingumo tyrimą“ [9], 
kurio rezultatus lygino su analogiškų tyrimų, atliktų 2005 ir 2006 metais, duomenimis. Iš šio 
tyrimo rezultatų, išskiriant besimokančių asmenų (moksleiviai, studentai) grupę, matyti, kad 
kompiuterinio raštingumo procentas did÷jo, turinčių silpnus geb÷jimus maž÷jo, dauguma 
respondentų kompiuterinio raštingumo geb÷jimus vertina gerai, tačiau neturi tai patvirtinančių 
dokumentų (ECDL) (3 ir 4 pav.). 
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4 pav. Besimokančiųjų kompiuterinio raštingumo įsivertinimas 2005–2007 m. 

 
Šio tyrimo duomenys, išskiriant grupes pagal išsilavinimą, rodo, kad moksleivių, kurie 

turi vidurinį išsilavinimą, kompiuterinio raštingumo rodikliai yra žemesni lyginant su asmenimis, 
kurie siekia aukštojo mokslo (5 pav.).  
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5 pav. Kompiuterinis raštingumas pagal išsilavinimą 

 
Pagal pateiktus tyrimų rezultatus ryšk÷ja tendencija, kad įgijusių vidurinį išsilavinimą 

asmenų kompiuterinis raštingumas siekia tik 51 %, tod÷l 2007–2008 ir 2008–2009 m. m. Šiaulių 
kolegijoje buvo atliktas pirmo kurso studentų, ką tik įgijusių vidurinį išsilavinimą, geb÷jimų 
naudotis informacin÷mis technologijomis tyrimas.  

Lietuvoje pagrindinis valstyb÷s lygmens dokumentas, reglamentuojantis ugdymo turinį 
bendrojo lavinimo mokykloje, yra bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. Vidurinio 
ugdymo pakopai LR Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu buvo 
patvirtinti bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. Bendrosiose programose ir 
išsilavinimo standartuose rašoma, kad informacinių technologijų kurse daugiausia d÷mesio 
skiriama informacinei kultūrai bei informaciniam išprusimui ugdyti, siekiant parengti moksleivį 
gyventi informacin÷je visuomen÷je [10]. Tačiau 2006 m. birželio 30 d. buvo patvirtinta vidurinio 
ugdymo programa, kurios pagrindas – ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas, 
mokiniams leidžiantis pasirinkti mokymosi kryptį atitinkančius dalykus ir skirtingus jų kursus 
[11]. Besimokančio pagal vidurinio ugdymo programą mokinio mokymosi turinį sudaro 
bendrojo lavinimo branduolys ir mokinio pasirinktas mokymosi turinys (papildomi branduolio 
dalykai, dalykų išpl÷stiniai kursai, dalykų moduliai ir pasirenkamieji dalykai), tačiau 
informacinių technologijų dalyko kursas nebuvo įtrauktas į branduolio dalį. 2007–2008 m. m. 
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[12] ir 2008–2009 m. m. [13] bendruosiuose ugdymo planuose rašoma, kad informacinių 
technologijų kursas yra pasirenkamasis. Pasirinkus informacinių technologijų dalyką bendruoju 
kursu, skiriamos 2 savaitin÷s pamokos, o išpl÷stiniu kursu – 4 pamokos, taigi ne visi Šiaulių 
kolegijos pirmo kurso studentai vidurinio ugdymo pakopoje informacinių technologijų kursą 
buvo pasirinkę vienodai. Tod÷l norint patikrinti jų informacinių technologijų srities geb÷jimus, 
įgytus vidurinio ugdymo pakopoje, buvo pateiktos užduotys. 2008–2009 m. m. pirmo kurso 
studentams užduotys buvo parengtos pagal 2008 m. informacinių technologijų mokyklinio 
brandos egzamino užduotis, o 2009–2010 m. m. studentams – pagal 2009 m. egzamino užduotis 
[14]. Užduočių atlikimo trukm÷ – 2 akademin÷s valandos, užduotys irgi dvi, atliekamos tekstų 
redaktoriumi (pvz., MS Word arba OpenOffice Writer) ir skaičiuokle (pvz., MS Excel arba 
OpenOffice Calc). 2008–2009 m. m. tekstų redaktoriaus užduotis buvo vertinama 24 taškais,  
2009–2010 m. m. – 21 tašku, skaičiuokle atliekama užduotis 2008–2009 m. m. buvo vertinama 
38 taškais, o 2009–2010 m. m. – 23 taškais, kurie buvo perskaičiuojami į 10 balų sistemą. 
Vertinimas taškų skaičiumi skyr÷si tod÷l, kad užduotys buvo atliekamos paskaitos metu, tod÷l 
užduočių apimtis buvo truputį mažesn÷. Nors užduotys 2008–2009 m. m. ir 2009–2010 m. m. 
atrod÷ skirtingos, tačiau jomis buvo tikrinami tie patys informacinių technologijų geb÷jimai. 

Tekstų redaktoriumi 2008–2009 m. m. užduotis atliko 62 pirmo kurso finansų ir 
buhalterin÷s apskaitos studijų programų studentai, bet įraš÷ 51 studentas, o 2009–2010 m. m. – 
45 finansų ir buhalterin÷s apskaitos studijų programų studentai, bet įraš÷ 35 studentai, kadangi 
buvo tokių, kurie atsisak÷ įrašyti savo atliktus darbus, nes, anot jų, „nieko neparaš÷“.  

Užduotimis, atliekamomis tekstų redaktoriumi, buvo tikrinami šie informacinių 
technologijų geb÷jimai: 

1) lapo paraščių nustatymas pagal pateiktus duomenis; 
2) viso dokumento teksto šrifto bei jo dydžio nustatymas; 
3) dokumento pavadinimo šrifto dydžio nustatymas; 
4) lentel÷s braižymas, jos r÷melių stiliaus parinkimas, skilčių pločio nustatymas; 
5) automatinio numeravimo priemonių panaudojimas; 
6) formulių rašymas naudojant formulių redaktorių; 
7) grafinių objektų maketavimas naudojant autofigūrų braižymo priemones; 
8) išnašos įterpimas; 
9) puslapio antraščių ir poraščių formatavimas; 
10) dalykin÷s rodykl÷s įterpimas (tik 2009–2010 m. m.). 
Įvertinus atliktas užduotis, gauti tokie rezultatai: 2008–2009 m. m. 39,22 % visų rašiusių 

gavo įvertinimus, žemesnius nei 5 balai, 47,06 % – nuo 5 iki 6 balų, 11,76 % – nuo 7 iki 8 balų, 
1,96 % – nuo 9 iki 10 balų. Daugiausiai surinkta – 21 taškas (9 balai) iš 24 galimų taškų (1 
student÷), o tai sudaro 87,5 % galutinio įvertinimo. 2009–2010 m. m. net 77,14 % visų rašiusių 
surinko mažiau nei 5 balus, 17,14 % – nuo 5 iki 6 balų, 2,86 % – nuo 7 iki 8 balų, 2,86 % – nuo 
9 iki 10 balų. Daugiausiai surinkta – 18,5 taško (9 balus) iš 21 galimo taško (1 student÷), o tai 
sudaro 88,09 % galutinio įvertinimo. Smulkiau išanalizuoti abiejų mokslo metų studentų 
geb÷jimai pateikiami 1 lentel÷je: 

1 lentel÷ 
 2008–2009 m. m. ir 2009–2010 m. m. studentų geb÷jimai 

 
Geb÷jimo 
tikrinimas 

 2008–2009 
m. m. rezultatai 

2009–2010 
m. m. rezultatai 

Kas neatlikta ir galimos 
priežastys 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

27,45 % 31,43 % Lapo paraščių 
nustatymas pagal 
pateiktus duomenis Atliko taisyklingai 72,55 % 68,57 % 

Nenustatyta dešin÷ 
parašt÷, kadangi įpratę 
dešin÷je nustatyti 1 cm 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

25,49 % 65,71 % Viso dokumento 
teksto šrifto bei jo 
dydžio nustatymas  Atliko taisyklingai 74,51 % 34,29 % 

Reik÷jo parinkti Arial 11 
pt, tačiau įpratę palikti 
Times New roman 12 pt 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

3,92 % 2,86 % Dokumento 
pavadinimo šrifto 
dydžio nustatymas Atliko taisyklingai 96,08 % 97,14 % 
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1 lentel÷s tęsinys 
Geb÷jimo tikrinimas  2008–2009 

m. m. rezultatai 
2009–2010 

m. m. rezultatai 
Kas neatlikta ir galimos 

priežastys 
Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

18,43 % 65,71 % Lentel÷s braižymas, 
jos r÷melių stiliaus 
nustatymas, skilčių 
pločio nustatymas 

Atliko taisyklingai 81,57 % 34,29 % 

Nemoka tiksliai nustatyti 
lentel÷s skilčių pločio, 
nemoka nustatyti lentel÷s 
fono, nes nežino, kaip 
pakeisti lentel÷s ypatybes 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

92,15 % 77,14 % Automatinio 
numeravimo 
priemonių 
panaudojimas 

Atliko taisyklingai 7,85 % 22,86 % 

Nemoka numeruoti 
rom÷niškais skaitmenimis 
ir automatin÷mis 
priemon÷mis 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

84,31 % 85,71 % Formulių rašymas 
naudojant formulių 
redaktorių Atliko taisyklingai 15,69 % 14,29 % 

Rašo ne su formulių 
redaktoriumi, bet su šrifto 
efektais, pakeldami arba 
nuleisdami šriftą 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

62,75 % 85,71 % Grafinių objektų 
maketavimas 
panaudojant autofigūrų 
braižymo priemones 

Atliko taisyklingai 37,25 % 14,29 % 

Nemoka naudotis 
autofigūrų braižymo 
priemon÷mis, nes naudoja 
arba lenteles, arba teksto 
d÷žutes 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

100 % 91,43 % Išnašos įterpimas 

Atliko taisyklingai 0 % 8,57 % 

Nežino sąvokos „išnaša“, 
tod÷l nemoka jos sukurti 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

Antraštes: 
68,63 % 
Poraštes: 
74,51 % 

Antraštes: 
54,29 % 
Poraštes: 
45,7 % 

Puslapinių antraščių ir 
poraščių formatavimas 

Atliko taisyklingai Antraštes: 
74,51 % 
Poraštes: 
25,49 % 

Antraštes: 
57,14 % 
Poraštes: 
42,86 % 

Įterpia ne per 
kolontitulus, o tiesiog 
rašo dokumento viršuje 
arba apačioje 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

– 100 % Dalykin÷s rodykl÷s 
įterpimas (tik 2009–
2010 m. m.) Atliko taisyklingai – 0 % 

 

 
Skaičiuokle 2008–2009 m. m. užduotis atliko 62 pirmo kurso finansų ir buhalterin÷s 

apskaitos studijų programų studentai, bet įraš÷ tik 27 studentai, o 2009–2010 m. m. – 45 finansų 
ir buhalterin÷s apskaitos studijų programų studentai, o įraš÷ tik 11 studentų, kadangi buvo tokių, 
kurie atsisak÷ įrašyti savo atliktus darbus, nes, pasak jų, „nieko neparaš÷“ arba „per mažai laiko 
buvo, tod÷l nesp÷jo“.  

Užduotimis, atliekamomis skaičiuokle, buvo tikrinami šie informacinių technologijų 
geb÷jimai: 

1) lapo dydžio ir pad÷ties nustatymas; 
2) paraščių nustatymas; 
3) dokumento šrifto parinkimo ir jo dydžio nustatymas; 
4) lentel÷s langelių formato nustatymas; 
5) langelių fono spalvos parinkimas; 
6) formulių rašymas su funkcija Sum; 
7) formulių rašymas, panaudojant absoliučias narvelių koordinates; 
8) formulių rašymas su logine funkcija If; 
9) diagramos sukūrimas, jos formatavimas; 
10) puslapinių antraščių ir poraščių sukūrimas. 
Įvertinus atliktas užduotis, gauti tokie rezultatai: 2008–2009 m. m. 88,89 % visų 

rašiusiųjų gavo įvertinimus žemesnius nei 5 balai, 11,11 % – nuo 5 iki 6 balų, 0 % – nuo 7 iki 8 
balų, 0 % – nuo 9 iki 10 balų. Daugiausiai surinkta – 24 taškai (6 balai) iš 38 galimų taškų (1 
studentas), o tai sudaro 63,16 % galutinio įvertinimo. 2009–2010 m. m. 63,64 % visų rašiusiųjų 
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surinko mažiau nei 5 balus, 9,09 % – nuo 5 iki 6 balų, 27,27 % – nuo 7 iki 8 balų, 0 % – nuo 9 
iki 10 balų. Daugiausiai surinkta 16 taškų (7 balai) iš 23 galimų taškų (1 student÷), o tai sudaro 
69,57 % galutinio įvertinimo. Smulkiau išanalizuoti abiejų mokslo metų studentų geb÷jimai 
pateikiami 2 lentel÷je: 

2 lentel÷ 
2008–2009 m. m. ir 2009–2010 m. m. studentų geb÷jimai 

 
Geb÷jimo 
tikrinimas 

 2008–2009 
m. m. rezultatai 

2009–2010 
m. m. rezultatai 

Kas neatlikta ir galimos 
priežastys 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

22,22 % 0 % Lapo dydžio ir 
pad÷ties 
nustatymas Atliko taisyklingai 77,78 % 100 % 

Reik÷jo parinkti 
horizontalią lapo pad÷tį, 
bet nustatyta vertikali, 
nes tokia dažniausiai 
naudojama  

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

18,52 % 36,36 % Paraščių 
nustatymas 

Atliko taisyklingai 81,48 % 63,64 % 

Nenustatyta pagal 
reikalavimus, kadangi 
įpratę nustatyti kaip su 
tekstų redaktoriumi 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

62,96 % 45,45 % Dokumento šrifto 
parinkimo ir jo 
dydžio nustatymas Atliko taisyklingai 37,04 % 54,55 % 

Reik÷jo parinkti Arial 11 
pt, tačiau įpratę palikti 
Times New Roman 12 pt 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

66,67 % 81,82 % Lentel÷s langelių 
formato 
nustatymas Atliko taisyklingai 33,33 % 18,18 % 

Nenustatytas dviejų 
skaitmenų po kablelio 
formatas 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

70,37 % 45,45 % Langelių fono 
spalvos 
parinkimas Atliko taisyklingai 29,63 % 54,55 % 

Nemoka nustatyti lentel÷s 
fono, nes nežino kaip 
formatuoti lentel÷s 
langelius 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

70,37 % 54,55 % Formulių rašymas 
su funkcija Sum 

Atliko taisyklingai 29,63 % 45,45 % 

Skaičiuoja rankiniu būdu, 
bet nenaudoja funkcijos 
Sum 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

88,89 % 72,72 % Formulių rašymas, 
panaudojant 
absoliučias 
narvelių 
koordinates 

Atliko taisyklingai 11,11 % 27,28 % 

Formulę įrašo tik į vieną  
lentel÷s langelį, nes 
nemoka naudoti 
absoliučiųjų narvelių 
koordinačių 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

96,30 % 81,82 % Formulių rašymas 
su logine funkcija 
If Atliko taisyklingai 3,7 % 18,18 % 

Skaičiuoja nenaudodami 
funkcijos If arba visiškai 
neskaičiuoja, nes nemoka 
naudotis šia funkcija 

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

100 % 81,82 % Diagramos 
sukūrimas, jos 
formatavimas 
 

Atliko taisyklingai 0 % 18,18 % 

Nepakeistos diagramos 
ypatyb÷s  

Ne visiškai 
taisyklingai atliko 

Antrašt÷s: 
77,78 % 
Porašt÷s: 
22,22 % 

Antrašt÷s: 
36,36 % 
Porašt÷s: 
63,64 % 

Puslapio antraščių 
ir poraščių 
sukūrimas 

Atliko taisyklingai Antrašt÷s: 
77,78 % 
Porašt÷s: 
22,22 % 

Antrašt÷s: 
45,45 % 
Porašt÷s: 
54,55 % 

 

 
Išvados 
1. Lyginant Europos Sąjungos ir Lietuvos informacin÷s pl÷tros rodiklių dinamiką 

matyti, kad nuo 2004 iki 2008 metų asmeninį kompiuterį turinčių namų ūkių dalis padid÷jo 
beveik dvigubai, o interneto prieigą turinčių namų ūkių dalis – daugiau nei 4 kartus, tačiau 
Lietuva vis dar atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio. 

2. Lietuvoje daug÷ja piliečių, gebančių naudotis informacin÷mis technologijomis, tačiau  
„Visuotinio kompiuterinio raštingumo tyrimo“ rezultatai rodo, kad moksleivių, įgijusių vidurinį 
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išsilavinimą, kompiuterinio raštingumo rodikliai yra žemesni lyginant su asmenimis, kurie siekia 
aukštojo mokslo. Taip pat reik÷tų visuotinius tyrimus Lietuvos mastu atlikti kasmet, kad 
gautume tikslesnius rezultatus ir matytume informacin÷s visuomen÷s kūrimo pokyčius. 

3. Kadangi pagal pateiktų tyrimų rezultatus ryšk÷ja tendencija, kad įgijusių vidurinį 
išsilavinimą asmenų kompiuterinis raštingumas siekia tik 51 %, tod÷l 2007–2008 m. m. ir 2008–
2009 m. m. Šiaulių kolegijoje buvo atliktas pirmo kurso studentų, ką tik įgijusių vidurinį 
išsilavinimą, geb÷jimų naudotis informacin÷mis technologijomis tyrimas.  

4. Šio tyrimo rezultatai parod÷, kad 2008–2009 m. m. atlikdami užduotis su tekstų 
redaktoriumi 39,22 % visų rašiusiųjų gavo įvertinimus žemesnius nei 5 balai, 47,06 % – nuo 5 
iki 6 balų, 11,76 % – nuo 7 iki 8 balų, 1,96 % – nuo 9 iki 10 balų, o 2009–2010 m. m. 77,14 % 
visų rašiusiųjų surinko mažiau nei 5 balus, 17,14 % – nuo 5 iki 6 balų, 2,86 % – nuo 7 iki 8 balų, 
2,86 % – nuo 9 iki 10 balų.  

5. 2008–2009 m. m. atlikdami užduotis skaičiuokle 88,89 % visų rašiusiųjų gavo 
įvertinimus žemesnius nei 5 balai, 11,11 % – nuo 5 iki 6 balų, 0 % – nuo 7 iki 8 balų, 0 % – nuo 
9 iki 10 balų, o 2009–2010 m. m. 63,64 % visų rašiusiųjų surinko mažiau nei 5 balus, 9,09 % – 
nuo 5 iki 6 balų, 27,27 % – nuo 7 iki 8 balų, 0 % – nuo 9 iki 10 balų. Vadinasi,  58,18 % 
studentų neatliko užduočių su tekstų redaktoriumi ir  76,27 % – su skaičiuokle.  

6. Tokių rezultatų priežastis gali būti ta, kad pagal vidurinio ugdymo programą 
informacin÷s technologijos yra pasirenkamasis dalykas, tod÷l ne visi moksleiviai renkasi ir 
mokosi šį dalyką, o aukštojoje mokykloje informacinių technologijų geb÷jimai yra būtini 
tolimesn÷ms studijoms. Kita priežastis gali būti ta, kad mokykloje 4 balų įvertinimas yra 
teigiamas, o aukštojoje mokykloje – neigiamas, tod÷l yra tikimyb÷, kad dauguma moksleivių 
galbūt mokykloje tur÷jo minimalų įvertinimą ir minimalius geb÷jimus.  

7. Pagal gautus tyrimo rezultatus galime daryti išvadą, kad pirmo kurso studentų 
informacinių technologijų srities geb÷jimai yra silpni, tod÷l aukštosiose mokyklose privaloma 
pakartoti informacinių technologijų pagrindus. 
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Summary 
The article briefly presents the EU and Lithuanian statistical data in the areas of computer literacy and use 

of information technologies. The main documents governing the development of information society in Lithuania 
are analyzed. The summary is given regarding general programs, education standards and general education plans 
that regulate educational coherence, continuity and quality in all schools of the country, and also implementation of 
secondary education programs in schools in the academic year of 2007-2008 and 2008-2009. The research methods 
of the first-year students' skills to use information technologies during autumn semesters of 2008-2009 and 2009-
2010 are represented. The article analyzes the results and in regards to analysis summary of the two semesters, it 
provides the trend of change in students’ competence to use information technologies. 

Keywords: information development indicators in the EU and Lithuania, computer literacy surveys in 
Lithuania, first-year students' skills regarding information technologies. 
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UNIVERSITETŲ IR KOLEGIJŲ TEISöS STUDIJŲ KRYPTIES 
ABSOLVENTŲ ADAPTACIJA DARBO RINKOJE: LYGINAMASIS 

ASPEKTAS 
 

Egl÷ Šimkevičien÷, Dalius Vaičiulis 
Šiaur÷s Lietuvos kolegija 

 
Anotacija. Teisininko profesija yra universali, o jos pritaikomumas labai platus – pradedant privačiu 

(dažniausiai verslo) sektoriumi ir baigiant valstyb÷s tarnyba. Šiandien įteisinta švietimo sistema suteikia galimybę 
tiek kolegijoms, tiek universitetams ruošti teisininkus darbo rinkai. Tod÷l potencialiems darbdaviams kartais kyla jų 
tinkamo pasirinkimo dilema. Straipsnyje išanalizuoti kolegijų ir universitetų teikiamo išsilavinimo ypatumai bei 
tarpusavio skirtumai, pateikti praktiniai teis÷s studijų krypties absolventų adaptacijos darbo rinkoje aspektai ir 
problematika. 

Raktiniai žodžiai: universitetinis teisinis išsilavinimas, koleginis teisinis išsilavinimas, teis÷s absolventas, 
adaptacija darbo rinkoje, studijų kokyb÷. 

 
Įvadas. Aukštasis išsilavinimas – tik vienas trumpas epizodas žmogaus gyvenime, kuris 

pl÷tojamas paraleliai su kitais – darbu, asmeniniu gyvenimu ir t. t. Išsilavinimas tampa vis 
didesn÷ vertyb÷ ne tik d÷l to, kad išsilavinimo d÷ka žmogus bręsta kaip asmenyb÷, bet ir d÷l to, 
kad asmeniui atsiranda daugiau galimybių s÷kmingai patekti ir adaptuotis darbo rinkoje. Tuos 
pačius kriterijus galima priskirti asmeniui, kuris studijuoja teisę ir baigęs studijas siekia dirbti 
teisin÷je sferoje. Šiuo aspektu galima išskirti, kad teisininko profesijai keliami palyginti dideli 
reikalavimai, nes užtikrinti tokias fundamentalias teisines vertybes, kaip teis÷s viešpatavimas, 
teisingumas, asmens teis÷s ir laisv÷s, teisinis saugumas ir teisinis tikrumas, teis÷ į teisingą 
teismą, teisinę pagalbą ir kt., įmanoma tik tokioje teisin÷je sistemoje, kurioje teisininkai turi 
būtiną profesinę kompetenciją. Šiuo požiūriu teisininko profesija neatsiejama nuo aukštojo 
teisinio išsilavinimo: aukštasis teisinis išsilavinimas yra būtina profesionalios ir efektyvios 
teisin÷s praktikos sąlyga. Pati mokslo ir studijų misija – pad÷ti užtikrinti šalies visuomen÷s, 
kultūros ir ūkio klest÷jimą, būti kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio visaverčio gyvenimo 
atrama ir paskata, tenkinti prigimtinį pažinimo troškimą (LR mokslo ir studijų įstatymas, 2009-
04-30 Nr. XI-242). 

Temos aktualumas. Siekti teisinio išsilavinimo ir v÷liau siekti įsitvirtinti darbo rinkoje 
Lietuvoje šiandien galima dviem keliais: pasirenkant studijas universitete arba kolegijoje. Tačiau 
šių alternatyvų buvimas kartu lemia ir praktinio pobūdžio diskusijas bei problemas keliant tokius 
klausimus: kuri iš jų pranašesn÷, kokie tarp jų skirtumai, galiausiai, ar tai konkuruojantys 
institutai, ar vienas kitą papildantys dariniai, kuriam teis÷s studijų absolventui praktin÷je veikloje 
iš darbdavių pus÷s teikiamas prioritetas ir kod÷l. Šių momentų tinkamas suvokimas kartu sietinas 
ir su darbdavio subjektyviu vertinimu ieškant jam reikiamo teis÷s specialisto. 

Tiek kolegijų, tiek universitetų veiklos skaidrumas susijęs su išsilavinimo kokybe. 
Aukštąjį išsilavinimą teikiančios institucijos kuria įvairias kokyb÷s valdymo sistemas, tai yra 
svarbu tod÷l, kad Lietuvoje įgytas teisinis išsilavinimas gali būti ir būtų pripažintas ir už 
Lietuvos ribų. Tai užtikrintų dar efektyvesnę ir platesnę teis÷s studijų absolventų adaptaciją 
darbo rinkoje. Tod÷l tyrimo klausimas, ar universitetai bei kolegijos užtikrina tinkamą teisininkų 
studijų kokybę, yra itin aktualus šiuo metu, kadangi tai tiesiogiai koreliuoja su absolventų 
galimyb÷mis įsidarbinti ir tinkamai adaptuotis darbo rinkoje. Ar tai turi būti prioritetas bei ar 
valstybei būtina diegti daugiau teisinių reguliatorių siekiant šio tikslo – taip pat aktualus 
šiandienos klausimas. 

Temos problema. Nors aukštąjį teisinį išsilavinimą įgiję asmenys turi visas prielaidas 
įsitvirtinti darbo rinkoje, tačiau egzistuoja aukštąjį išsilavinimą turinčios darbo j÷gos pasiūlos ir 
paklausos suderinamumo problema. Darbdaviai teisininkus absolventus kartais renkasi iš 
turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą asmenų tarpo, nepagrįstai diskriminuodami koleginį 
išsilavinimą įgijusius asmenis. Nors konkurencin÷ aplinka sukuria sąlygas darbdaviui gauti gerą 
specialistą, nepriklausomai nuo jo įgyto išsilavinimo – universitetinio ar koleginio, tačiau 
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informacijos stoka apie tam tikrą išsilavinimą turinčių asmenų kompetenciją, jų galimybes 
kartais nepagrįstai apriboja darbuotojų paieškos lauką, ir dalis aukštąsias mokyklas baigusių 
absolventų registruojasi darbo biržoje, nors tuo tarpu realiai tenkina atitinkamų darbdavių 
poreikius ir gal÷tų s÷kmingai užimti jų siūlomas darbo pozicijas. 

Tyrimo objektas –  teis÷s studijų krypties absolventų adaptacija darbo rinkoje.  
Tyrimo tikslas – išanalizuoti universitetų bei kolegijų teis÷s studijų krypties absolventų 

adaptaciją darbo rinkoje darbdavių požiūriu. Tyrimo tikslas n÷ra atskleisti visų teisininkų 
absolventų adaptacijos darbo rinkoje aspektų, tačiau pasirinktas, autorių nuomone, vieno 
aktualiausių adaptaciją darbo rinkoje lemiančių aspektų tyrimas – darbdavių požiūris į koleginį ir 
universitetinį išsilavinimą turinčius asmenis, kaip jie vertina jų pasirengimą darbo rinkai 
lyginamuoju aspektu. 

Tyrimo metodai: anketavimas, duomenų analiz÷. 
 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, aukštosios mokyklos savarankiškai prad÷jo studijų ir 

mokslo sistemos pertvarką, kurios pagrindin÷s nuostatos įteisintos 1991 metais priimtame 
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 1991, Nr. 7-191). Iki 1995 metų 
aukštosios mokyklos pertvark÷ didžiumą savo studijų programų į universitetines, sukurta 
tripakop÷ universitetinių studijų sistema.  

Didesni aukštojo mokslo sistemos pokyčiai įvyko 2000 metais, pri÷mus Lietuvos 
Respublikos aukštojo mokslo įstatymą (Žin., 2000, Nr. 27-715). Apibr÷žta studentų atstovyb÷s 
sprendžiamojo balso teis÷ visuose aukštųjų mokyklų savivaldos ir valdymo organuose, buvo 
sukurta binarin÷ aukštojo mokslo sistema, susidedanti iš universitetų ir kolegijų. Pastarasis 
aspektas sudar÷ sąlygas aukštąjį išsilavinimą teikti ne tik universitetams, bet ir kolegijoms. Taigi 
kolegijos, kaip mokslo institucijos, Lietuvoje veikia nepilną dešimtmetį, o dalis universitetų turi 
itin gilias istorines tradicijas, tod÷l neretai keliamas klausimas, koks skirtumas tarp šių 
institucijų, kokiais privalumais ir trūkumais  jos pasižymi ypač studijų kokyb÷s požiūriu. Šių 
kategorijų tinkamas suvokimas aktualus ne tik asmeniui, kuris siekia aukštojo išsilavinimo, bet ir 
jo potencialiam darbdaviui, kuomet baigęs studijas asmuo kreipiasi į jį ir siekia pagal įgytą 
išsilavinimą patekti į darbo rinką. 

Takoskyrą tarp universitetų ir kolegijų nustato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 
įstatymas. Šis įstatymas nustato, kad universitete vykdomos universitetin÷s studijos,  atliekami 
moksliniai tyrimai, eksperimentin÷ (socialin÷, kultūrin÷)  pl÷tra ir  (arba)  pl÷tojamas aukšto 
lygio profesionalusis  menas.   Šią veiklą vykdančios aukštosios mokyklos pavadinime turi būti  
žodis „universitetas“ arba „akademija“, arba „seminarija“ (LR mokslo ir studijų įstatymas, 8 str. 
1 d.). Tuo tarpu kolegijoje  vykdomos  kolegin÷s  studijos, pl÷tojami taikomieji  moksliniai 
tyrimai ir (arba) profesionalusis   menas. Šią  veiklą vykdančios aukštosios mokyklos 
pavadinime turi   būti žodžiai „kolegija“ arba „aukštoji mokykla“ (LR mokslo ir studijų 
įstatymas, 9 str. 1 d.). 

Universitetai ir kolegijos yra aukštojo mokslo institucijos, kuriose rengiami specialistai, 
turintys aukštąjį išsilavinimą ir vienodas galimybes įsidarbinti. Stojant į studijas, reikalaujama 
vidurinio išsilavinimo; jas užbaigus išduodamas aukštojo mokslo diplomas. Studijų programų 
sandara ir jų įgyvendinimo būdai universitetin÷se ir neuniversitetin÷se studijose iš esm÷s yra 
vienodi. Programos sudaromos iš trijų dalykinių blokų: bendrojo aukštojo lavinimo dalykų; 
specialyb÷s pagrindų ir profesinio lavinimo dalykų; specialiųjų studijų dalykų. Naudojama 
bendra studentų žinių patikrinimo ir vertinimo sistema, į kurią įeina egzaminai, įskaitos, 
kontroliniai darbai, koliokviumai, seminarai, savarankiškos užduotys, valstybiniai egzaminai, 
baigiamųjų darbų rengimas ir viešas gynimas. Žinios vertinamos pažymiais, kvalifikacija 
suteikiama visiškai atsiskaičius už nustatytos sud÷ties ir apimties dalykų minimumą. Užbaigęs 
studijas studentas įgyja tam tikrą visuomen÷s pripažinimą, prestižą, yra pasirengęs savarankiškai 
veiklai pagal savo studijų krypties profilį, turi psichologinį parengimą ir motyvaciją imtis 
vadovavimo minimaliam darbo kolektyvui, darbo barui ar valdyti technologinį procesą. Mokymo 
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ir studijų procesas abiejų tipų aukštojo mokslo sistemose orientuotas į studento asmenyb÷s ir jo, 
kaip šalies visuomen÷s ir bendruomen÷s nario, ugdymą.  

Taigi, kolegija yra aukštoji mokykla, kurios studijų programos yra paremtos aukštojo 
mokslo žiniomis, tačiau labiau orientuotos į praktinį mokymą, o ne į mokslo inovacijų kūrimą, 
kas yra universitetų misija. Kolegija nuo universiteto skiriasi tuo, kad joje studijų programų 
pagrindas yra praktinis mokymas, paremtas aukštojo mokslo žiniomis. Kolegijų studijų 
programos yra trumpesn÷s už universitetines, jose didesnis d÷mesys koncentruojamas ne į 
akademines žinias, o į praktinį mokymą. Būsimieji specialistai mokomi aukštojo mokslo 
žiniomis naudotis konkrečioje darbo vietoje. Šiuos aspektus pagrindžia jau min÷to Lietuvos 
Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, kuris įtvirtina, kad daugiau  kaip  pus÷  universiteto  
d÷stytojų  turi   būti mokslininkai ir (arba) pripažinti menininkai. Tuo tarpu daugiau  kaip  pus÷ 
kolegijos d÷stytojų turi  tur÷ti   ne mažesnę  kaip 3 metų praktinio darbo patirtį  
d÷stomojo dalyko srityje.   

Vienas iš absolventų įsidarbinimo rezultatus įtakojančių veiksnių yra darbo rinkos 
poreikius atitinkantis profesinis pasirengimas. Suprantama, jog profesinis pasirengimas 
tobulinamas praktin÷je veikloje visą gyvenimą. Tačiau nuo asmens profesinio pasirengimo, kurį 
jis įgyja mokymo institucijoje, žymia dalimi priklauso jo adaptacija darbo vietoje bei 
įsidarbinimo galimyb÷s. 

Adaptacija (lot. adaptatio – pritapimas, prisitaikymas) – individo ir aplinkos sąveikos 
pusiausvyra įveikiant prieštaravimus. Pasak A. Juodraičio (2004), adaptacijos s÷km÷ (arba 
nes÷km÷) priklauso nuo kai kurių asmenyb÷s savybių bei nuo socialin÷s aplinkos reikalavimų ir 
palaikymo. J. Bučelien÷s, V. Rainien÷s, V. Palaimien÷s nuomone,  studento adaptacija priklauso 
nuo daugelio veiksnių: savarankiško darbo patirties, intelekto, dalykinio pasirengimo, žinių, 
sugeb÷jimų, psichin÷s būsenos, savęs vertinimo, valios pastangų, pasitenkinimo, asmeninių 
dalykų (lyties, kalbos ir pan.).  

Vadinasi, darbdavys, rinkdamasis tarp teisininkų su aukštuoju universitetiniu ar koleginiu 
išsilavinimu, šiuos aspektus tur÷tų tinkamai įvertinti. Be įvairių papildomų kintamųjų, tokių kaip 
asmenin÷s savyb÷s (komunikabilumas, savarankiškumas ir pan.), dalykinių savybių įvertinimas 
(įgytų žinių patikrinimas, turima kompetencija, patirtis), papildomai jam der÷tų įvertinti, ar jis 
orientuosis į „mokslinio, akademinio“ profilio asmenį, ar, profesiniu požiūriu, į tam specialiai 
ruoštą „specialistą“. 

Tyrimas ir jo rezultatai. Apklausos tikslas buvo išsiaiškinti darbdavių nuomonę apie 
teis÷s specialistų su aukštuoju išsilavinimu profesinio pasirengimo ir jų pasiūlos atitikimą 
šiuolaikin÷s darbo rinkos poreikiams. 

Tyrimui buvo naudojama anonimin÷ anketa, kurios pagrindas buvo uždaras klausimynas. 
Respondentai raštu atsak÷ į mūsų pateiktus anketos klausimus. Anketą apklausiamasis pild÷ 
savarankiškai pagal nurodytas taisykles. Šis būdas pasirinktas vadovaujantis R. Tidikio (2003) 
pozicija, kad tokios anketos duomenys yra vertingesni, nes jie n÷ra tokie subjektyvūs, orientuoja 
atsakantįjį į daugumos priimtinus variantus, padeda išryškinti klausimo esmę.  

Tyrimo imtis. Tyrime dalyvavo 60 atsitiktin÷s atrankos būdu parinktų respondentų. 
Jiems pateiktas klausimynas, kurį sudaro 2 blokai: demografiniai ir diagnostiniai klausimai. 
Siekiant detaliau apibūdinti tyrimo imtį, atlikta apklausos dalyvių asmeninių charakteristikų 
analiz÷. Nors apklausoje dalyvavo 60 respondentų, tačiau eliminavus duomenis, kurie pateikti 
netinkamai užpildžius anketas (pvz., atsakiusiųjų tik į klausimus, apibūdinančius asmenines 
charakteristikas, arba praleidusių  klausimą), bendras respondentų skaičius lygus 55. 

Tyrimo metu iš respondentų buvo apklausta 38,18 % moterų (N=21) ir 61,82 % vyrų 
(N=34).  80 % respondentų buvo 25–40 metų amžiaus bei 20 % iš jų buvo 41–55 metų amžiaus. 

Personalo poreikio planavimas, darbuotojų paieška ir atranka – tai klausimai, kurie rūpi 
tiek besikuriančių, tiek ilgametę patirtį turinčių įmonių vadovams. Vadovams, kurie dažnai n÷ra 
personalo atrankos specialistai, sunku atrinkti tinkamus darbuotojus, nes profesionali atranka 
reikalauja didelių laiko sąnaudų, būtina tur÷ti specialių žmogaus pažinimo, informacijos rinkimo 
ir analiz÷s įgūdžių. Dažnai atrankose dalyvaujantys kandidatai sudaro gerą pirmąjį įspūdį, bet jis 
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gali būti klaidingas. Ir atvirkščiai, kvalifikuotas specialistas d÷l įtampos, kurią patiria pokalbio 
metu, gali nesugeb÷ti atsiskleisti ir būti įvertintas kaip neatitinkantis įmon÷s reikalavimų. Tod÷l 
buvo aktualu išsiaiškinti, kokiu būdu vykdoma darbuotojų, dirbsiančių teisinį darbą, atranka 
įmon÷se (organizacijose). 
 Iš tyrime dalyvavusių respondentų atsakymų nustatyta, kad įmon÷je ar organizacijoje 
vykdoma teisininkų / darbuotojų atranka dažniausiai vykdoma tokiais būdais: 

• sprendžia vadovas (12 %); 
• yra atsakingas asmuo (pvz., personalo vadovas) (36 %); 
• sprendimas priimamas kolegialiai (38 %); 
• kiti (26 %) nurod÷, jog darbuotojų atranka vykdoma konkurso tvarka, dalyvaujant 

komisijai. 
Tai, kad sprendimai priimami daugeliu atveju ne vienasmeniškai, bet kolegialiai, 

manome, yra sveikintinas reiškinys, kuris padeda užtikrinti objektyvesnę ir kokybiškesnę 
teisininkų, dirbsiančių įmon÷se ar įstaigose, atranką. Idealus atvejis, jei būtų atsisakoma 
subjektyvios takoskyros br÷žimo tarp universitetinį išsilavinimą ir koleginį išsilavinimą turinčių 
asmenų, o daugiau d÷mesio būtų skiriama jų profesin÷s kvalifikacijos bei geb÷jimų vertinimui, ir 
šiais parametrais būtų grindžiamas asmens pasirinkimas į siūlomą darbo vietą. 

Tod÷l tyrimo metu taip pat siekta nustatyti, kiek reikšmingas darbdaviams kandidatų į jų 
siūlomas teisines pozicijas išsilavinimas. 

Kitu klausimu nor÷jome išsiaiškinti, kiek yra reikšmingas išsilavinimas ieškant 
darbuotojų. Respondentų atsakymai pavaizduoti 1 paveiksle. 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimo reikšmingumą ieškant darbuotojų, proc. 
 
Kaip matyti iš pateikto paveikslo, daugiausia, t. y. 31 % respondentų stengiasi rinktis tik 

universitetinį išsilavinimą turinčius darbuotojus, 14 % – tik koleginį išsilavinimą turinčius 
asmenis, o 29 % nurod÷, jog renkasi specialistus pagal poreikius, išsilavinimas jiems n÷ra 
svarbus. Nors tik koleginį išsilavinimą turinčių asmenų paklausa yra mažesn÷ nei tik 
universitetinį teisinį išsilavinimą turinčių asmenų, reikia manyti, kad šis procentas realiai yra 
didesnis, jis tiesiog išsiskaido renkantis specialistus pagal jų poreikį, asmeninius geb÷jimus ir 
pan. ar nulemtas kitų priežasčių, ką nurodo net 55 % respondentų. 

Kod÷l vertindami pavienius duomenis darbdaviai teikia prioritetą aukštąjį universitetinį 
išsilavinimą turintiems asmenims, įvertinti ir vienareikšmiškai atsakyti sud÷tinga. Galima kelti 
įvairias prielaidas, ir viena iš jų gali būti tai, kad kolegijos dar neturi tokių gilių tradicijų kaip 
universitetai, tod÷l pastarųjų pripažinimas / nepripažinimas gali būti įtakojamas nusistov÷jusių 
subjektyvių tradicijų. Įprasta manyti, kad universitetas vien savo veiklos ilgaamžiškumo 
pagrindu ruošia kokybiškus teisininkus, o kolegijos turi dar išsikovoti savo vietą „po saule“ . 
Tokia nuostata gali būti taikoma daugiau kaip 31 proc. respondentų, kurie renkasi universitetinį 
teisinį išsilavinimą turinčius asmenis. Kita dalis respondentų taiko objektyvius specialistų 
atrankos kriterijus, neteikdama prioriteto vien asmenų įgytam išsilavinimui. 
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Dažniausiai atranka į teisininko vietą vyksta bendrojo konkurso būdu, tod÷l net 26 % 
respondentų, atsakydami į 1 paveiksle pateiktą klausimą, nurod÷ „Kita“ įrašydami, jog 
darbuotojų ieškoma pagal nurodytus reikalavimus pareigybei. 

Remiantis respondentų subjektyviais vertinimais apie aukštųjų mokyklų teis÷s studijų 
krypties absolventų pasirengimą darbo rinkai, netenka abejoti darbdavių nuostata, kad aukštąjį 
išsilavinimą įgijusių absolventų (tiek kolegijų, tiek universitetų) kvalifikaciją reikia tobulinti. 
Taip mano net 47,27 % (N=26) respondentų. Tod÷l kitu klausimu siek÷me išsiaiškinti, ko trūksta 
absolventams, ką tur÷tų tobulinti tiek koleginį, tiek universitetinį išsilavinimą įgiję asmenys, kad 
gal÷tų s÷kmingai dirbti savo darbą. 

 
2 pav. Respondentų nuomon÷s pasiskirstymas  

 
2 paveiksle pavaizduota respondentų nuomon÷ patvirtina, jog teis÷s absolventams 

labiausiai reik÷tų patobulinti: 1) universitetinį išsilavinimą turintiems asmenims – teis÷s 
praktines žinias (43 %) ir tiek teorines, tiek praktines žinias (30 %); 2) koleginį išsilavinimą 
turintiems asmenims labiausiai reikia tobulinti ir teorines, ir praktines žinias (39 %). Taip pat 24 
% respondentų nurod÷, kad reikia tobulinti tik teis÷s teorines žinias. Mažiausiai respondentų 
nurod÷, jog tiek universitetinį, tiek koleginį išsilavinimą turintiems asmenims mažiausiai reikia 
tobulinti užsienio kalbos ir kompiuterinio raštingumo žinias.  

Respondentai gana kritiškai vertino universitetų teis÷s krypties absolventų praktinį 
pasirengimą (43 %). Praktinis pasirengimas darbo rinkai yra aktualus aspektas tiek darbdaviams, 
tiek absolventams. Darbdaviai laisvas aukštojo išsilavinimo reikalaujančias specialistų darbo 
vietas paprastai siekia užpildyti patirtį turinčiais darbuotojais. Tuo tarpu absolventams 
reikalingas laikas patirčiai (praktiniams įgūdžiams) įgyti. Šis aukštos kvalifikacijos specialistų 
paklausos ir pasiūlos neatitikimas turi paradoksalią prasmę: juk universitetinių studijų esm÷ ta, 
kad jos daugiau suteikia universalias (teorines) žinias, bet ne praktinius įgūdžius.  Ši situaciją irgi 
kuria „užburto rato“ principą: asmuo nori užimti siūlomą teisininko darbo vietą, bet negali, nes, 
pvz., reikalaujama 2 metų praktinio darbo patirties. Darbdavys negauna reikiamo specialisto, nes 
absolventas nepretenduoja ar negali pretenduoti į siūlomą poziciją, o turintys praktin÷s patirties 
specialistai paprastai turi darbo vietą ir ne visada skuba atsiliepti į naują darbo pasiūlymą.  

Natūralu, kad darbdaviams reikia kvalifikuoto specialisto, bet pastarojo tolesnis 
tobul÷jimas taip pat svarbus. Darbdaviai paprastai nori, kad asmuo tobul÷tų nenutraukdamas 
darbo įmon÷je. Tod÷l teis÷s specialistai gal÷tų pagalvoti apie ištęstines studijas arba nuotolinį 
(distancinį) mokymą. Kitos tobulinimosi formos gal÷tų būti seminarai, įvairūs trumpalaikiai 
kursai, išvykos į užsienio firmas, stažuot÷s kitose Lietuvos bei užsienio institucijose ir kt. 
Pamin÷ti aspektai, manome, gal÷tų pad÷ti efektyviau adaptuotis darbo rinkoje esamiems ir 
būsimiems absolventams. 
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Kadangi darbdaviai paprastai nori iškart dirbančio specialisto, respondentų  buvo 
klausiama, kaip reik÷tų pakeisti studijų sistemą, kad absolventai ateitų dirbti su juos tenkinančia 
praktine patirtimi? Dažniausiai darbdavių atsakymuose buvo siūloma į studijų programas įtraukti 
daugiau praktin÷s veiklos (61 %), geriau apgalvoti ir organizuoti praktikas (12 %), gerinti jų 
kokybę (27 %). Tai būtų galima realizuoti įvairiausiomis priemon÷mis: skatinant darbdavius 
priimti studentus į praktiką, iš kitos pus÷s, skatinant studentus į praktiką žiūr÷ti atsakingai.  Šiuo 
aspektu galima būtų pasiūlyti bei skatinti pačių mokslo institucijų glaudesnį bendradarbiavimą su 
potencialiais darbdaviais, kuomet galimų darbuotojų atranka būtų atliekama studento studijų 
metu, jam atliekant praktiką, rengiant dvišalį bendradarbiavimo susitarimą su potencialiais 
darbdaviais, dalyvaujant bendroje projektin÷je veikloje, prie kurios prisid÷tų savo kompetencijos 
ribose ir būsimieji absolventai. Reikšm÷s turi ir d÷stytojų kvalifikacijos, praktinių užduočių 
atitikimas būsimą darbą, taip pat griežtesni reikalavimai praktiniam pasirengimui ir pakankama 
materialin÷ baz÷ praktin÷ms užduotims atlikti. Darbdavių nuomone, lankstesn÷s studijų 
programos bei studentų darbas studijų metu taip pat pad÷tų sukaupti praktinį patyrimą, reikalingą 
jų būsimam darbui. Manytume, šių pasiūlymų tinkamas įgyvendinimas taip pat pad÷tų skatinti ir 
pl÷totų spartesnę teis÷s krypties išsilavinimą turinčių absolventų adaptaciją darbo rinkoje. 

Studijų kokyb÷. Tyrimo metu siekta nustatyti, ar darbdavius tenkina teisininkų 
absolventų parengimo praktinei veiklai lygis. Šiuo požiūriu, aktualus studijų kokyb÷s įvertinimo 
klausimas. 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas nustato, kad Lietuvos mokslo ir studijų 
politika laiduoja mokslo ir studijų kokybę, visų šalies piliečių lygias teises įgyti aukštąjį 
išsilavinimą ir sąlygas geriausiems dirbti mokslinį darbą, siekti mokslinio ir kūrybinio 
tobul÷jimo, rūpinasi mokslo ir studijų sistemos atitiktimi visuomen÷s ir ūkio poreikiams, remia 
jos atvirumą ir integraciją į tarptautinę mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo erdvę. Darni mokslo 
ir studijų sistema grindžia žinių visuomen÷s pl÷totę, žiniomis pagrįstos ekonomikos stipr÷jimą ir 
darnų šalies vystymąsi, dinamišką ir konkurencingą šalies ūkio gyvenimą, socialinę ir 
ekonominę gerovę; ugdo kūrybingą, išsilavinusią, orią, etiškai atsakingą, pilietišką, savarankišką 
ir verslią asmenybę, puosel÷ja civilizacinę Lietuvos tapatybę, palaiko, pl÷toja ir kuria šalies ir 
pasaulio kultūros tradicijas.  

Tačiau nepaisant šios teisin÷s formuluot÷s, pažym÷tina, kad studijų kokyb÷ užtikrinama, 
visų pirma, pačios aukštosios mokyklos pastangomis, kurioms skatinti sukurta studijų kokyb÷s 
vertinimo sistema. Tik kokybiškos studijos aukštosiose mokyklose, aukšto lygio moksliniai 
tyrimai gali garantuoti s÷kmingą teisininkų, kaip ir kitų specialistų, parengimą bei s÷kmingą jų 
adaptaciją darbo rinkoje baigus studijas. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad nors aukštosios 
mokyklos pačios kuria teis÷s studijų programas ir d÷l to šios programos neišvengia įvairov÷s, 
valstyb÷ turi pareigą užtikrinti, kad pagal įvairias teis÷s studijų programas skirtingose 
aukštosiose mokyklose teikiamo aukštojo teisinio išsilavinimo lygis, žymimas atitinkamais 
kvalifikaciniais laipsniais, atitiktų tam tikrus vienodus aukštojo teisinio išsilavinimo kokyb÷s 
standartus (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismas 2008 m. vasario 20 d. nutarimas „D÷l 
kvalifikacinių aukštojo teisinio išsilavinimo reikalavimų asmenims, norintiems eiti teis÷jo 
pareigas“, byla Nr. 19/05).  

Konkurencija tarptautin÷je erdv÷je, studentų mobilumas, studentų teisių apsauga ir kitos 
priežastys skatina tiek valstybę, tiek aukštojo mokslo institucijas rūpintis studijų kokybe. 
Atsižvelgiant į tai buvo tirta respondentų nuomon÷, kuri aukštoji mokykla geriausiai užtikrina 
studijų kokybę. 
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3 pav. Respondentų nuomon÷s pasiskirstymas pagal klausimą „kuri institucija geriausiai užtikrina 
studijų kokybę“, proc. 

 
Pagal gautus rezultatus (3 pav.) nustatyta, kad, respondentų nuomone, tiek universitetai, 

tiek kolegijos užtikrina tinkamą teisininkų studijų kokybę (38 %), tačiau 22 % respondentų 
mano, kad universitetai labiau užtikrina studijų kokybę. 17 % respondentų pageidautų geresn÷s 
studijų kokyb÷s. 

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad aukštąjį išsilavinimą teikančiose įstaigose tur÷tų 
būti aktyviau įgyvendinama kokyb÷s užtikrinimo politika, numatyti veikimo būdai, padedantys 
užtikrinti studijų kokybę, aiškiai suformuluotos vykdomų programų bei suteikiamų kvalifikacijų 
nuostatos. Aukštosios mokyklos taip pat tur÷tų sukurti terpę, kurioje itin vertinama kokyb÷s bei 
kokyb÷s užtikrinimo svarba mokyklos veiklai. Siekdamos šio tikslo aukštosios mokyklos tur÷tų 
sukurti ir įgyvendinti nuolatinio kokyb÷s gerinimo strategiją. Studijų kokybę bei darbdavių 
didesnį pasitik÷jimą gal÷tų nulemti ir anksčiau aptartų klausimų sprendimas bei siūlomų 
rekomendacijų įgyvendinimas. Kitaip tariant, studijų procesas tur÷tų būti tobulinamas 
kompleksiškai įvertinant visus pamin÷tus aspektus. Pvz., be tinkamos praktin÷s patirties net ir 
labai gerai teoriškai paruošto studento adaptacija darbo rinkoje bus sud÷tingesn÷. 

Išvados 
1. Darbdaviai yra linkę teikti didesnį prioritetą teisininkams, įgijusiems aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą, nei asmenims, įgijusiems koleginį išsilavinimą. Tokią situaciją 
suponuoja faktas, kad kolegijos savo veiklą prad÷jo vykdyti palyginti neseniai, tod÷l stinga 
tradicinio jų pripažinimo. Taip pat stokoja informacijos apie realų kolegijų statusą bei jų 
teikiamų studijų kokybę, kuri pad÷tų eliminuoti dalies visuomen÷s stereotipines nuostatas.    

2. Darbdaviai tiek iš universitetus, tiek iš kolegijas baigusių teis÷s absolventų pasigenda 
didesnio praktinio pasirengimo darbui. Jei, kolegijų atžvilgiu, šis argumentas turi didesnio 
pagrįstumo, tai, universitetų atžvilgiu, jis tampa komplikuotas, nes universitetai pagal savo 
misiją yra daugiau orientuoti į akademinį (teorinių žinių profilio) universalaus teisininko, kurio 
praktiniai įgūdžiai gali susiformuoti tik realiai dalyvaujant darbo rinkoje, parengimą. 

3. Dauguma apklaustų respondentų pripažįsta, kad tiek universitetai, tiek kolegijos, 
rengiančios teisininkus, užtikrina tinkamą studijų kokybę. Tačiau 1/5 respondentų jos pasigenda, 
tod÷l siekiant garantuoti efektyvesnę teisininkų absolventų adaptaciją darbo rinkoje, vienu iš 
siektinų tikslų tur÷tų būti studijų kokyb÷s užtikrinimo politikos pl÷tra balansuojant tiek tarp 
tinkamų teorinių žinių, tiek ir praktinių įgūdžių vystymo, kad asmuo gal÷tų s÷kmingai 
konkuruoti darbo rinkoje. 
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Summary 
ADAPTATION OF THE UNIVERSITY AND COLLEGE GRADUATES OF LAW IN THE 

LABOUR MARKET: COMPARATIVE ASPECT  
Keywords: university law education, college law education, law valedictorie, adaptation in labor market, 

the quality of studies. 
Higher education is the way for the law graduates to intervene into the labor market. Nowadays higher 

education in law can be achieved in to ways in Lithuania – through universities and colleges. That’s why employers 
who do not separate the differences between these educational institutions face the problem of selection of law 
graduates.  The main goal was to investigate the possibilities of the law graduates from universities and colleges to 
intervene into the labour market in the comparative view. What are the attitudes of employers to the different kinds 
of education, which one they prefer more and why, is the educational process of a proper quality? There are the 
following questions investigated and possible suggestions given in the following article. 
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AUKŠTOSIOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ ĮTRAUKIMAS Į KOKYBöS 
TOBULINIMO PROCESUS: ORGANIZACINöS KOMUNIKACIJOS 

ASPEKTAS 
 

Lina Tamutien÷ 
Šiaulių kolegija 

 
Anotacija. Straipsnyje aktualizuojamas kokyb÷s vadybos sistemos projektavimo ir diegimo principas 

„Visų lygių darbuotojų įtraukimas“, analizuojama aukštosios mokyklos darbuotojų nuomon÷ apie kokyb÷s 
tobulinimo procesus organizacin÷s komunikacijos aspektu. Aptarus bendrąsias darbuotojų įtraukimo teorines 
įžvalgas, analizuojama vidin÷s komunikacijos reikšm÷ kokyb÷s tobulinimo procesui, teiginius paremiant 
žvalgomojo tyrimo, atlikto Šiaulių kolegijoje, duomenimis. Traktuojant darbuotojų įtraukimą, kaip kokyb÷s vadybos 
sistemos esminį principą, atskleidžiama vidin÷s komunikacijos reikšm÷ kokyb÷s vadybos sistemos diegimo ir 
tobulinimo procesui. Kokyb÷s vadybos sistemos įprasminimas organizacin÷s komunikacijos procese analizuojamas 
keliais aspektais: pokyčių komunikacijos, komunikacijos sąlygomis, darbuotojų tapatyb÷s.  

Raktiniai žodžiai: kokyb÷s tobulinimas, darbuotojų įtraukimas, organizacin÷ komunikacija. 
 
Įvadas. Akademin÷je erdv÷je intensyviai komunikuojamas aukštojo mokslo kokyb÷s 

klausimas atkreipia d÷mesį į aukštosios mokyklos veiklos kokybę, nuolatinį veiklos tobulinimą. 
Aukštosios mokyklos veiklos kokyb÷ traktuojama kaip d÷stytojų, studentų ir kitų grupių atstovų 
asmenin÷s patirties rezultatas. „Kokyb÷ neegzistuoja, kol žmon÷s nepatvirtina, kad ji tikrai esti“ 
(Stake iš Savickien÷ ir Pukelis, 2004: 35). Siekiant tobulinti aukštosios mokyklos veiklą labai 
svarbu, kad visi darbuotojai suprastų ir priimtų kokyb÷s vadybos sistemą, vieningai siektų 
strateginių tikslų įgyvendinimo.  

Aukštojo mokslo kokyb÷s užtikrinimas siejamas su aukštosios mokyklos vidin÷s 
komunikacijos procesais – „institucijos personalo interesų paisymu, aktyviu studentų 
dalyvavimu kokyb÷s gerinimo veikloje, galimybe visiems bendruomen÷s nariams išsakyti 
nuomonę diskusijose“ (Iacobescu iš Spūdyt÷ ir Misiūnas, 2004: 130).  

Šiame straipsnyje n÷ra analizuojamos įvairios sistemos studijų ir veiklos kokybei 
užtikrinti, kokyb÷s vadybos modeliai, principai ir metodai. Straipsnio analiz÷s išeitin÷ pozicija – 
vienas iš kokyb÷s vadybos sistemos projektavimo ir diegimo principų – „Visų lygių darbuotojų 
įtraukimas“ (Ruževičius, 2007: 58). 

Tyrimo probleminis klausimas: kaip organizacin÷s komunikacijos procese 
įprasminama aukštosios mokyklos kokyb÷s vadybos sistema? 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti darbuotojų nuomonę apie kokyb÷s tobulinimo procesus 
organizacin÷s komunikacijos aspektu.  

Tyrimo uždaviniai:  
1. Atlikti veiklos kokyb÷s vadybos ir organizacin÷s komunikacijos koncepcijų analizę. 
2. Išanalizuoti Šiaulių kolegijos darbuotojų vidin÷s komunikacijos raišką veiklos 

kokyb÷s tobulinimo kontekste. 
Tyrimo objektas – aukštosios mokyklos vidin÷s komunikacijos raiška. 
Tyrimo metodai: mokslin÷s literatūros analiz÷, statistin÷ duomenų analiz÷, anketin÷ 

apklausa.  
 
Organizacin÷s komunikacijos funkcijų sritys. Išeitiniai komunikacijos apibr÷žimo 

metmenys, aktualizuotini socialinių mokslų – vadybos, kokyb÷s vadybos – plotm÷je, 
suformuluoti J. Fiske „Įvade į komunikacijos studijas“ (1990). J. Fiske komunikaciją apibr÷žia 
kaip socialinę sąveiką per pranešimus. „Įvade į komunikacijos studijas“ jis lygina dvi 
komunikacijos studijų kryptis: komunikacija, kaip pranešimų perdavimas (procesas), ir 
komunikacija, kaip reikšmių kūrimas ir keitimasis jomis (tekstas ir kultūra). Kalbant apie 
komunikaciją organizacijoje, aktualu komunikacijos, kaip proceso, studijos, besiremiančios 
socialiniais mokslais (psichologija, sociologija, etc.), nukreipiančios į kokyb÷s, efektyvumo, 
tikslumo analizę. Šios mokyklos komunikacijos studijų išeities taškas – socialin÷s sąveikos, kaip 
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proceso, „kai vienas asmuo sąveikauja su kitais arba paveikia kito elgesį, dvasinę būseną ar 
emocijas ir, žinoma, atvirkščiai“, apibr÷žimas (Fiske, 1990: 16).  

Apibr÷žiant organizacijos valdomą komunikaciją, akcentuojami sistemiškumo ir 
struktūriškumo požiūriai, anot V. Gudonien÷s, organizacin÷ komunikacija „vyksta sistemos ar 
struktūros r÷muose“ (1999: 9). Šį požiūrį suponuoja esminiai organizacijos bruožai. Daugelyje 
organizacijos apibr÷žimų akcentuojama socialin÷ sistema kaip organizacijos pamatas. 
Organizaciją, kaip socialinę sistemą, sudaro žmon÷s, komunikuojantys tarpusavyje (Jucevičien÷, 
1996), ji „sukuriama realizuoti nustatytus ekonominius, politinius, kultūrinius ir kt. tikslus su 
atitinkamomis elgesio ir bendravimo su vidine ir išorine aplinka taisykl÷mis“ (Jakovlev, 2006: 
124).  

Organizaciją traktuojant kaip dalių ir elementų, susijusių bendrais tikslais ir santykiais, 
sistemą, aktualizuojama komunikacija – priemon÷ visas dalis ir elementus susieti į visumą, 
pad÷ti spręsti organizacines problemas. Vykstant komunikacijai organizacijoje, pranešimas 
formaliais ir neformaliais kanalais perduodamas atitinkamoms grup÷ms žmonių, komunikacijos 
metu sukurta reikšm÷ veikia ir atskirus kolektyvo narius, ir visą organizaciją. Komunikacija 
organizacijoje – „tai dviejų ar daugiau žmonių pasikeitimo informacija, žiniomis, nuomon÷mis, 
id÷jomis, ketinimais procesas, vienijantis atskirų organizacijos grupių veiksmus siekiant bendro 
tikslo“ (Stoškus, Beržinskien÷, 2005: 187). 

Komunikacija organizacijoje atspindi visuomeninių santykių visumą, leidžia vykdyti 
vadybos funkcijas (Jakovlev, 2006; Stoner, Wankel, 1986). Išskiriamos šios apibendrintos 
komunikacijos organizacijoje funkcijos:  

• kontrol÷s (valdžios hierarchija ir formalios rekomendacijos);  
• motyvacijos (formuluojant konkrečius tikslus, užtikrinant grįžtamąjį ryšį bei 

įtvirtinant pageidaujamas elgesio normas);  
• informacijos perteikimo (sprendimų pri÷mimas);  
• emocijų raiškos (socialinių poreikių tenkinimas) (Robbins, 2003; Šarkov, 2005). 
Organizacijos komunikacin÷ politika nukreipta realizuoti organizacijos tikslus. „Vidin÷ 

komunikacija organizacijoje gali būti suprantama kaip pasidalijimas žiniomis tarp organizacijos 
narių arba kaip organizacijos narių tarpusavio sąveika siekiant tam tikro tikslo“ (Baršauskien÷, 
Janulevičiūt÷-Ivaškevičien÷, 2005: 127).  

Visos vidin÷s komunikacijos formos perteikia informacijos – intelektin÷s ar emocin÷s – 
turinį ir „formuoja interakcijas tarp darbuotojo ir organizacijos struktūrinių padalinių bei 
struktūrinių padalinių sąveikas“ (Šarkov, 2005: 39). Vidin÷je komunikacijoje svarbus vaidmuo 
tenka darbuotojų komunikacijai, kuri apibr÷žiama kaip tarpusavio sąveika, sud÷tingi, 
įvairialypiai žmonių kontaktai, atsirandantys iš bendrų veiklos poreikių (Matkevičien÷, 2005). 
Komunikacija organizacijos viduje ne tik padeda informuoti darbuotojus, bet taip pat „leidžia 
jiems jausti, kad yra organizacijos dalis“ (Bovee, Thill, 2006: 2). 

Vidin÷ komunikacija taikoma kuriant organizacijos filosofiją, formuojant organizacijos 
viešųjų ryšių strategiją, kuriant komunikacinę sistemą. Be komunikacin÷s infrastruktūros 
užtikrinimo, labai svarbus vidin÷s komunikacijos tikslas yra organizacijos kultūros formavimas 
ir stiprinimas (Matkevičien÷, 2005). Anot C. Lovelock (2001), vidin÷ komunikacija vaidina 
svarbų vaidmenį skatinant ir palaikant organizacijos kultūrą, paremtą specifin÷mis vertyb÷mis. 

Apibendrinant galima išskirti dvi organizacin÷s komunikacijos funkcijų sritis: tai 
organizacijos tikslų, politikos r÷mimas bei informacijos vartotojų poreikių tenkinimas. Kadangi 
organizacija, kaip socialin÷ sistema, pl÷toja įvairius socialinius santykius, komunikacija turi 
koordinuoti tiek veiksmus organizacijos viduje, tiek jos sąveiką su išorine aplinka (Stoškus, 
Beržinskien÷, 2005).  

Komunikacijos vaidmuo aukštosios mokyklos kokyb÷s vadybos sistemoje. Žodis 
kokyb÷, lotynų kalboje (lot. qualitas) turintis ypatyb÷s reikšmę, paprastai turi teigiamas 
konotacijas, asocijuojasi su tobulumu ar didele verte (Stephenson iš Valiuškevičiūt÷, 
Mikutavičien÷, 2006). Mokslin÷je literatūroje pagal skirtingus požiūrius pateikiamas įvairias 
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interpretacijas (n÷ra vienos definicijos d÷l kokyb÷s daugiasluoksniškumo) galima apibendrinti 
išskiriant tris klasifikacijų tipus:  

• objektyvi ir subjektyvi kokyb÷; 
• kokyb÷ kaip absoliutas ir kokyb÷ kaip reliatyvi sąvoka; 
• išorin÷ ir vidin÷ kokyb÷ (Valiuškevičiūt÷, Mikutavičien÷, 2006). 
Analizuojant komunikacijos vaidmenį kokyb÷s vadybos sistemoje, aktualizuotina 

subjektyvios kokyb÷s samprata – kokyb÷ ne išmatuojama, o patiriama per sąmon÷s 
kombinacijas, prasmingas patirtis. Šią sampratą įprasmina paslaugos aktualizacija švietimo 
vadybos plotm÷je: „Paslaugų sfera iš esm÷s yra daugiau ne gamybinis objektas, o 
kompleksiškas, tarpasmeninis susitarimas, kuriam reikalingas įvairiapusis valdymas“ (McGhee 
iš Valiuškevičiūt÷, Mikutavičien÷, 2006: 6). Šiame straipsnyje išryškinant komunikacijos 
vaidmenį remiamasi vidin÷s kokyb÷s samprata ir akcentuojama vidinių elementų funkcionavimo 
kokyb÷.  

Analizuojant aukštosios mokyklos kokyb÷s tobulinimo procesus, svarbus teorinis 
švietimo paslaugos kokyb÷s apibr÷žimas. Išskiriami aštuoni apibendrinti švietimo paslaugos 
kokyb÷s apibr÷žimai:  

• kokyb÷ kaip fiksuotų reikalavimų atitikimas; 
• kokyb÷ kaip klaidų nedarymas;  
• kokyb÷ kaip vartotojų / klientų poreikių patenkinimas ir/ar viršijimas; 
• kokyb÷ kaip paskirties tinkamumas; 
• kokyb÷ kaip paskirties atitikimas; 
• kokyb÷ kaip ekonomin÷ vert÷; 
• kokyb÷ kaip transformacija; 
• kokyb÷ kaip vystymasis (Valiuškevičiūt÷, Mikutavičien÷, 2006). 
Analizuojant komunikacijos vaidmenį kokyb÷s vadybos sistemoje, aktualizuotina 

kokyb÷s, kaip vartotojų / klientų poreikių patenkinimo, samprata. Šioje paradigmoje išryšk÷ja 
komunikacijos vaidmuo identifikuojant vartotojų lūkesčius ir reikalavimus, derinant 
organizacijos vykdomą veiklą su vartotojų reikalavimų patenkinimu.  

Remiantis kokyb÷s, kaip vystymosi, samprata, akcentuojamos nuolatin÷s pastangos vystyti 
ir tobulinti teikiamų paslaugų kokybę. Tai įmanoma generuojant visų darbuotojų id÷jas, 
formuojant grįžtamąjį ryšį iš visų organizacijos narių apie vykdomų veiklų kokybę. 
Komunikacijos procese pl÷tojamos nenutrūkstančio vystymosi pastangos. 

Procesiniu požiūriu komunikacija organizacijoje glaudžiai susijusi su kokyb÷s vadybos 
sistema. Organizacijoje vykstančius procesus reikia nuolat tobulinti. „Proceso rezultatyvumas bei 
efektyvumas priklauso nuo komunikacijos tarp vartotojo ir proceso šeimininko. Jei 
komunikuojantys asmenys pasirenka tinkamus komunikavimo būdus, jei sugeba ne tik pateikti, 
tačiau ir priimti, apdoroti bei interpretuoti pateiktą informaciją, tai užtikrinamos prielaidos 
nuolatiniam proceso tobulinimui, kartu ir visos organizacijos veiklos gerinimui“ (Kokyb÷s 
vadybos sistemos, 2006: 36).  

D÷mesį komunikacijai kokyb÷s užtikrinimo kontekste skiria visuotin÷s kokyb÷s vadyba, 
ISO 9001 arba IWA 2 standartai.  

Visuotin÷s kokyb÷s vadyba yra tokia vadybos filosofija ir metodai, kuriuos pasirinkusi 
organizacija nuolat tobul÷ja, siekdama kuo veiksmingiau patenkinti vartotojų poreikius, 
gerindama produktų arba paslaugų kokybę ir mažindama kaštus. Visuotin÷s kokyb÷s vadyba 
kartais vadinama nuolatiniu kokyb÷s gerinimu (Stancikas, Bagdonien÷, 2004).  

Analizuojant komunikacijos vaidmenį kokyb÷s vadybos sistemoje, aktuali tampa 
visuotin÷s kokyb÷s vadybos filosofija, kuri atspindi požiūrį, jog kiekvienas darbuotojas turi būti 
įtrauktas į kokyb÷s gerinimo procesą visuose organizacijos lygiuose, visose funkcijose. 
Siekdama veiklos gerinimo tikslų, organizacija tur÷tų skatinti darbuotojų įtraukimą ir 
tobul÷jimą. Darbuotojų dalyvavimas organizacijos veikloje dažniausiai pasireiškia būtent per 
tarpusavio komunikavimą ir konsultacijas – esminiai darbuotojų įtraukimo ir tobul÷jimo aspektai 
susiję su vidine komunikacija ir bendravimu (dalyvavimas nustatant tikslus ir priimant 
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sprendimus, atviro abipusio informacijos ryšio skatinimas, darbuotojų poreikių analizavimas, 
pasiūlymų teikimas ir nuomon÷s išsakymas). 

Vienas iš svarbiausių visuotin÷s kokyb÷s vadybos principų – organizacijos vizijos, 
misijos ir kokyb÷s politikos bei konkrečių įsipareigojimų viešas skelbimas ir besąlygiškas 
vykdymas – šiuo aspektu aktuali vidin÷ ir išorin÷ komunikacija.  

Šiuolaikin÷s organizacijos veikia greitai kintančioje aplinkoje. Dinamiška aplinka 
suponuoja efektyvios komunikacijos būtinybę – organizacija turi nuolat dom÷tis, analizuoti, 
suvokti ir laiku reaguoti į aplinkos pokyčius. Visuotin÷s kokyb÷s principai pokyčius socialin÷je 
aplinkoje leidžia traktuoti būtent kaip naujas galimybes. Tinkamai panaudojusi šią galimybę, 
aukštoji mokykla orientuotų savo veiklą ne tik į dabarties poreikius, bet ir į ateitį (Juodaityt÷, 
2004).  

Būtinyb÷ užtikrinti greitą ir efektyvų reagavimą į aplinkos pokyčius akcentuojama ir 
kalbant apie ISO 9001 arba IWA 2 standartų reikalavimų įgyvendinimą. Diegiant min÷tus 
standartus svarbu užtikrinti, kad organizacijoje yra sukurti tiek vertikalūs (apimantys visus 
organizacijos lygmenis), tiek ir horizontalūs (apimantys skirtingas sritis ir padalinius) atitinkamų 
vidinių ryšių procesai, reikalingi komunikuoti informaciją, susijusią su kokyb÷s vadybos 
sistemos efektyvumu (Kokyb÷s vadybos sistemos, 2006). 

Siekiant tobulinti organizacijos veiklą, taip pat per komunikaciją identifikuojamos 
potencialios organizacijos veiklos gerinimo sritys. Pavyzdžiui, švietimo organizacijose 
naudojama informacija, gauta iš tokių šaltinių: vidinis kokyb÷s politikos supratimo organizacijos 
viduje įvertinimas, kokyb÷s tikslų pasiekimas, įeitiniai duomenys iš vartotojų ir kitų 
suinteresuotų šalių (Kokyb÷s vadybos sistemos, 2006).  

Kad užtikrintų nepertraukiamą veiklos tobulinimą, organizacija turi išmatuoti ir įvertinti 
veiklos pasiekimus. Teorin÷je literatūroje pabr÷žiama, kad veiklos pasiekimai, be planavimo ir 
tikrinimo, turi komunikacinę ir motyvacinę funkcijas (Slatkevičien÷, Vanagas, 2000).  

Atitinkamu būdu dokumentuota kokyb÷s vadybos sistema organizacijoje įprasminama per 
komunikaciją. Vienas iš organizacijos kokyb÷s vadybos sistemos dokumentacijos teikiamos 
naudos aspektų – suteikiama informacija darbuotojams, bendradarbiaujantiems su kitais 
organizacijos padaliniais / funkcijas atliekančiais darbuotojais siekiant užtikrinti efektyvius 
vidinius ryšius (Kokyb÷s vadybos sistemos, 2006). 

Komunikacija su suinteresuotomis šalimis – vartotojais ir galutiniais vartotojais, 
organizacijos darbuotojais, savininkais ir investuotojais (akcininkais, privačiais asmenimis ir jų 
grup÷mis, valstybinio sektoriaus subjektais, turinčiais tam tikrų interesų organizacijoje), tiek÷jais 
ir partneriais, visuomene (konkrečia bendruomene, kuriai organizacija bei jos produktai daro 
poveikį, ir visuomene apskritai) – padeda užmegzti ir palaikyti partneryst÷s ryšius. Partneryst÷ su 
suinteresuotomis šalimis teikia konkurencinį pranašumą, stiprina galimybes valdyti 
besikeičiančias situacijas. Nagrin÷dama savo ryšius su visuomene, organizacija tur÷tų: parodyti 
atsakomybę už saugą ir sveikatą, atsižvelgti į poveikį aplinkai, taip pat energijos ir gamtinių 
išteklių saugojimą, nustatyti taikomus įstatymų ir teis÷s aktų reikalavimus, nustatyti esamą ir 
galimą jos produktų, procesų ir veiklos poveikį bendrai visuomenei ir ypač vietinei 
bendruomenei (Kokyb÷s vadybos sistemos, 2006). 

Apibendrinant galima teigti, jog kokyb÷s, kaip vystymosi, ir kokyb÷s, kaip 
vartotojų / klientų poreikių patenkinimo, sampratų paradigmoje komunikacijos vaidmenį 
aktualizuoja šios funkcijos: nuolatinis procesų tobulinimas, darbuotojų įtraukimas ir tobul÷jimas, 
skatinant atvirą abipusį informacijos ryšį, organizacijos vizijos, misijos ir kokyb÷s politikos 
viešinimas, potencialių organizacijos veiklos gerinimo sričių identifikavimas, dokumentuotos 
kokyb÷s vadybos sistemos įprasminimas, vidinio kontrol÷s proceso įgyvendinimas. 

Aukštosios mokyklos veiklos kokyb÷s tobulinimas. Kokyb÷s klausimas yra tapęs vienu 
iš pagrindinių diskusijose apie aukštąjį mokslą. XXI a. aukštajam mokslui kelia naujus 
reikalavimus (Bolonijos procesas, 2003). Aukštojo mokslo kokyb÷ – viena iš svarbiausių 
Europos švietimo dimensijų – europiniuose dokumentuose yra laikoma vienu iš trijų svarbiausių 
strateginių tikslų.  
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UNESCO Pasaulin÷s aukštojo mokslo konferencijos „Aukštasis mokslas XXI amžiuje“, 
įvykusioje 1998 m., dokumentuose aukštojo mokslo kokyb÷ laikoma multidimensine sąvoka, 
kuri apima visas aukštojo mokslo įstaigos funkcijas ir veiklos sritis: mokymą ir akademines 
programas, mokslinius tyrimus ir mokslinius laipsnius, darbuotojus, studentus, pastatus, 
priemones, techninę įrangą, paslaugas visuomenei ir akademinę aplinką (Žekevičien÷, 2001). 
Aukštojo mokslo institucijos veiklos kokyb÷ siejama su jos vertinimu, socialin÷s įtakos masteliu, 
institucijų vertybių sistema ir kt. (Kriščiūnas, Daug÷lien÷, 2001).  

Sparti technologijų kaita atveria naujų studijų formų galimybes, atsirandančios naujos 
profesijos skatina rengti naujas studijų programas, rinkos ir konkurencijos sąlygomis 
kristalizuojasi švietimo paslaugos teik÷jo ir vartotojo sampratos. Tod÷l kalbant apie švietimo 
paslaugų kokybę būtina aktualizuoti suinteresuotų šalių (esamų, buvusių ir būsimų studentų, 
d÷stytojų, administratorių, darbdavių) komunikaciją.  

Visuotin÷s kokyb÷s filosofijos kontekste „kokyb÷s siekimas integruojamas ir suvokiamas 
kaip akademin÷s bendruomen÷s geb÷jimas savarankiškai palaikyti ir tobulinti studijų standartus, 
atsižvelgiant į studentų, t÷vų, organizacijų ir kitų visuomeninių grupių poreikius“ (Juodaityt÷, 
2004:  13). Aukštojoje mokykloje savaime yra siekiama kokyb÷s, nes tokia yra jos paskirtis. 

Kalbant apie aukštojo mokslo institucijų veiklos kokybę, akcentuojamos studijų kokyb÷s 
dimensijos: misija, institucijos valdymas, pl÷tros strategija ir sprendimų pri÷mimas, personalo 
kvalifikacija, studentai, studijų tobulinimas ir valdymas / organizavimas, d÷stymo ir tyrimų 
kokyb÷, tyrimų strategija ir organizavimas, paslaugos bendruomenei, kokyb÷s užtikrinimo 
sistema, misijos įgyvendinimas ir tikslų pasiekimas, suinteresuotų grupių pasitenkinimas, 
visuomen÷s informavimas ir išoriniai ryšiai (Savickien÷, Pukelis, 2004). Aprašant išorinius 
ryšius, minimi institucijos ryšiai su socialiniais partneriais (kitomis mokslo ir studijų 
institucijomis), darbdaviais, absolventais.  

Darbuotojų įtraukimo prielaidos Šiaulių kolegijoje. 2007–2008 m. Šiaulių kolegijoje 
buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip darbuotojai ir d÷stytojai vertina naudojamas 
vidin÷s komunikacijos priemones, bendravimą ir informuotumą. Šis tyrimas straipsnyje 
pristatomas kaip žvalgomasis, leidžiantis formuluoti organizacin÷s komunikacijos tyrimo kryptis 
aukštosios mokyklos veiklos kokyb÷s užtikrinimo kontekste. 

Šiaulių kolegija – valstybin÷ aukštoji mokykla – veikia nuo 2002 m. Šiaulių kolegijoje 
intensyviai formuojami vidiniai ir išoriniai ryšiai, kuriamos ir puosel÷jamos naujos kultūrin÷s, 
akademin÷s tradicijos, siekiama prisitaikyti prie intensyvių aplinkos pokyčių, kuriama ir 
įgyvendinama kokyb÷s vadybos sistema – tai paremia tyrimo aktualumą.  

Empirinio tyrimo metodai: anketin÷ apklausa raštu, statistiniai duomenų apdorojimo 
metodai.  

Tyrimo metu buvo apklausti 143 darbuotojai (iš 260), anketų grįžtamumo kvota tyrime 
siek÷ 89,38 % – tokia grįžtamumo kvotos riba, panaudojus anoniminę apklausą raštu, yra geras 
pasiekimas, liudijantis darbuotojų pozityvų ir atsakingą požiūrį į vykdomas apklausas.  

Dalykin÷ komunikacija Šiaulių kolegijoje, kaip ir kiekvienoje organizacijoje, vyksta 
keičiantis informacija. Aukštosios mokyklos egzistavimui bei efektyviam valdymui reikalinga 
savalaik÷, tiksli, kokybiška informacija bei nenutrūkstamas keitimasis ja. Siekiant išsiaiškinti 
Šiaulių kolegijos darbuotojų informacijos poreikius ir jų patenkinimo laipsnį, respondentams 
buvo pateikti klausimai apie informacijos sklaidą kolegijoje. Dauguma Šiaulių kolegijos 
darbuotojų nurod÷, jog jiems reikalinga bendro pobūdžio informacija apie aukštojo mokslo 
reformos eigą, kolegijų vietą aukštojo mokslo sistemoje, švietimo būklę Šiaulių regione, išorinio 
kolegijos veiklos kokyb÷s vertinimo procedūras ir profesinio bakalauro kvalifikacinio laipsnio 
suteikimo sąlygas. Labiausiai informacijos poreikis tenkinamas kalbant apie išorinį kolegijos 
veiklos kokyb÷s vertinimą – 83,2 % respondentų nurod÷ informacijos poreikį, 75,5 % teigia, kad 
kolegijoje šios informacijos gauna pakankamai. 

Šiaulių kolegijoje naudojamos žodin÷s ir rašytin÷s komunikacijos priemon÷s, 
informacin÷s technologijos. Dauguma darbuotojų gerai vertina elektroninį paštą, kaip 
informacijos perteikimo priemonę (83,9 % respondentų), taip pat šiuos informacijos perteikimo 
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būdus kolegijoje: metų veiklos ataskaitas (72 % respondentų), kolegijos tinklalapį (71,3 % 
respondentų), pasitarimus ir pos÷džius (69,2 % respondentų), susirinkimus, kurių metu 
pristatomos metų veiklos ataskaitos (68,5 % respondentų). Vadinasi, siekiant vidin÷s 
komunikacijos kokyb÷s, efektyviai panaudojamos įvairios komunikacijos priemon÷s . 

Analizuojant darbuotojų įtraukimo prielaidas komunikaciniu aspektu, kokyb÷s vadybos 
sistemos įprasminimas komunikacijos procese buvo nagrin÷jamas keliais aspektais: pokyčių 
komunikacija, komunikacijos sąlygos, darbuotojų tapatyb÷.  

Tyrimo rezultatai rodo, kad komunikacijos efektyvumas vienijant darbuotojus Šiaulių 
kolegijos tikslams įgyvendinti vertinamas labai gerai – vidurkiai 2,6–2,8 reikšmių nuo 1 iki 3 
intervale (1 lentel÷). 

1 lentel÷ 
Vidin÷s komunikacijos vaidmuo siekiant Šiaulių kolegijos tikslų įgyvendinimo 

 
Teiginys Vidurkis 

Įsitikinau, kad keitimasis patirtimi sutelkia bendruomenę kolegijos 
tikslams įgyvendinti 

2,6 

Pasidalijimas žiniomis su kolegomis padeda siekti kolegijos ir asmeninių 
tikslų 

2,8 

Planuodamas (-a) savo veiklą ir vertindamas (-a) jos rezultatus, 
orientuojuosi į kolegijos veiklos planus ir prioritetus 

2,7 

Esu tikras (-a), kad prisidedu prie kolegijos tikslų įgyvendinimo 2,7 
 
Analizuojant darbuotojų įtraukimo per komunikaciją prielaidas, tyrimo rezultatai (2 

lentel÷) reikšmių intervale nuo 1 „ne“ iki 3 „taip“ rodo gerai vertinamą kolegijoje vykstančių 
procesų suvokimą (vidurkis 2,8), mokymosi ir tobul÷jimo bendraujant galimybes (vidurkis 2,7), 
pokyčių komunikaciją (vidurkis 2,5). Šiame kontekste kiek išsiskiria grįžtamojo ryšio, kaip 
asmenin÷s iniciatyvos, raiška: pritarimo teiginiui „Tikiu, kad mano pateikiamos id÷jos bus 
pritaikytos kolegijos veikloje“ vidurkis 2,2; teiginiui „Įsitikinau, kad mano pateikti pasiūlymai 
buvo realizuoti“ – vidurkis 2,1. Galima teigti, kad realizuojant atvirą abipusį komunikacijos ryšį, 
silpnesn÷ yra darbuotojų asmenin÷ iniciatyva, nes sąlygų sudarymas vertinamas geriau (pritarimo 
teiginiui „Kolegijoje ne tik priimami įvairūs pasiūlymai, bet ir sudaromos kuo palankesn÷s 
sąlygos jiems atsirasti“ vidurkis 2,4).    

2  lentel÷ 
Atviras abipusis komunikacijos ryšys Šiaulių kolegijoje 

 

Teiginys 
Mažiausia 
reikšm÷ 

Didžiausia 
reikšm÷ 

Vidurkis 

Tikiu, kad keisdamasis informacija su kitais, kiekvienas kolegijos 
bendruomen÷s narys gali geriau suvokti kolegijoje vykstančius 
procesus 

1 3 2,8 

Nuolat gaunu informaciją ne tik apie savo darbo užduotis, bet ir apie 
kolegijoje numatomus pokyčius, veiklos planus 

1 3 2,5 

Tikiu, kad mano pateikiamos id÷jos bus pritaikytos kolegijos veikloje 1 3 2,2 
Įsitikinau, kad mano pateikti pasiūlymai buvo realizuoti 1 3 2,1 
Kolegijoje ne tik priimami įvairūs pasiūlymai, bet ir sudaromos kuo 
palankesn÷s sąlygos jiems atsirasti 

1 3 2,4 

Bendravimas su kolegomis leidžia ne tik perduoti ir įgyti žinių, bet ir 
nuolat mokytis, keistis ir tobul÷ti 

1 3 2,7 

 
Tyrimo rezultatai rodo, kad komunikacija formuoja teigiamą požiūrį į kolegiją, sudaro 

sąlygas darbuotojui jaustis kolegijos bendruomen÷s dalimi. Dauguma darbuotojų per 
komunikaciją pajunta ryšį su kolegija (taip teigia 73,4 % respondentų), jaučia, kad yra 
bendruomen÷s narys (-÷) (76,2 % apklaustųjų) (1 pav.). 
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Apklaustųjų atsakymų pasiskirstymas, proc.
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1 – kolegijos veiklos problemų ir pasiekimų žinojimas padeda man pajusti ryšį su kolegija; 
2 – bendraudamas (-a) ir keisdamasis (-si) patirtimi, jaučiu, kad esu kolegijos bendruomen÷s narys (-÷) 

 

1 pav. Darbuotojų ryšys su kolegija 
 

Darbuotojų įtraukimui kolegijoje labai svarbus kolegijos vizijos, misijos ir strateginių 
tikslų viešinimas. Ši vidin÷s komunikacijos funkcija Šiaulių kolegijos darbuotojų vertinama labai 
gerai: reikšmių nuo 1 „ne“ iki 3 „taip“ intervale vidurkiai išsid÷sto nuo 2,6 iki 2,8 (3 lentel÷). 
Duomenys rodo, kad darbuotojams vizija, misija ne tik žinoma, bet ir suvokta, priimtina, 
aktualizuojama jų veikloje.  

 
3 lentel÷ 

Vizijos, misijos, vertybių viešinimas Šiaulių kolegijoje 
 

Teiginys 
Mažiausia 
reikšm÷ 

Didžiausia 
reikšm÷ 

Vidurkis 

Aš esu SUSIPAŽINĘS (-USI) su kolegijos vizija 1 3 2,8 
Aš esu SUSIPAŽINĘS (-USI) su kolegijos misija 1 3 2,8 
Aš esu SUSIPAŽINĘS (-USI) su kolegijos strateginiais tikslais 1 3 2,7 
Žinau kolegijoje puosel÷jamas vertybes 1 3 2,7 
Bendravimas su kolegomis padeda man perimti ir puosel÷ti kolegijos 
vertybes 

1 3 2,6 

Man priimtina kolegijos misija realizuojant savo veiklos tikslus 1 3 2,7 
Dauguma darbuotojų pritaria kolegijos vizijai 1 3 2,6 
Kolegijos misija man padeda geriau suprasti kolegijos paskirtį 1 3 2,7 

 
Tyrimo duomenys rodo aukštą sąmoningą darbuotojų įsitraukimą siekiant Šiaulių 

kolegijos veiklos kokyb÷s: „Aš suprantu, kad mano darbas lemia kolegijos veiklos kokybę“ 
(vidurkis 2,7 reikšmių intervale 1 „ne“ – 3 „taip“), „Jaučiu, kad mano įgyta patirtis ir jos sklaida 
praverčia siekiant kolegijos veiklos kokyb÷s“ (vidurkis 2,6 intervale 1 „ne“ – 3 „taip“). 

Tyrimo duomenys, skaičiams priskyrus reikšmes nuo 1 „ne“ iki 3 „taip“, rodo 
apibendrintą respondentų požiūrį, kas Šiaulių kolegijoje rūpinasi veiklos kokyb÷s klausimais (2 
pav.). Vidurkis 2,7 rodo, kad prerogatyva d÷l d÷mesio veiklos kokyb÷s klausimams atiduodama 
administracijai, mažiausia reikšm÷ skirta visam personalui (vidurkis 2,3) ir studentams (vidurkis 
2,0). 
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Kas kolegijoje dažniausiai rūpinasi veiklos kokyb÷s klausimais?
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2 pav. D÷mesys veiklos kokyb÷s klausimams 

 
Šiame straipsnyje aktualus visuotinis darbuotojų įtraukimas į kokyb÷s užtikrinimą, tod÷l 

atskirai analizuotina sąsaja tarp darbuotojų užimamų pareigų ir nuomon÷s, jog veiklos kokyb÷s 
klausimais rūpinasi visas personalas. Atsakymą „taip“ teiginiui „Kolegijoje veiklos kokyb÷s 
klausimais dažniausiai rūpinasi visas personalas“ parinko 72,2 % apklaustų studijas 
aptarnaujančių, 59,1 % kolegijos administracijos, 58,8 % ūkio tarnybos darbuotojų ir 42,3 % 
d÷stytojų. Pastarasis rezultatas rodo silpnoką d÷stytojų įtraukimą į kokyb÷s užtikrinimą, liudija, 
kad gana daug d÷stytojų siaurai suvokia savo vaidmenį užtikrinant kolegijos veiklos kokybę.   

Išvados 
1. Kokyb÷s, kaip vystymosi, ir kokyb÷s, kaip vartotojų / klientų poreikių patenkinimo, 

sampratų paradigmoje komunikacijos vaidmenį aktualizuoja šios funkcijos: nuolatinis procesų 
tobulinimas, darbuotojų įtraukimas ir tobul÷jimas skatinant atvirą abipusį informacijos ryšį, 
organizacijos vizijos, misijos ir kokyb÷s politikos viešinimas, potencialių organizacijos veiklos 
gerinimo sričių identifikavimas, dokumentuotos kokyb÷s vadybos sistemos įprasminimas. 

2. Vidin÷ komunikacija įprasmina darbuotojų vaidmenį veiklos kokyb÷s užtikrinimo 
sistemoje. Šiaulių kolegijos darbuotojai teigiamai vertina mokymosi ir tobul÷jimo bendraujant 
galimybes, pokyčių komunikaciją, atviros komunikacijos sąlygų sudarymą, ne tik žino, bet ir 
suvokia, priima, savo veikloje įprasmina kolegijos viziją, misiją.  

3. Vidin÷ komunikacija padeda formuoti teigiamą darbuotojų požiūrį į kolegiją, sudaro 
sąlygas darbuotojui jaustis kolegijos dalimi. Visa tai atveria darbuotojų įtraukimo prielaidas.  

4. Modeliuojant vidin÷s komunikacijos tobulinimą, integruotina nuolatin÷ kokyb÷s 
sampratos refleksija, numatant kokyb÷s sampratos pl÷trą ir į ją įtraukiant visą Šiaulių kolegijos 
bendruomenę.  
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Summary  
The article analyzes the assumptions regarding the involvement of academic staff of higher education 

institutions in the processes of quality improvement in terms of organizational communication. The initial review of 
the general theoretical insights related to the involvement of academic staff is followed by the analysis of the 
importance of internal communication in the process of quality improvement. The statements of the analysis are 
based on the data obtained during the pilot research which was conducted at Šiauliai College. Several aspects of the 
implementation of quality management system in the process of organizational communication are analyzed: 
communication of change, conditions of communication and identity of staff.  

The role of communication in terms of quality improvement is emphasized by the following functions: 
constant improvement of processes, involvement and professional improvement of staff in order to encourage the 
open mutual informational relation, the visions and missions of an organization as well as the publicity of the quality 
management system, identification of the areas within the organization which are subjects to quality improvement, 
and implementation of a recognized quality management system.  

Internal communication secures the role of employees in the quality management system of an 
organization. The academic staff of Šiauliai College expressed positive opinion about the possibilities of learning 
and improvement through communication, communication of change and creation of conditions for open 
communication. Not only they are aware of the vision and mission of the College, but also realize, accept and 
implement them in their academic work. Internal communication facilitates the formation of positive attitude of the 
academic staff towards the College and creates the conditions under which the employees feel that they are a part of 
the College.  

When projecting the improvement of internal communication, it is important to pay attention to the 
integration of the constant reflection of the quality concept, keeping in mind the expansion of the quality concept 
and involving into the process the entire community of Šiauliai College.  
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TECHNOLOGINIŲ TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ PRITAIKOMUMO AUGALŲ 
APSAUGOS DALYKO DöSTYMUI YPATUMAI 

 
Irena Tulabien÷ 

Kauno kolegija Kraštotvarkos fakultetas 
 

Anotacija. Straipsnyje nagrin÷jama studentų dalyvavimo technologiniame tyrime įtaka Augalų apsaugos 
dalyko d÷stymui ir įtaka studijoms. Studentai dalyvaudami šiame tyrime stiprina savo profesinę motyvaciją, įgyja 
mokslinio darbo įgūdžių ir geb÷jimų, reikalingų baigiamojo darbo parengimui ir tolesnei profesinei veiklai. 
Atliekami technologiniai tyrimai sudaro prielaidas d÷stytojui kelti dalykinę ir mokslinę kvalifikaciją, taip pat 
tobulinti Augalų apsaugos dalyko d÷stymo metodiką. 

 
Įvadas. Kolegijų paskirtis – teikti į profesinę veiklą orientuotą aukštąjį neuniversitetinį 

išsilavinimą, užtikrinantį tinkamą studijų kokybę. Kad absolventų kompetencijos sparčiai 
besikeičiančio pasaulio sąlygomis geriau atitiktų nūdienos bei prognozuojamus poreikius, tenka 
optimizuoti specialisto rengimą. Studijos kolegijose yra orientuotos į praktinį žinių pritaikymą, 
tod÷l moksliniai taikomieji tyrimai yra panaudojami  mokymo(-si) metodin÷s medžiagos 
tobulinimui, studijų programos, dalykų (modulių) tikslų įgyvendinimui ir būsimųjų specialistų 
profesinio savarankiškumo ugdymui. 

Keičiantis visuomen÷s gyvenimo socialiniam ir ekonominiam pagrindui, atsiranda 
profesijų kaita ir būtinyb÷ individui adaptuotis naujoje aplinkoje. Kiekvienas darbdavys 
suinteresuotas tur÷ti išsilavinusius, gebančius greitai ir kvalifikuotai spręsti iškilusias problemas 
darbuotojus. Tod÷l studijų programos ir dalykų (modulių) tikslų pasiekimas suteikia prielaidas 
pagal darbo rinkos poreikius specialistui parengti. Būsimajam želdinių ir jų dizaino inžinieriui 
žinios, įgytos Augalų apsaugos dalyko (modulio) studijų metu, yra labai svarbios. Augalų 
apsaugos dalyko apimtis – 3 kreditai, iš kurių: 24 val. teorinių užsi÷mimų, 12 val. praktinių 
darbų, 44 val. savarankiško darbo ir 40 val. mokomosios praktikos. Išklausę dalyką studentai 
privalo: išmanyti Lietuvos valstybinę augalų apsaugos sistemą, fitosanitarijos reikalavimus, 
žinoti fitopatologijos ir entomologijos pagrindus, geb÷ti parinkti augalų apsaugos metodus ir 
ekonomiškiausias augalų apsaugos priemonių sistemas bei jas pritaikyti praktiškai. 

Kadangi želdinių ir jų dizaino inžinieriai tur÷s galimybę dirbti šiose srityse: želdynų 
projektavimo, įrengimo ir priežiūros, dekoratyviųjų ir sodo augalų auginimo, interjero 
fitodizaino mokslo, mokymo ir projektavimo valstybin÷se ir privačiose organizacijose, 
dekoratyvinius augalus auginančiuose ūkiuose, šiltnamiuose, g÷lių ir floristikos parduotuv÷se 
želdynų ir jų dizaino inžinieriais. Jie geb÷s kurti privačias želdynų projektavimo, įrengimo ir 
priežiūros firmas, floristinio dizaino salonus, kurie specializuojasi g÷lių komponavimo ir 
interjero apipavidalinimo augalais srityse bei vystyti kitą fitokomercinę veiklą, teikiančią šias 
paslaugas. Tod÷l dalyvavimas technologiniuose taikomuosiuose tyrimuose sudaro prielaidas 
specialistų reikalingų kompetencijų ir geb÷jimų ugdymui. 

Tikslas – įvertinti technologinių taikomųjų tyrimų pritaikomumo Augalų apsaugos 
dalyko d÷stymui ypatumus. 

Metodika. Tyrimui atlikti buvo analizuojama mokslin÷ literatūra, vykdoma Augalų 
apsaugos dalyko apklausos rezultatų analiz÷, parengtas studentams struktūruotas interviu, 
kuriame pateikiami klausimai, leidžiantys atskleisti dalyvavimo taikomuosiuose tyrimuose 
rezultatus:  

• Augalų apsaugos dalyko medžiagos įsisavinimas; 
• kitų specialyb÷s dalykų medžiagos įsisavinimas; 
• profesin÷s motyvacijos didinimas; 
• teorinių žinių taikymo praktikoje įgūdžių tobulinimas. 
Rezultatai. Technologinis tyrimas „Kauno miesto Aleksoto seniūnijos Naugardiškių 

parko želdinių ligos ir kenk÷jai“ vyko 2006–2009 metais.  Vykdant taikomąjį tyrimą, iš visų 240  
Augalų apsaugos dalyką studijavusių studentų dalyvavo 34 studentai (1 pav.). 
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1 pav. Studentų dalyvavimas taikomajame tyrime 
 

Technologinis tyrimas buvo atliekamas Naugardiškių parke, esančiame netoli Kauno 
miesto, prie pagrindinio kelio Kaunas – Garliava. Parkas buvo prad÷tas sodinti 1959 m., parko 
statusą gavo 2001 m.  Tai ramaus poilsio parkas, užima 2,3 ha plotą. Parke yra du vandens 
telkiniai.  

Parkas suskirstytas į keturis plotus.  Pirmajame plote vyrauja beržai, klevai, šeivamedžiai, 
alyvos. Antrajame plote vyrauja ąžuolai, klevai, beržai. Trečiajame plote vyrauja maumedžiai, 
pušys, kaštonai, ąžuolai. Ketvirtajame plote vyrauja gluosniai. Parko pakraštyje pasodinta liepų 
al÷ja. 

Naugardiškių parko želdiniuose tirta: mažalap÷ liepa (Tilia cordata), klevas paprastasis, 
(Acer platanoides),  ąžuolas paprastasis (Quercus robur), beržas karpotasis (Betula pendula), 
maumedis europinis (Larix decidua) ir kt. 

Tyrimas atliktas steb÷jimo metodu. Ligų ir kenk÷jų pažeisti liepos, maumedžiai, beržai 
buvo nustatomi vizualaus steb÷jimo metu, apžiūrint ir įvertinant medį iš keturių pusių, įvertinant 
bendrą pažeidimo procentą. Augalai steb÷ti skirtinguose plotuose.  

Ąžuolų ir klevų miltlig÷s pažeidimai buvo vertinami balais: 
1 – sveiki lapai, 
2 – silpnas pažeidimas, 
3 – vidutinis – miltlig÷ apnikusi iki pus÷s lapo paviršiaus, 
4 – stiprus – daugiau kaip pus÷ lapo paviršiaus su apnašu. Lapai pradeda suktis ir džiūti. 
Lapai buvo skinami iš keturių medžio pusių. Iš kiekvienos medžio pus÷s buvo imama po 

20 lapų. 
Į technologinio tyrimo metodikos rengimą buvo įtraukti ir studentai. Atlikus mokslin÷s 

literatūros analizę ir aptarus steb÷jimo metodus buvo parengta metodika pagal Žem÷s ūkio 
augalų kenk÷jų, ligų ir jų apskaitos metodiką (Šurkus ir kt., 2002). Interviu su studentais 
rezultatai parod÷, kad dalyvavimas rengiant taikomųjų tyrimų metodiką įtakojo  informacijos 
paieškos ir analiz÷s, loginio mąstymo įgūdžių ugdymą (1 lentel÷). Taip pat studentai pagilino 
dendrologijos dalyko žinias, mokslinio darbo patirties įgūdžius, kuriais gal÷s pasinaudoti 
rengdami baigiamąjį darbą ir būsimoje profesin÷je veikloje. 

Technologinio tyrimo tikslas – įvertinti Naugardiškių parke gausiausiai auginamų 
sumed÷jusių augalų fitosanitarinę būklę, identifikuoti dažniausiai paplitusias ligas ir kenk÷jus. 
Prieš prad÷dami tyrimą studentai tur÷jo susipažinti su parko planu, parengti tyrimo schemą ir 
numatyti optimaliausią laiką steb÷jimui atlikti, identifikuoti žaladarius. 

2006–2009 metais steb÷jimais buvo identifikuotos Naugardiškių parko augalų  ligos. 
Liepą mažalapę pažeid÷ rudmarg÷, kietoji pintis ir suodlig÷, beržą karpotąjį – raganų šluotos; 
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klevą paprastąjį – miltlig÷ ir juoduliai; ąžuolą paprastąjį – miltlig÷. Ligų pažeistų parko želdinių 
duomenys pateikti 2 ir 3 paveiksluose. 

 

Naugardiškių parko želdinių pažeidimas ligomis  proc. 2006-2009 m.m.
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2 pav. Ligų pažeisti Naugardiškių parko želdiniai procentais 

 

Naugardiškių parko želdinių pažeidimas ligomis  balais 2006-2009 m.m.
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3 pav. Ligų pažeisti Naugardiškių parko želdiniai balais 

 
Liepą mažalapę daugiausia pažeid÷ suodlig÷ (Clletotrichum dematium). Kiti tirtieji 

augalai ligomis buvo pažeisti nežymiai (2 pav.). 
Iš kenk÷jų liepoms didžiausią žalą padaro liepin÷s veltinin÷s erk÷s (Eriophyes 

tetratrichus Nal.), liepin÷s gumbadar÷s erk÷s (Eriophyes tiliae Nal.), liepiniai amarai 
(Eucallipterus tiliae L.). Liepin÷s veltinin÷s erk÷s (Eriophyes tetratrichus Nal.) pažeidžia lapus. 
Pažeistų lapų viršutin÷je pus÷je atsiranda apvalios arba netaisyklingos formos balsvos ar rausvos 
veltiniškos d÷m÷s, kurios priešingoje lapo pus÷je irgi gali būti, tik ne tokios ryškios. Liepin÷s 
gumbadar÷s erk÷s (Eriophyes tiliae Nal.) pažeidžia lapus. Jų viršutin÷je pus÷je atsiranda gumbai, 
kurie yra iki 15 mm ilgio, iš viršaus konusiški arba ragelių formos, lygūs ar plaukuoti, ryškiai 
raudoni arba žalsvi, su skylute apatin÷je pus÷je.  

Liepiniai amarai (Eucallipterus tiliae L.) gyvena lapų apatin÷je pus÷je, čiulpia sultis 
užteršdami lapus išmatomis. 

Maumedin÷s makštikand÷s (Coleophora laricella Hb.) pažeidžia maumedžius. Vikšrai  
minuoja spyglius, kurių viršūn÷s pabąla ir nulinksta, v÷liau juos apgraužia. Kenk÷jų pažeistų 
parko želdinių duomenys pateikti 4 paveiksle. 
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Naugardiškių parko želdinių pažeidimas  kenk÷jais proc.  2006-2009 m.m
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(Larix decidua)

p
ro

c
.

2006

2007

2008

2009

 
 

4 pav. Kenk÷jų pažeisti Naugardiškių parko želdiniai 
 

Studentai, dalyvaudami šiame technologiniame tyrime, identifikuodami žaladarius ir 
atlikdami rezultatų analizę, įgavo žaladarių identifikavimo įgūdžių (2, 3, 4 pav.), kas, jų 
nuomone, leido patobulinti savarankiško darbo įgūdžius, teorinių žinių taikymo praktikoje 
geb÷jimus, bendruosius geb÷jimus, taip pat padidinti pasitik÷jimą savo žiniomis ir pasirinktos 
specialyb÷s motyvaciją (1 lentel÷). 

1 lentel÷ 
Dalyvavimo taikomuosiuose tyrimuose įtaka Augalų apsaugos dalyko suvokimui ir dalyko d÷stymo 

tobulinimui 
 

Eil. 
Nr. 

Taikomojo tyrimo 
struktūrin÷s dalys 

Dalyko (modulio) 
struktūra 

Įtaka dalyko (modulio) 
studijoms 

Įtaka Augalų apsaugos 
dalyko d÷stymui 

Motyvacijos stiprinimas 1. Metodikos rengimas Teorija 
Informacijos paieškos, 
analiz÷s, loginio mąstymo 
ugdymas 

Savarankiško darbo 
metodikos tobulinimas 

Praktinių įgūdžių ugdymas 
Teorinių žinių taikymo 
praktikoje ugdymas 
Savarankiško darbo įgūdžių 
tobulinimas 

2. Dalyvavimas 
identifikuojant ligas 
ir kenk÷jus 

Praktiniai darbai, 
mokomoji ir 
baigiamoji praktikos 

Profesinių kompetencijų, 
reikalingų specialistui, 
ugdymas, motyvacijos 
stiprinimas 

Parengta metodin÷ 
priemon÷ „dekoratyviųjų 
augalų ligos ir kenk÷jai“ 
 
Rengiama leidimui 
praktinių darbų metodin÷ 
priemon÷ 
 
Parengtas baigiamasis 
darbas 

Pažintinių geb÷jimų 
ugdymas 
Informacijos paieškos, 
analiz÷s, loginio mąstymo 
ugdymas 

3. Dalyvavimas 
analizuojant tyrimo 
rezultatus 

Baigiamasis darbas 

Savarankiško darbo įgūdžių 
tobulinimas 

Baigiamojo darbo 
tiriamosios dalies 
metodikos tobulinimas 

 
Studentų dalyvavimo technologiniame tyrime teigiamas tendencijas rodo ir Augalų 

apsaugos dalyko mokymo(-si) rezultatai (5 pav.). 
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2006 2007 2008 2009

Tyrimų metodikos
įsisavinimas

Dekoratyvinių augalų
ligų suk÷l÷jų
indentif ikavimas
Apsaugos priemonių
parinkimas

Mokomosios praktikos
individualių užduočių
atlikimas

 
5 pav. Studentų pažangumo vertinimas 

 
Įvertinus struktūruoto interviu su studentais rezultatus, buvo patobulinta Augalų apsaugos 

dalyko d÷stymo metodika. Į teorinių ir praktinių darbų medžiagą buvo įd÷tos technologinio 
taikomojo tyrimo metu identifikuotų žaladarių nuotraukos, patobulintos savarankiškų darbų 
užduotys. Naudojantis konkrečia technologinio tyrimo medžiaga parengta metodin÷ priemon÷ 
„Dekoratyviųjų augalų ligos ir kenk÷jai“ ir rengiama  Želdinių ir jų dizaino specialyb÷s 
studentams praktiniams darbams atlikti skirta metodin÷ priemon÷. Taip pat naudojantis tyrimų 
duomenimis buvo parengtas diplominis darbas tema „Ligos ir kenk÷jai Naugardiškių parko 
želdiniuose“. 

Išvados. Technologinių taikomųjų tyrimų pritaikomumas Augalų apsaugos dalyko 
d÷stymui pasireiškia keliais aspektais. 

1. Labai svarbus faktorius yra studentų įtraukimas į technologinius tyrimus, d÷l ko 
pager÷ja dalyko žinios,  sustipr÷ja studentų profesin÷ motyvacija, atsiranda mokslinio darbo 
įgūdžių ir geb÷jimų, reikalingų  rengiant baigiamąjį darbą ir būsimoje profesin÷je veikloje. 

2.  Atliekami technologiniai tyrimai sudaro prielaidas d÷stytojui kelti savo dalykinę ir 
mokslinę kvalifikaciją,  gerinti d÷stomo dalyko (šiuo atveju, augalų apsaugos) kokybę rengiant 
metodines  mokymo(-si) priemones ir taikant inovatyvius mokymo(-si) metodus. 

 
Literatūra 
1. Bitinas, B. (1998). Ugdymo tyrimų metodologija. Vilnius. 
2. Bučas, J. (2001). Kraštotvarkos pagrindai. Kaunas. 
3. Budriūnas, A. R., Juronis, V.; Snieškien÷, V.; Žeimavičius, K. (1999). Sumed÷jusių augalų rūšin÷ 

įvairov÷ ir būkl÷ Kauno miesto želdiniuose. Iš Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai. 
Kaunas. 

4. Christopheris, Brickelis. (2002). Didžioji sodo enciklopedija.  
5. Kardelis, K. (2002). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kaunas.  
6. Labanovski, G.; Wojdyta, A. (2003). Ochrona rošlin ozdobnych. 
7. Laužackas, R. (2005). Profesinio rengimo metodologija. Kaunas. 
8. Mikoliūnien÷, V. (1995). Mokinių pažinimo metodai ir metodikos. Vilnius. 
9. Pakalnis, R.; Letukait÷, D. (2005). Medžiai senoliai Lietuvoje. Kaunas. 
10. Šernas, V. (1995). Profesin÷ pedagogika. Vilnius. 
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Summary 
PECULIARITIES OF ADAPTABILITY OF TECHNOLOGICAL APPLIED RESEARCHES ON 

TEACHING THE PLANT PROTECTION SUBJECT 
The paper presents the peculiarities of adaptability of technologic applied researches on teaching the Plant 

Protection subject. There is the impact of students’ participation on teaching the Plant Protection subject analyzed in 
the following article. While participating in applied researches students are improving their professional motivation, 
abilities for preparation of final work and further professional activity. The applied researches improve scientific and 
professional qualification of a teacher as well as teaching methods of the subject. 
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VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMOS „GGG“ MODELIS ŠIAURöS 
LIETUVOS KOLEGIJOS STUDENTŲ MOKYMO / MOKYMOSI 

NOVACIJŲ KONTEKSTE 

dr. Renata Veršinskien÷ 

Šiaur÷s Lietuvos kolegija 
 
Anotacija. Straipsnyje analizuojamas studentų požiūris į mokymąsi Šiaur÷s Lietuvos kolegijos verslo 

praktinio mokymo firmoje „GGG“. Verslo praktinio mokymo firmos modelio taikymas verslo vadybos studijų 
programoje – novatyvus instrumentas studentų verslumo ugdymui. Tyrimo rezultatai taikant grupin÷s diskusijos 
metodą atskleid÷, kad verslo praktinio mokymo firmos modelis, jo taikymas studijų procese – novatyvus būdas 
pademonstruoti teorinių žinių pritaikomumą praktikoje. 

Raktiniai žodžiai: verslo praktinio mokymo firma (VPMF), „GGG“ (Gaivieji Gubernijos G÷rimai), 
„Simulith“ (verslo praktinio mokymo firmų veiklą koordinuojantis centras), VPMF mug÷ (tam tikrose vietose 
periodiškai oerganizuojamas renginys, kuriame turi teisę dalyvauti visos verslo praktinio mokymo firmos, siūlančios 
pirk÷jams savo prekes ir paslaugas), simuliaciniai mokymai (tai nuosekli verslo id÷jos vystymo id÷ja: nuo vizijos 
sudarymo iki s÷kmingos veiklos, pl÷tros, išbandymų). 

 
Temos aktualumas. Europos Sąjungos švietimo dokumentuose viena iš prioritetinių 

veiklos krypčių yra verslumo ugdymas. Pagrindiniai verslumo ugdymo keliai – projektin÷ veikla, 
seminarai, verslo planų rašymas, simuliaciniai mokymai, konkursai, debatai, diskusijos, darbas 
komandoje ir pan. (Bačiulyt÷ ir kt., 2009). Lietuvos Respublikos kultūros ir mokslo ministerijos 
įsakymu 1993 metais, įgyvendinant bendrą Lietuvos ir Danijos švietimo ministerijų projektą, 
buvo įkurtas „Simulith“ centras. Jo pagrindin÷ funkcija – Lietuvos VPMF priežiūra, veiklos 
koordinavimas, tobulinimas.  Šiaur÷s Lietuvos kolegijoje verslo vadybos studijų programos 
studentai turi galimybę įgyti verslumo įgūdžių dalyvaudami projektin÷je veikloje, seminaruose, 
rašydami verslo planus, dalyvaudami konkursuose, debatuose.  O simuliaciniai mokymai prad÷ti 
vykdyti 2009 metais verslo praktinio mokymo firmoje „GGG“. Kyla klausimas, ar toks 
mokymas(-is) pasiteisino, ar buvo naudingas studentams?  Reikia tęsti  studentų mokymą(-si) 
praktinio mokymo firmoje „GGG“ ar pasilikti prie anksčiau min÷tų verslumo ugdymo kelių?  

Tikslas – aptarti Šiaur÷s Lietuvos kolegijos verslo vadybos studijų programos studentų 
požiūrį į mokymąsi verslo praktinio mokymo firmoje „GGG“. 

Uždaviniai: 
1. Apžvelgti VPMF veiklos gaires teoriniame kontekste. 
2. Apibendrinti kokybinio (grupin÷s diskusijos) tyrimo rezultatus. 
Darbo metodai: teorin÷ analiz÷ VPMF analizuojamo objekto požiūriu, kokybinis tyrimas 

– grupin÷ diskusija. 
Tyrimo rezultatai ir analiz÷. Šiuo metu Lietuvoje veikia 47 verslo praktinio mokymo 

firmos. Jos yra įsteigtos ir veikia (įregistruotos „Simulith“ centro registre) įvairiose švietimo 
įstaigose: universitetuose, kolegijose, profesin÷se mokyklose / centruose, vidurin÷se mokyklose, 
gimnazijose, suaugusiųjų mokymo centruose. Verslo praktinio mokymo firmoje kaip ir realioje 
yra veikiantys personalo, pirkimo, pardavimo / rinkodaros, finansų / buhalterijos skyriai. 

Pasak Bačiulyt÷s, Ignatonien÷s ir kt. (2009), verslo praktinio mokymo firma sudaro 
sąlygas: 

• ugdyti kūrybingą, iniciatyvų, savarankišką, aktyvų, atsakingą, motyvuotą, 
komunikabilų, tolerantišką ir atkaklų darbuotoją; 

• įgyvendinti verslo id÷jas VPMF veikloje; 
• įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje; 
• imituoti tikroje įmon÷je vykstančius procesus; 
• įsitraukti į realių problemų sprendimą, mokytis dalyvauti, įgyvendinti projektus; 
• siekti, kad Lietuvos darbo rinkai būtų rengiami konkurencingi specialistai. 

Taigi, VPMF sudaro sąlygas įgyti praktinių verslumo įgūdžių. 
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2009 metais Šiaur÷s Lietuvos kolegijoje buvo įkurta, bet neįregistruota „Simulith“ centre  
(buvo siekiama pabandyti, ar pavyks) verslo praktinio mokymo firma „GGG“ (Gaivieji 
Gubernijos G÷rimai), kurios verslo partneris – UAB „Gubernija“. VPMF (remiantis VPMF id÷ja 
Lietuvoje) realiai neprekiauja jokiomis prek÷mis ir paslaugomis, tačiau VPMF „GGG“ realiai 
dirbo, siekdama suvesti pirk÷ją ir pardav÷ją ( „Guberniją“), buvo siekiama surasti naujų 
prekybos vietų, kuriose būtų prekiaujama gaiviaisiais „Gubernijos“ g÷rimais, už tai sulaukiant 
paramos tobulinant VPMF „GGG“ edukacinę aplinką. Galima teigti, kad mokymas(-is) VPMF 
„GGG“ buvo realesnis, tod÷l šiuo požiūriu VPMF „GGG“ modelis yra kitoks, novatyvesnis 
lyginant su kitomis VPMF Lietuvoje. Šio modelio pagalba buvo siekiama pasiekti verslo 
vadybos studijų programos dalyko „Įvadas į specialybę“ tikslų. Ar pavyko, atsakymą galima 
rasti 1 lentel÷je. 

1 lentel÷ 
Dalyko tikslas Pasiekimas veiklų kontekste 

 
Suvokti verslo esmę VPMF prekiauja tarpusavyje su tokiomis pat 

VPMF Lietuvoje bei užsienio šalyse. Tai leidžia suvokti 
verslo procedūras, įgauti organizavimo, planavimo, 
vadovavimo patirties, geb÷ti susitvarkyti su visu 
komplektu komercinių užduočių, suprasti įmon÷s 
darbuotojų svarbą darbui, įvaizdžiui 

Žinoti ekonomin÷s veiklos rūšis VPMF imituoja tikrų prekybinių /gamybinių 
bendrovių veiklą ir atspindi realioje įmon÷je vykstančius 
procesus. Pasirenkant atitinkamą veiklos sritį, 
išsiaiškinamos visos galimos ekonomin÷s veiklos rūšys 

Žinoti institucijas, susijusias su verslo politikos 
organizavimu 

VPMF veikloje nenaudojami tikri pinigai bei 
tikros materialios prek÷s: visa tai egzistuoja tik 
dokumentuose: užsakymuose, sąskaitose–faktūrose, 
prekių kataloguose, banko išrašuose, buhalteriniuose 
registruose ir pan. Praktinio mokymo firma 
įregistruojama mokesčių mok÷tojų registre Valstybin÷je 
mokesčių inspekcijoje, Valstybinio socialinio draudimo 
įmokų mok÷tojų registre „Sodra“ („Simulith“ centre). 
Šių institucijų atitikmenys – „Simulith“ mokesčiai bei 
„Simulith“ sodra. Įregistruojant VPMF būtina pateikti 
verslo planą, įstatus ir pan., atidaroma sąskaita banke 

Suvokti valstyb÷s paramos SVV tikslus Studentai turi galimybę savarankiškai dom÷tis, 
kokie yra valstyb÷s paramos tikslai SVV, ieškoti 
informacijos – tokiu būdu ugdoma informacinio 
raštingumo kompetencija 

Žinoti verslo kūrimo būdus Verslo plane „Simulith“ centrui reikia pagrįsti, 
kod÷l buvo pasirinktas konkretus verslo kūrimo būdas. 
Norint tai padaryti, reikia žinoti, kokie iš viso yra galimi 
būdai 

Suprasti marketingo svarbą VPMF privalu susikurti išskirtinį stilių 

 
Apibendrinant verslo vadybos studijų programos dalyko Įvadas į specialybę tikslų 

pasiekimo galimybes VPMF modelio kontekste, galima teigti, kad VPMF modelio d÷ka galima 
pasiekti ne tik pateiktus dalyko Įvadas į specialybę tikslus, bet tai yra puiki galimyb÷ pritaikyti 
kitų verslo vadybos studijų programos dalykų, tokių kaip vadybos, marketingo, 
makroekonomikos, mikroekonomikos, finansų, informacinių technologijų, dokumentų valdymo, 
žmogiškųjų išteklių vadybos, darbo saugos ir ergonomikos, etikos, teorines žinias praktiškoje 
aplinkoje bei pamatyti teorinio pobūdžio problemas, kurias yra puiki galimyb÷ išspręsti. 

VPMF „GGG“ dirbo pirmo kurso verslo vadybos studijų programos studentai. Grupin÷je 
diskusijoje dalyvavo 11 studentų. Po grupin÷s diskusijos su studentais, atsižvelgiant į tyrimo 
temą bei klausimų pobūdį, buvo išskirtos kategorijos. 

Analizuojant mokymąsi / darbą (Kaip sek÷si mokytis / dirbti VPMF „GGG“?) VPMF 
„GGG“ išskirtos keturios kategorijos: puikiai, gerai, blogai, problematiškai (2 lentel÷). 
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2 lentel÷ 
Kategorija Kategorijos apibūdinimas Kartotinių 

skaičius 
 

Buvo galimyb÷ pasitikrinti, ką jau žinau 2 

Gal÷jau teorines žinias taikyti praktikoje 
1 Puikiai 

Išmokau dirbti komandoje 1 
Supratau, kas yra verslo įmon÷, kaip ji veikia 1 

Gerai Buvo daug nežinomų dalykų, tačiau išmokome savarankiškai spręsti 
iškilusias problemas 

1 

Iškildavo daug nežinomų klausimų, kuriuos tur÷jome komandoje 
išsiaiškinti 1 

Sunkiai 

Reik÷jo daug kūrybinių pastangų 1 
Susidūriau su daugybę nežinomųjų, įsivaizdavau viską žymiai 
paprasčiau 

1 

Sunkiai sek÷si su merginom, nes m÷go vadovauti 1 Problematiškai 
Reik÷jo dalyvauti visose paskaitose, nes paskui būdavo neaišku 

1 

 
Apibendrinant pateiktų į klausimą atsakymų rezultatus galima teigti, kad VPMF „GGG“ 

modelis sudaro galimybes teorines žinias taikyti praktikoje, o kolegijos tikslas ir yra parengti 
gerus specialistus praktikus. Taip pat min÷tas modelis sudaro galimybes studentams pasitikrinti, 
atlikti savianalizę, ką jie jau žino, pamatyti pritaikomumo galimybes, ir ko nežino, ką dar reikia 
išmokti, sužinoti. Čia būtų galima pamin÷ti probleminio mokymo(-si) naudą, kai nežinoma 
situacija, tačiau reikia surasti tinkamą sprendimą. Tokio modelio d÷ka ugdomi / tobulinami 
darbo komandoje geb÷jimai, informacinio raštingumo, kūrybiniai geb÷jimai, atsakomyb÷, 
tolerancija lyties požiūriu.  

Analizuojant mokymosi / darbo charakteristiką VPMF „GGG“ (charakterizuokite 
mokymąsi / darbą „GGG“), išskiriamos keturios kategorijos: įdomus, naudingas, realus, 
nesąmon÷ (3 lentel÷). 

 
3 lentel÷ 

Kategorija 
 

Kategorijos apibūdinimas Kartotinių skaičius 

Įdomus 
Buvo įdomu dirbti atskiruose 
skyriuose ir suprasti, kas geriausia 
sekasi 

4 

Naudingas 
Nereik÷jo kalti teorijos, viską 
atsiminti lengviau, kai išbandai 
praktiškai 

2 

Realus 
Buvo galimyb÷ suvokti realiai, kaip 
veikia verslo įmon÷ 

1 

Įpareigojantis 
Buvo žymimas darbo tabelis, nebuvo 
galima nelankyti paskaitų 

2 

Sud÷tingas 
Jeigu praleidai paskaitą, tada sunku 
susigaudyti, kas vyksta, nes būdavo 
daug veiklos 

1 

Nesąmon÷ 

Reik÷jo daug dirbti, ieškoti 
informacijos, atlikti užduotis, daug 
galvoti, nebuvo galima lengvai 
„praslysti“ 

1 
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Apibendrinant pateikto klausimo atsakymų rezultatus galima teigti, kad 
mokymasis / darbas VPMF „GGG“ ugdo atsakingumą, parodo realią verslumo ugdymo naudą, ir 
tai teigiamai veikia studentų požiūrį į studijas, jų realią naudą gyvenime. 

Analizuojant pateikto klausimo „Ko išmokote mokydamiesi / dirbdami VPMF „GGG“? 
atsakymus, buvo išskirtos devynios kategorijos (4 lentel÷). 

 
4 lentel÷ 

Kategorija Kategorijos apibūdinimas Kartotinių skaičius 
 

Kalb÷ti viešai 

Labai bijodavau kalb÷ti prieš 
auditoriją, o čia reik÷jo vesti 
susirinkimus, skaityti pranešimus, 
pasisakyti 

1 

Planuoti 
Supratau, kam reikalingas darbo 
planas, išmokau jį parengti 

1 

Sužinojau daug dalykų apie verslą 
Kokie skyriai gali būti, kokios veiklos 
jose vyksta, kokius mokesčius turi 
mok÷ti įmon÷ 

2 

Suvokiau, kam reikalingas yra 
marketingas  

Labai daug žinių reik÷jo mug÷s metu 
1 

Išmokau parengti būtinus 
dokumentus 

Žinosiu, kokie dokumentai yra būtini 
darbuotojo asmens byloje, kaip jie yra 
parengiami 

1 

Supratau, ką veiksiu  baigusi 
kolegiją 

Stojau, nes nežinojau ko noriu. Dabar 
supratau, kam mes tiek visko 
mokom÷s 

1 

Žinosiu, apie ką reikia kalb÷tis 
pokalbio metu priimant darbuotoją  

Tai man labiausiai patiko 
1 

Išmokau „suktis“ 
Nebuvo kada miegoti, laikas 
prab÷gdavo akimirksniu 

1 

Supratau, ką realiai reiškia dalykinio 
pobūdžio konfliktai 

Pykdavausi su merginom 
2 

 
Apibendrinant pateikto klausimo atsakymų rezultatus galima teigti, kad studentai 

mokydamiesi / dirbdami VPMF „GGG“ dar kartą įsitikino teorinių žinių nauda praktin÷je 
veikloje. 

Analizuojant pateikto klausimo „Ar nor÷tum÷te tęsti mokymąsi / darbą VPMF „GGG“? 
atsakymus, buvo išskirtos dvi kategorijos (5 lentel÷). 

 
5 lentel÷ 

Kategorija Kategorijos apibūdinimas Kartotinių skaičius 
 

Nor÷čiau dar kartą dalyvauti firmų 
mug÷je, nes galima susirasti draugų 

1 

Daug išmokau praktinių dalykų 2 
Taip mokytis žymiai įdomiau 2 
Nereikia bijoti d÷stytojų 2 

Taip 

Tiesiog įdomu 1 
Reikia eiti į paskaitas 2 
Daug darbo 2 Ne 
Reikia būti fanatiku 2 

 
Apibendrinant pateikto klausimo atsakymų rezultatus galima teigti, kad studentai nor÷tų 

tęsti mokymąsi / darbą VPMF „GGG“, nes jiems tai įdomu, jie gali sužinoti daug praktinių 
dalykų, gali susipažinti su kitais studentais VPMF mugių metu, kurios vyksta kiekvienais metais. 
Tačiau VPMF „GGG“ veikla ne visiems studentams buvo priimtina, nes ji pareikalavo iš jų 
darbo atsakomyb÷s, kitokio požiūrio į atliekamą veiklą. 
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Išvados 
1. Verslo praktinio mokymo firmos – tai įmon÷s, kurios imituoja tam tikrų įmonių 

veiklą, prekiauja tarpusavyje ir imituoja kitus jose vykstančius procesus. Jos steigiamos  
verslumui ugdyti švietimo įstaigose. Jų veikla yra labai artima tikrai verslo įmon÷s veiklai. 
Tikros įmon÷s ir imitacin÷s veiklos skirtumas – n÷ra tam tikrų materialių prekių (jos egzistuoja 
tik dokumentuose). Šiaur÷s Lietuvos kolegijos VPMF „GGG“ modelis kitoks, realesnis / 
novatyvesnis nei kitų VPMF Lietuvoje. VPMF „GGG“ veikla buvo ne tik imitacin÷, bet reali: 
buvo ieškoma realių įmon÷s „Gubernijos“ gaiviųjų g÷rimų pirk÷jų, buvo siekiama suvesti pirk÷ją 
ir pardav÷ją, kad įvyktų pirkimo ir pardavimo procesas. Įvykusio pirkimo ir pardavimo proceso 
grąža – įmon÷s „Gubernijos“  materiali parama VPMF „GGG“ edukacinei aplinkai tobulinti. 

2. Išanalizavus kokybinio tyrimo rezultatus paaišk÷jo, kad studentai tur÷jo galimybę 
taikyti teorines žinias imitacin÷je praktin÷je veikloje, išmoko dirbti komandoje, kalb÷ti viešoje 
aplinkoje, suvok÷, kokia yra svarbi atsakomyb÷ organizacijoje, mok÷si spręsti problemas, rasti 
tinkamus problemų sprendimo būdus, suprato, ką geriausiai moka, o ką dar reiktų tobulinti, 
tur÷jo galimybę  VPMF mug÷s metu susipažinti su naujais draugais. Studentai tur÷jo puikią 
galimybę suvokti realiai veikiančios verslo įmon÷s mechanizmus.     

Rekomendacijos 
1. VPMF tur÷tų būti verslo vadybos studijų programos dalis, siekiant novatyvumo 

studijų procese. 
2. VPMF Šiaur÷s Lietuvos kolegijoje – novatyvus instrumentas, sudarantis sąlygas 

verslo vadybos studijų programos studentams geriau suvokti, išmokti teorines žinias, kurios 
svarbios ir būtinos realioje aplinkoje. 

3. Šiaur÷s Lietuvos kolegijos verslo vadybos pirmo kurso studentų atsiliepimai, požiūris 
į VPMF skatina / rekomenduoja įregistruoti „GGG“ „Simulith“ centre. 
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Summary 
THE MODEL OF THE PRACTICAL TRAINING FIRM “GGG” IN THE CONTEXT OF 

TEACHING/LEARNING NOVATIONS OF THE NORTHERN LITHUANIAN COLLEGE STUDENTS 
Key words: practical training firm (PTF), “GGG” (“Gaivieji Gubernijos G÷rimai” that means “Fresh 

drinks of Gubernija”). 
Relevance of the topic. The entrepreneurship education is one of the priority spheres in the educational 

documents of European Union. The main ways of the entrepreneurship education are: projective activity, seminars, 
business plan writing, simulative education, contests, debates, discussions, work in a team, etc (Bačiulyt÷, et alii, 
2009). In 1993, by the order of the Ministry of Culture and Education of the Republic of Lithuania and realizing the 
general project of Education Ministries of Lithuania and Denmark, the “Simulith” centre was established. The main 
function of it is the Lithuanian PTF maintenance, coordination and development.  

Aim – to dispute the attitude of the students of Business management programme of Northern Lithuanian 
College towards the education in the practical training firm “GGG”.  

Tasks:  
1. To overview the activity guidelines of PTF in the theoretic context. 
2. To generalise the results of qualitative, group discussion, research. 
Methods of the study: theoretic analysis of the analyzed object of PTF, qualitative research – group 

discussion. Having generalised the results of the research, the following conclusions can be drawn:  
1. PTF should be a part of business management study programme seeking for the innovativity in the 

study process.  
2. PTF in Northern Lithuanian College is an innovative instrument providing the conditions for the 

business management programme students to the better perception and mastering of theoretic knowledge that is 
essential and obligatory in the real environment.  

3. The responses of the first business management course students of Northern Lithuanian College and 
the attitude towards PTF initiate to register “GGG” in the “Simulith” centre.     
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