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PRAKTIKOS KOKYBö EDUKACINöS KRYPTIES STUDIJŲ 
PROGRAMOSE: ŽVALGOMOJO TYRIMO REZULTATAI 

 
Renata Bilbokait÷ 

Šiaulių universitetas 
renata.bilbokaite@inbox.lt 
 Ligita Mykolaitien÷ 

Šiaulių universitetas 
praktika@cr.su.lt 

 
Anotacija. Aukštojo mokslo kokyb÷ analizuojama įvairiais lygiais šiuolaikiniame moksliniame diskurse, 

nes pastarasis siekia ne tik modeliuoti teorines id÷jas, bet ir praktiškai įgyvendinti užsibr÷žtus tikslus, laiduojančius 
profesionalių specialistų parengimą kintančiai darbo rinkai. Praktikos kokyb÷ ypač svarbi studentų perkeliamųjų 
geb÷jimų formavimui(si) ir teorinių žinių įtvirtinimui. Šiame straipsnyje analizuojami empirinio tyrimo duomenys 
apie edukacin÷s krypties studijų programų kokybę. Atitinkamų programų studentai įvertino švietimo įstaigose 
atliktos praktikos indikatorių vertinimą kokyb÷s aspektu. Tyrimas atskleid÷, kad dauguma besimokančiųjų turi 
aukštą motyvaciją atlikti praktiką, yra patenkinti vadovavimu praktikai. Silpniausi praktikos kokyb÷s indikatoriai 
užfiksuoti instruktažų aiškumo ir užduočių tarpusavio derm÷s atžvilgiu.  

Pagrindin÷s sąvokos: praktikos kokyb÷, edukacin÷s krypties programos. 
 
Įvadas. Studijų kokyb÷s užtikrinimas ir nuolatinis studijų kokyb÷s tobulinimas yra vienas iš 

svarbiausių kiekvienos aukštosios mokyklos uždavinių. Būsimųjų pedagogų rengimui visada buvo 
skiriama daug d÷mesio. Pedagogų rengimą Lietuvoje reglamentuojantys teisiniai dokumentai atskleidžia 
svarbiausius pedagogų rengimo sistemos trūkumus: neįvertinama pedagoginių studijų svarba, per didelis 
pedagoginių studijų akademiškumas, aukštųjų mokyklų d÷stytojų atotrūkis nuo mokyklos gyvenimo 
(Pedagogų rengimo koncepcija, 2004), apibr÷žia ugdymo paradigmų kaitą, akcentuoja bendrųjų 
geb÷jimų, vertybinių nuostatų ugdymą, švietimo turinio siejimą su realiu gvenimu, problemomis ir jų 
sprendimu (Valstybin÷s švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatos, 2003), apibūdina pedagogo 
profesines kompetencijas (Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas, 2007). Pedagogų rengimo 
koncepcijoje (2004), Pedagogų rengimo reglamente (2010) daug d÷mesio skiriama būsimųjų pedagogų 
praktin÷s veiklos kaitai. Pedagogin÷ praktika, remiantis šiais dokumentais, suprantama ne tik kaip 
pedagoginių studijų proceso dalis, kurios paskirtis, – vadovaujant mentoriui ar praktikos vadovui, pad÷ti 
būsimajam pedagogui įgyti profesinių kompetencijų ir patirties, bet ir kaip studento, ugdymo institucijos 
ir aukštosios mokyklos, rengiančios būsimuosius pedagogus, profesinę pažangą skatinantis veiksnys.  

Šiaulių universitete, siekiant tobulinti studijų procesą, pertvarkomas studijų turinys, stengiamasi 
sukurti nenutrūkstamą praktinio mokymosi sistemą: siekiama organizuoti praktiką jau pirmaisiais studijų 
metais, praktika integruojama į dalykus, ilginama praktikos trukm÷ (Pedagogų rengimo reglamente 
(2010) aiškiai apibr÷žta pedagogin÷s praktikos trukm÷ – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų), aptariami 
praktikos vadovų, mentorių, studentų vaidmenys ir funkcijos praktikos metu, apibr÷žiama praktiką 
atliekančio studento vaidmens kaita (steb÷tojas / specialisto asistentas – dirbantis vadovaujant patyrusiam 
specialistui – savarankiškai dirbantis (Edukologijos fakultete); steb÷tojas – mokytojo asistentas – 
pedagogas tyr÷jas – dirbantis vadovaujant patyrusiam specialistui ir praktikos vadovui (Menų fakultete). 
Šie pokyčiai sukūr÷ naują ir edukaciškai pakitusią praktikos įgūdžių formavimosi situaciją, tod÷l jos 
kokyb÷ – itin aktualus klausimas. Prad÷jus įgyvendinti išsakytus pakeitimus, svarbu išsiaiškinti, ar 
kuriamos sąlygos tenkina studentų poreikius kokyb÷s atžvilgiu. Tuo remiantis keliamas probleminis 
klausimas – kaip vertinama praktikos kokyb÷ bakalauro edukacin÷s krypties studijų programose? 

Tyrimo objektas – edukacin÷s krypties studijų programų praktikos kokyb÷. 
Tyrimo tikslas – atskleisti bakalauro edukacin÷s krypties studijų porgramų praktikos kokybę 

studentų nuomon÷s vertinimu. 
Tyrimo metodologija. Tyrimo instrumentas. 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. Klausimyną sudaro instrukcin÷-motyvacin÷ dalis, demografinis ir diagnostinis 
blokai. Klausimyno turinys ir struktūra orientuoti į Šiaulių universiteto bakalauro dieninių studijų 
studentų nuomon÷s apie praktikos kokybę matavimą. Instrumento kintamieji konstruoti remiantis ir 
empiriniais pirmojo žvalgomojo tyrimo duomenimis. Diagnostinę klausimyno dalį sudaro 34 teiginiai, 
sujungti į atskirus blokus, turinčius vidinę struktūrą ir apimančius atskirų studijų proceso dalių (praktikos 
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instruktažai, vadovavimas praktikai, praktikos laikas ir vieta, praktikos užduotys, priimančioji institucija, 
dokumentacija, motyvacija, atsiskaitymas už praktiką) vertinimą. Respondentams taip pat pateikti atviri 
klausimai, susiję su nuomon÷s pareiškimu kiekvieno diagnostinio bloko atžvilgiu. Tyrime naudoto 
instrumento struktūra pateikiama 1 lentel÷je.  

1 lentel÷ 
Šiaulių universiteto studentų nuomon÷s tyrimo apie praktikos kokybę klausimyno specifikacija 

 

Diagnostinis blokas 
 

Diagnostiniai konstruktai 
 

Demografiniai 
klausimai 

Fakultetas, lytis, kursas, studijų finansavimas, integracija į darbo rinką, individualus 
studijų grafikas, mokymosi pasiekimų įsivertinimas. 

Praktikos instruktažai 
Praktikos instruktažai tikslūs, aiškūs, konkretūs. Informacija apie praktikos eigą, 
procesus, atsakingus asmenis pateikiama aiškiai. Fakultete yra asmuo, į kurį galima 
kreiptis d÷l praktikos klausimų. 

Vadovavimas 
praktikai 

Praktikos vadovas d÷mesingas (padeda susiorientuoti praktin÷s veiklos situacijose). 
Praktikos vadovas suteikia būtiną informaciją. Praktikos vadovas nesikeičia vienos 
praktikos metu. 

Praktikos laikas Praktikos laikas tinkamas. Geriau, kad praktikos metu nebūtų paskaitų. 

Praktikos vieta 
Praktikos vietą galima laisvai pasirinkti pačiam. Praktikos vietą rekomenduoja 
Universitetas. Praktikos vietų užtenka visiems praktikantams. Praktikos vietoje yra 
galimybių surasti darbą. 

Praktikos užduotys 
Praktikos atsiskaitomosios užduotys dera tarpusavyje. Praktikos atsiskaitomosios 
užduotys nesidubliuoja. Praktikos užduotys tikslingai siejasi su praktine veikla. 
Praktikos užduotys tikrai pagilina žinias, įgūdžius. 

Priimančioji 
institucija 

Priimančioji institucija teikia užduotis, tiesiogiai susijusias su praktikos tikslu. 
Priimančioji institucija pasitiki praktikanto kompetencijomis. Priimančioji institucija 
žino, kokių geb÷jimų galima tik÷tis iš praktikanto. Priimančioji institucija 
patenkinta, kad tur÷s praktikantų. Priimančioji institucija dalijasi informacija. 
Priimančioji institucija konsultuoja praktikantus. Priimančioji institucija tolerantiška 
praktikantams. Priimančiajai institucijai aišku, ko iš jos tikisi praktikantai. 

Dokumentacija 
Visi dokumentai, reikalingi praktikai atlikti, yra laisvai prieinami. Įvairių dokumentų 
tvarkymo procedūros aiškiai apibr÷žtos. 

Motyvacija 

Praktikos metu įgyta patirtis naudinga rengiant baigiamuosius darbus. Praktikos 
metu siekiama įgyti kuo daugiau patirties. Praktikos metu siekiama teorines žinias 
pritaikyti praktiškai. Praktikos metu tarpasmeniniai santykiai su vadovu ir praktikos 
institucija yra geri. 

Atsiskaitymas už 
praktiką 

Atsiskaitymo už praktiką tvarka aiški. Vertinimo kriterijai iš anksto žinomi. 
Vertinimas objektyvus. 

 
Tyrimo imtis ir apklausos administravimas  
Respondentai buvo atrinkti sluoksnin÷s imties metodu. Kontroliniais imties kintamaisiais 

pasirinktas fakultetas ir bakalauro dieninių studijų kursas, studijų programa. Buvo apklausiami Šiaulių 
universiteto fakultetų bakalauro edukacin÷s krypties studijų programų dieninių studijų studentai, atlikę 
praktiką švietimo įstaigose. Tyrime dalyvavusių studentų skaičius pateikiamas 2 lentel÷je.  

2 lentel÷ 
Tyrime dalyvavusių studentų skaičius fakultetuose 

   

Specialyb÷ 
Studijuojančių 

studentų skaičius 
Apklaustų studentų 

skaičius 
Tyrime dalyvavusių 
studentų dalis (proc.) 

Dail÷ ir dizainas 19 13 68 
Meninis ugdymas ir tikyba 10 5 50 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir 
priešmokyklinis ugdymas 

13 9 69 

Pradinis ir ikimokyklinis ugdymas 14 10 71 
Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga 22 20 91 
Ekonomika ir verslo pagrindai 8 7 88 
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Šiaulių universiteto bakalauro dieninių studijų studentų apklausa atlikta 2010 m. spalio–gruodžio 
m÷nesiais. Apklausą vykd÷ Šiaulių universiteto Studijų kokyb÷s valdymo grup÷ kartu su Studijų skyriaus 
ir fakultetų administracijos darbuotojais. Iš viso parengta ir išplatinta 80 anketų, sugrįžo užpildytos 65 
anketos. Tyrimo respondentų bendra demografin÷ charakteristika pateikiama paveiksluose. 

Tyrimo metodai. Duomenys rinkti apklausos metodu, analizei pasirinktas aprašomosios 
statistikos metodas – populiarumo indeksas. Paveiksluose pateikiamas respondentų atsakymų 
pasiskirstymas intervale nuo 0 iki 1. Indeksas skaičiuojamas nuo visų dalyvavusių tyrime respondentų 
skaičiaus. Kuo respondentų nuomon÷ apie kintamąjį pozityvesn÷, tuo reikšm÷ yra arčiau vieneto.  

Rezultatai. Praktikos s÷km÷ labai priklauso nuo visų šio proceso dalyvių pastangų ir s÷km÷s: nuo 
paties studento – jo teorinio pasiruošimo, motyvacijos, noro aktyviai ir sąmoningai įsitraukti į praktinę 
veiklą, Universiteto praktikos vadovų, organizacijos, į kurią patenka studentas, specialistų kvalifikacijos 
ir kompetencijos, formalių ir neformalių organizacinių ryšių, veiksmingo Universiteto d÷stytojų ir 
ugdymo institucijų pedagogų bendradarbiavimo ir kt. 

 

,83

,64

,51

,00 ,25 ,50 ,75 1,00

Fakultete yra asmuo, į kurį galite kreiptis su praktika
susijusius formalumus

Informacija apie praktikos eigą, procesus, atsakingus
asmenis pateikiama aiškiai

Praktikos instruktažai tikslūs, aiškūs, konkretūs            

PI

 
1 pav. Praktikos instruktažų kokyb÷s vertinimas 

 
Atlikus tyrimą paaišk÷jo, kad studentai tik iš dalies patenkinti instruktažų kokybe: jie pageidauja 

išsamesnių ir informatyvesnių instruktažų, iš anksto, aiškiai ir tiksliai pateikiamos informacijos. Ypač tai 
svarbu studentams, atliekantiems praktiką pirmą kartą.  

,89

,85

,81

,00 ,25 ,50 ,75 1,00

Praktikos vadovas nesikeičia vienos praktikos metu

Praktikos vadovas suteikia būtiną informaciją

Praktikos vadovas d÷mesingas 

PI

 
2 pav. Vadovavimo praktikai kokyb÷s vertinimas 

 
Labai svarbi praktikos vadovų (tiek aukštojoje mokykloje, tiek praktikos atlikimo vietoje) 

kompetencija, jų geb÷jimas realiai dalyvauti ugdymo procese, savarankiškai analizuoti ir vertinti esamą 
situaciją, iniciatyvumas, ateities įžvalgos. Studentai, vertindami praktikos vadovų darbą, pageidauja 
vadovų pagalbos, bendradarbiavimo, supratingumo. Nors Šiaulių universiteto praktikos vadovų darbą 
studentai vertina gerai, tačiau, analizuojant pedagoginių praktikų kokybę Šiaulių universitete, galima 
daryti prielaidą, kad daugiausia studentai ir praktikos vadovai bendrauja prieš ir po praktikos (ypač tai 
pasakytina apie studentus, atliekančius praktiką ne Šiaulių mieste), o bendravimas praktikos metu yra 
fragmentinio pobūdžio. 

 

,93

,67

,00 ,25 ,50 ,75 1,00

Geriau, kad praktikos metu nebūtų paskaitų 

Praktikos laikas tinkamas                  PI

 
3 pav. Praktikos laiko vertinimas 

 
Parinkti tinkamą praktikos atlikimo laiką – nelengvas uždavinys, reikalaujantis atsižvelgti į 

daugelį veiksnių: įvertinti praktikos specifiką, suderinti studijų procesą ir ugdymo institucijų veiklą, 
studentų, d÷stytojų ir ugdymo institucijose dirbančių specialistų poreikius ir bendradarbiavimo galimybes 
ir pan. Kadangi pedagogin÷ praktika grindžiama tiesioginiu studentų dalyvavimu praktikos atlikimo 
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vietose, suderinti studijas ir praktiką tikrai sud÷tinga, tod÷l Šiaulių universitete organizuojant tokio tipo 
praktikas paskaitos studentams nevyksta. Kaip rodo atlikto tyrimo rezultatai, respondentai tokiai tvarkai 
pritaria. 

 

,88

,82

,70

,57

,00 ,25 ,50 ,75 1,00

Praktikos vietą galima laisvai pasirinkti pačiam

Praktikos vietų užtenka visiems praktikantams

Praktikos vietą rekomenduoja Universitetas

Praktikos vietoje yra galimybių surasti darbą

PI

 
4 pav. Praktikos vietos vertinimas 

 
Pagal Šiaulių universitete galiojančią praktikos organizavimo tvarką praktikos atlikimo vietas 

studentams turi pasiūlyti už praktikos organizavimą atsakingos katedros paskirtas grup÷s vadovas arba 
fakulteto praktikos koordinatorius. Praktikos vietomis gali pasirūpinti ir patys studentai, prieš tai suderinę 
su katedra ar už praktikos organizavimą atsakingu grup÷s vadovu. Praktikos analiz÷ Universitete parod÷, 
kad studentai noriai imasi iniciatyvos savarankiškai rasti praktikos vietas, be to, dažnai renkasi nuolatines 
praktikos vietas: Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklas, lopšelius-darželius, sporto mokyklas, 
specialiąsias mokyklas, ugdymo centrus ir kt. Toks nuolatinis bendradarbiavimas su institucijomis 
užtikrina konstruktyvų dialogą, teigiamus veiklos pokyčius, vykdomų projektų tęstinumą, kokybišką 
bendradarbiavimą. 

 

,78

,69

,66

,57

,00 ,25 ,50 ,75 1,00

Praktikos užduotys tikrai pagilina žinias, įgūdžius 

Praktikos atsiskaitomosios užduotys nesidubliuoja

Praktikos užduotys tikslingai siejasi su praktine veikla

Praktikos atsiskaitomosios užduotys dera tarpusavyje  

PI

 
5 pav. Praktikos užduočių kokyb÷s vertinimas 

 
Praktikos užduotis studentams pateikia atskiros katedros, tod÷l už konkrečios praktikos 

organizavimą atsakingi asmenys (fakulteto praktikos koordinatorius arba grup÷s praktikos vadovas) tur÷tų 
atlikti didaktinio proceso analizę ir koordinuoti praktikų pedagoginių (dalykinių ir aukl÷jamųjų), 
psichologinių, vaiko sveikatos užduočių rengimą ir tarpusavio ryšį. 

,85

,84

,83

,79

,71

,70

,70

,68

,00 ,25 ,50 ,75 1,00

Priimančioji institucija tolerantiška praktikantams

Priimančioji institucijos dalinasi informacija 

Priimančios institucija konsultuoja praktikantus

Priimančioji institucija pasitiki praktikanto
kompetencijomis

Priimančioji institucija teikia užduotis, tiesiogiai
susijusias su praktikos tikslu

Priimančiajai institucijai aišku, ko iš jų tikisi
praktikantai

Priimančioji institucija patenkinta, kad tur÷s
praktikantų

Priimančioji institucija žino, kokių geb÷jimų galima
tik÷tis iš praktikanto

PI

 
6 pav. Priimančiosios institucijos veiklos kokyb÷s vertinimas 
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Praktikų organizavimo veiklos patirtis, atliktų tyrimų analiz÷ leidžia teigti, kad, siekiant 
kokybiškos praktikos, vis didesnę reikšmę įgyja institucija, kurioje studentai atlieka praktiką, ypač joje 
dirbančių specialistų vaidmuo. Šiaulių universiteto studentai praktiką dažnai atlieka tose ugdymo 
institucijose, su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys arba su kuriomis Universitetas nuolatos 
bendradarbiauja, taigi priimančioji institucija paprastai jau žino praktikos atlikimo tikslus, tvarką, 
reikalavimus. Dažnai atlikti praktikos steb÷seną, t. y. studentų praktikantų veiklos priežiūrą, steb÷jimą, 
konsultacinę pagalbą sprendžiant praktikos laikotarpiu iškilusias problemas, tenka pačiai ugdymo 
institucijai, taigi ir atsakomyb÷ už praktikos kokybę tarsi perduodama ugdymo institucijai ir pačiam 
studentui. Tačiau ugdymo institucijų ir Universiteto, kaip dviejų lygiaverčių partnerių, siekiančių ugdymo 
praktikos kaitos, pedagogų rengimo kokyb÷s proceso gerinimo, patirtis ir praktika teb÷ra aktualus ir 
siektinas dalykas. 

 

,71

,62

,00 ,25 ,50 ,75 1,00

Visi dokumentai, kurie reikalingi praktikai atlikti, yra
laisvai prieinami

Įvairių dokumentų tvarkymo procedūros aiškiai
apibr÷žtos

PI

 
7 pav. Dokumentacijos kokyb÷s vertinimas 

 
Atsižvelgiant į studentų išsakytas pastabas, nuolatos ieškoma būdų, kaip optimizuoti šį procesą, 

pagerinti dokumentacijos pateikimo formas, registraciją, kokybę (nuolatos ją atnaujinti). Praktikos 
dokumentų pateikimo tvarka Šiaulių universitete dar tur÷tų būti tobulinama. 

 

,90

,88

,86

,73

,00 ,25 ,50 ,75 1,00

Praktikos metu norima įgyti kuo daugiau patirties

Praktikos metu tarpasmeniniai santykiai su vadovu ir
praktikos institucija yra geri

Praktikos metu norima teorines žinias pritaikyti
praktiškai

Praktikos metu įgyta patirtis naudinga rengiant
baigiamuosius darbus

PI

 
8 pav. Studentų motyvacijos kokybiškai atlikti praktiką vertinimas  

Šiaulių universitete atliktų tyrimų rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad studentai praktiką vertina 
kaip vieną iš svarbiausių studijų proceso dalių. Praktikos metu studentai ne tik realiai pritaiko įgytas 
teorines žinias, susipažįsta su pedagoginio darbo specifika, kaupia patirtį, bet ir pl÷toja kompetencijas, 
išm÷gina galimybę integruotis į darbo rinką. 

 

,72

,71

,70

,00 ,25 ,50 ,75 1,00

Vertinimo kriterijai iš anksto žinomi

Atsiskaitymo už praktiką tvarka aiški

Vertinimas objektyvus

PI

 
9 pav. Atsiskaitymo už praktiką kokyb÷s vertinimas 

 
Praktika Šiaulių universitete vertinama taikant kaupiamojo vertinimo sistemą – taip siekiama 

vertinimo objektyvumo, nes į vertinimo procesą įtraukiami ne tik Universiteto d÷stytojai, bet ir institucijų, 
kuriose studentai atliko praktiką, vadovai, specialistai, be to, ir patys studentai refleksijos būdu įvertina 
savo kompetencijas. Rezultatai rodo, kad nemažai praktikos vadovų institucijose, kuriose studentai atlieka 
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praktiką, nenori vertinti studentų d÷l įvairių priežasčių: laiko stokos, objektyvių kriterijų nebuvimo, 
formalaus požiūrio į darbą, psichologinio klimato ir kt.  

Praktin÷s įžvalgos. Tyrimo rezultatai buvo aptarti su studentais diskutuojant praktikos 
aptarimuose, kurių metu paaišk÷jo praktin÷s įžvalgos ir galimi praktikos tobulinimo būdai bei sprendimai. 
Tyrimas atskleid÷, kad viena iš probleminių praktikos proceso organizavimo grandžių yra instruktažai. 
Praktikos aptarimų metu ketvirto kurso studentai pasteb÷jo, kad jiems trūko patarimų iš vyresnių kolegų, 
būtų buvę naudinga dalyvauti aukštesnių kursų studentų praktikos aptarimuose. Edukacin÷s krypties 
studijų programų kuratoriams rekomenduota organizuoti ketvirto kurso studentų praktikos aptarimus su 
trečiame kurse studijuojančiaisiais, kurie įsiklausytų į kolegų patarimus, patiriamas problemas ir planuotų 
savo būsimos praktikos veiklas.  

Iš tyrimo rezultatų paaišk÷jo, kad studentai, iš anksto žinodami, kada ir kokią atliks praktiką, 
savarankiškai ieško praktikos vietų. Praktikos aptarimų metu paaišk÷jo, kad tokia jų veikla ne visada 
tenkina darbdavius – jie siūlo Universitetui koordinuoti šį procesą d÷l visų institucijų efektyvesnio laiko 
panaudojimo. Taip atsiranda kolizija tarp Universiteto siekio skatinti studentus savarankiškai veikti, imtis 
iniciatyvos ir darbdavių noro efektyvinti šį procesą. Praktikos institucijų vadovai ir patyrę pedagogai, 
analizuodami studentų praktikantų veiklą, pasteb÷jo, kad studentams trūksta kai kurių teorinių žinių, ypač 
susijusių su bendrųjų švietimo teisinių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais, jų analize, 
įstaigos dokumentų valdymu. Išsakytos pastabos buvo apsvarstytos ir jų pagrindu buvo planuojamos 
praktikos tobulinimo procedūros, kurios tur÷tų būti įvertintos kitais metais praktiką atliksiančių studentų.  

 
Išvados. Edukacin÷s krypties studijų programų studentai yra motyvuoti atlikdami praktiką, nes 

siekia įgyti atitinkamų įgūdžių. Geriausiai įvertinta praktikos vadovų darbo kokyb÷ bei priimančios 
institucijos veiklos kokyb÷. Aukščiau nei vidutiniškai vertinta daugelis veiksnių: atsiskaitymas už 
praktiką, dokumentacija, užduotys, vieta ir laikas. Žemiausiai vertinti kai kurie pavieniai indikatoriai: 
praktikos instruktažų konkretumas, išsamumas ir aiškumas, praktikos užduočių ne visiškas der÷jimas 
tarpusavyje.  
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1. Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas (2007). Prieiga internete: <http://www.smm.lt/prtm/docs/mkt/2007-

01-15-ISAK-54.pdf>. 
2. Pedagogų rengimo koncepcija (2004). Valstyb÷s žinios, Nr. 186-6940. 
3. Pedagogų rengimo reglamentas (2010). Prieiga internete: <http://www.smm.lt/prtm/docs/ mkt/Pedagogu 

_rengimo_reglamentas_20100108.pdf>. 
4. Valstybin÷s švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos (2003). Prieiga internete: <http://www.smm.lt/ti/ 

docs/strategija2003-12.doc>. 
 
QUALITY OF PRACTICE IN EDUCATION BASED STUDY PROGRAMS: RESULTS OF PILOT 

RESEARCH 
 
Renata Bilbokait÷, Siauliai University 
Ligita Mykolaitien÷, Siauliai University 
 
Abstract. The questions of quality in higher education systems are opened for more than several decades. 

Lots of new documents were prepared to ensure quality management systems to state the main purposes and trends 
of quality improvement. Still, not all universities and colleges are proud of their quality. Each institution has its own 
internal quality culture, which determines various aspects of quality indicators. Practice is one of the essential parts 
of the general quality and it gives students an opportunity to improve their knowledge in real educational situations. 
The goal of this article was to diagnose students’ opinions about the quality of practice in Siauliai University. The 
research sample was selected according to the number of students in each study program – not less than 50 percent. 
A questionnaire was used as an instrument. The data analysis was done using descriptive statistics.  

Results revealed that students were motivated to perform their practice in educational institutions because 
they wanted to improve their skills. The highest index of popularity was stated to the managers of practice work and 
to the work quality of education institutions. The higher than average index of popularity was identified in the 
quality of documentation, exercises, practice place and time comfort. The lowest evaluation of the practice elements 
was identified only in several areas: the instruction of practice was not enough clear and comprehensive; the tasks of 
practice were not very well concerted.   

Key words: the quality of practice, the quality of a study process. 
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STUDENTŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS – SöKMINGOS KARJEROS 
PRIELAIDA 

 
Dalia Butkien÷  

Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra 
dalia.zak@gmail.com 

Kazimieras Matiušinas 
Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra 

kmatiusinas@gmail.com 
 

Anotacija. Straipsnyje nagrin÷jama Kauno kolegijoje rengiamų kraštotvarkos krypties specialistų profesin÷s 
veiklos perspektyva profesinio rengimo tobulinimo aspektu. Straipsnyje aptariama kompetencijos, kvalifikacijos 
svarba mokymo turinio tobulinimui, išryškinant jų reikšmę s÷kmingai karjerai. Teoriniais samprotavimais ir 
praktiniais tyrimais analizuojama šios srities specialistų atitikmuo rinkos poreikiams bei jų rengimo problemos. 
Atliktų tyrimų rezultatai atskleid÷ šios krypties specialistų kompetencijų kriterijus ir jų adaptaciją darbo rinkoje. 
          Pagrindin÷s sąvokos: profesin÷ kompetencija, socialin÷ kompetencija, strategin÷ kompetencija, 
kvalifikacija, profesin÷ karjera. 

 
Įvadas. Šiuolaikiniame žinių ir informacijos pasaulyje darbin÷ veikla nuolat kinta ir tampa 

sud÷tingesn÷, o priimami sprendimai neretai yra reikšmingi ne tik darbo organizacijos nariams, bet ir 
aplinkai. Kvalifikaciniai reikalavimai, keliami individui, norinčiam užimti darbo vietą, tampa vis 
svarbesni. Nepakanka vien tik tokių kvalifikaciją apibūdinančių kriterijų kaip išsilavinimas, profesinis 
pasirengimas, patirtis. Vis plačiau vartojama kompetencijos sąvoka, apimanti žinių ir įgūdžių derinimą 
bei sugeb÷jimą juos pritaikyti konkrečiomis aplinkyb÷mis. Ji siejama su ateities perspektyvomis, 
kompetencijos ugdymu ir kvalifikacijos k÷limu bei reikalavimais. Atsižvelgiant į tai, būtina ugdyti 
studentus kompetentingais specialistais, įgijusiais kompetenciją ne vienoje, bet daugelyje sričių, 
sugebančiais protingai ir veiksmingai pritaikyti savo žinias, įgytą išsilavinimą bei patirtį. 

Želdiniai ir jų dizainas yra neatskiriama aplinkos kultūros dalis. Kultūros raida, sparčiai kintantys 
žmogaus ir visuomen÷s poreikiai, juos tenkinanti veikla nuolat keičia aplinką. Spontaniška aplinkos kaita 
neretai sukelia nenumatytų problemų. Keliamas strateginis siekis sukurti harmoningus santykius tarp 
žmogaus ir jį supančios aplinkos. Aplinka ir visi jos elementai daugiausia  lemia žmonių gyvenimo 
kokybę. Aplinkos tvarkymas ir tobulinimas tampa labai svarbia sritimi, kurią turi koreguoti kvalifikuoti 
kraštotvarkos krypties specialistai. 

Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakultetas turi gilias šios srities specialistų rengimo tradicijas.  
Tyrimo problema.  Kolegijos tikslas – parengti konkurencingą, įvairiapusiškai lankstų savo 

srities profesin÷s veiklos specialistą, kuris profesine branda geb÷tų tenkinti visuomen÷s poreikius. 
Nepakankama kompetencija neleidžia absolventams pasiekti užsibr÷žtų tikslų, s÷kmingai integruotis 
veiklos pasaulyje. Studentų kompetencijų ugdymas sudaro prielaidas s÷kmingai  karjerai. Mokymo 
sistema turi būti orientuota  į studentų kompetencijų ugdymą.  

Pasirinkta tyrimo tema yra aktuali, nes viena iš priemonių, siekiant įvertinti kompetencijų poreikį 
bei užtikrinti jų ugdymą, – gauti ugdymo procesui ir mokymo turiniui tobulinti reikiamos informacijos. 
Tyrimui pasirinkta kraštotvarkos krypties specialistų (absolventų) kompetencijų raiška darbo rinkos 
aspektu. 

Tyrimo tikslas – atskleisti kraštotvarkos krypties specialistų profesin÷s veiklos perspektyvą 
kompetencijų ugdymo aspektu.  

Tyrimo objektas – kraštotvarkos krypties absolventų įgytų kompetencijų ir jų pritaikymo darbo 
rinkoje analiz÷. 

Tyrimo uždaviniai: 
1. Teoriniu aspektu atskleisti kraštotvarkos krypties specialistų kompetencijų ribas. 
2. Išanalizuoti absolventų įsidarbinimą. 
3. Atskleisti  absolventų ir darbdavių požiūrį į įgytas profesines kompetencijas. 
Metodai (metodika): mokslin÷s literatūros bei dokumentų analiz÷ ir sisteminimas, login÷ 

lyginamoji analiz÷, kiekybinis (anketin÷s apklausos) ir kokybinis (pokalbis, interviu) metodas. 
Kraštotvarkos fakultete nuo 2006 m. atliekami tęstiniai edukologiniai tyrimai, kurių sritys: 

studentų adaptacija ir motyvacija, kompetencijų vertinimas, įsidarbinimas. Straipsnyje panaudoti tyrimų 
duomenys studentų įsidarbinimo ir kompetencijų vertinimo aspektu. Apklausai pasirinkti absolventai ir 
darbdaviai, socialiniai partneriai. Straipsnyje pateikti apibendrinti tyrimų duomenys.  
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 Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmoje straipsnio dalyje apibr÷žiamos kompetencijos ir 
kvalifikacijos sampratos teoriniai aspektai. Antroje pateikiama kraštotvarkos krypties  specialistų  
įsidarbinimo analiz÷ bei kompetencijų vertinimas. 
 

Teorinis tyrimo pagrindimas. Profesija susideda iš daugyb÷s susijusių ir į profesijos tikslą 
nukreiptų veiklos sričių, kurių atlikimui reikalingas tam tikras jauno specialisto pasirengimas. Toks 
geb÷jimas atlikti konkretų darbą tam tikroje veiklos srityje suprantamas kaip kompetencija. Vykstant 
spartiems pokyčiams, įgytos ir nuolat tobulinamos žinios bei kompetencijos tampa pagrindiniu 
kvalifikuoto specialisto konkurenciniu pranašumu darbo rinkoje. Nelieka abejonių, kad šiame kontekste 
mokymo turinys neįsivaizduojamas be nuolatinio jo atnaujinimo, be nuolatinio tyriminio steb÷jimo ir 
vertinimo. Siekiant atskleisti mokymo turinio ir kompetencijos santykį, būtina apibr÷žti šias sampratas. 

Pedagogikoje nuo XX a. pabaigos vis plačiau naudojamas kompetencijos terminas. 
Kompetetingumo sąvoka užima centrinę vietą veiklos vystymo, matavimo ir vertinimo klausimuose. 
Nagrin÷jant kompetenciją tyrin÷jančių autorių mokslinius darbus, ryšk÷ja, kad mokslininkai šią sąvoką 
apibr÷žia įvairiai. Profesoriaus R. Laužacko (2005) manymu, kompetencija (angl. competence) – tai 
efektyvios veiklos demonstravimas, sugeb÷jimas atlikti pateiktas užduotis realioje ar imituojamoje darbo 
situacijoje. P. Jucevičien÷ ir D. Lepait÷ (2000) kompetencijos sampratą apibr÷žia, kaip žmogaus 
kvalifikacijos raišką arba geb÷jimą veikti, kurie yra sąlygoti individo žinių, mok÷jimų, įgūdžių, požiūrių, 
asmenyb÷s savybių bei vertybių. J. Sokol (2001), analizuodamas kompetenciją, siūlo ją apibr÷žti kaip 
būtinų darbo uždaviniui ar vaidmeniui atlikti mok÷jimo, įgūdžių, žinių ir geb÷jimų derinį. LR švietimo 
įstatyme (2003) kompetencija apibūdinama kaip mok÷jimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, 
geb÷jimų, vertybinių nuostatų visuma. Kompetencijos sąvoka vartojama plataus diapazono sugeb÷jimams 
apibr÷žti. Anot S. Daukilo (2001), vertinant profesinę kompetenciją struktūrine prasme, galima išskirti 
tris apibendrintas jos sudedamąsias dalis (žr. 1 pav.).  

Europos Sąjungos valstybių profesinio ugdymo turinyje bene didžiausias d÷mesys skiriamas 
strateginei ir socialinei kompetencijai. Šios kompetencijos priklauso bendrųjų geb÷jimų sričiai ir yra labai 
svarbios ne kurioje nors vienoje, o daugelyje profesijų. Šie geb÷jimai lemia žmogaus profesinį lankstumą, 
mobilumą, leidžia integruoti visus veiklos procesus ir yra gerų darbo rezultatų pagrindas.  

Kompetencijos pagrindas yra kvalifikacija. Kvalifikacija – tai asmens geb÷jimai ir žinios, kurias 
jis sugeba tam tikroje veikloje panaudoti tam tikru lygiu. Ji įgyjama įgimtų gabumų bei lavinama 
bendrųjų geb÷jimų pagrindu.  

Kompetencijos sąvoka yra siejama su individo perspektyva, kompetencijos vystymas – su 
kvalifikacijos k÷limu ir su reikalavimais individams. Kompetencija formuojama atsižvelgiant į dabartinę 
ir būsimąją veiklą. Ji turi apimti: žinias, patirtį, požiūrius ir reikalingas asmenines savybes/ 
charakteristikas. Žmogaus kompetencijos svarba tuo didesn÷, kuo reikšmingesnis jo socialinis vaidmuo. 

 
 
 
 

 Technin÷ – technologin÷ (dalykin÷s žinios, 
įgūdžiai, specifin÷s elgsenos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Profesin÷s kompetencijos struktūrinių dalių santykių schema 
 

Apibendrinus mokslininkų darbuose pristatomus požiūrius į kompetencijas, įsigilinus į 
kvalifikacijos sampratos įvairovę ir mokymo turinio atnaujinimo būtinybę, išryšk÷ja studijų programos 
optimizavimo būtinyb÷, stiprinant ugdomas profesines kompetencijas ir numatant jų pl÷tojimo poreikį bei 
tobulinant mokymo turinį ir tarpdalykinius ryšius. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Strategin÷ (metodin÷) (planavimo, galimyb÷ 
integruoti visus su darbu susijusius procesus). 
Strategin÷ kompetencija leidžia racionaliai planuoti veiklą, 

visapusiškai ir kompleksiškai vertinti įvairių veiksnių įtaką jos 

(veiklos) rezultatams. 

 

 Technin÷ – technologin÷ (dalykin÷s žinios, 
įgūdžiai, specifin÷s elgsenos). 

 
 

Socialin÷ (socialiniai ir komunikaciniai 
geb÷jimai). 
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  Rezultatai ir jų analiz÷ 
 Įsidarbinimo analiz÷. Mokykla (mokymo institucija) turi suteikti būsimajam specialistui 
galimybę įgyti kvalifikaciją, leidžiančią jam s÷kmingai integruotis į darbo rinką [9]. Kiekybinis rodiklis, 
geriausiai iliustruojantis parengtų specialistų atitikimą darbo rinkos reikalavimams, yra absolventų 
įsidarbinimas. Įsidarbinimo analiz÷s duomenys leidžia susidaryti vaizdą apie rengiamų specialistų poreikį, 
įsidarbinimo sritis, pagrindines tendencijas ir problemas. 
         Straipsnyje panaudoti (2006–2010 m.) absolventų  įsidarbinimo duomenys, kurie pateikti 1 
lentel÷je. Apklausos vykdomos kiekvienais metais, apklausiant asmeniškai, telefonu ir internetu. 
 

1 lentel÷ 
 Absolventų, baigusių studijas  2006–2010 m., įsidarbinimas 

 
Įsidarbinusieji, % 

Metai 
Baigusiųjų 

skaičius Iš viso Iš jų pagal 
specialybę 

Ne pagal 
specialybę 

Užsie- 
nyje  

Studijuoja, 
% 

Nedirba, 
% 

N÷ra 
duomenų, 

% 

ŽELDINIAI IR JŲ DIZAINAS 
2006 45 68,9 67,7 32,3 0 11,1 2,2 17,8 
2007 45 73,3 66,7 30,3 3,0 4,4 6,7 11,1 
2008 52 32,3 31,6 57,9 10,5 1,7 35,6 30,5 
2009 58 39,6 41,4 43,4 15,2 6,9 27,6 25,9 
2010 98 59,7 51,0 36,7 12,3 1,0 18,3 21,0 

ŽELDINAMŲ TERITORIJŲ INŽINERIJA 
2006 19 73,7 64,3 35,7 0 10,5 15,8 - 
2007 18 88,9 68,8 31,2 0 5,6 0 11,1 
2008 20 57,9 27,3 54,5 18,2 0 15,8 26,3 
2009 20 55,0 35,0 52,7 12,3 5,0 20,0 20,0 
2010 34 57,0 38,2  48,4 13,4 14,7 16,7 11,6 

 
Kraštotvarkos krypties specialistų poreikiui didžiausią įtaką turi žmonių pragyvenimo lygis, 

statybų sektoriaus vystymosi tendencijos ir žmonių vertybin÷s nuostatos. Analizuojamu laikotarpiu  
išryšk÷jo tokios tendencijos : 

1. 2006–2007 metais absolventų įsidarbinimo lygis buvo pakankamai aukštas (1 lentel÷) ir sudar÷ 
nuo 69 proc. iki 80 proc. Tuo laikotarpiu klest÷jo statybų sektorius, o tai teigiamai įtakojo  aplinkotvarkos 
paslaugų paklausą bei šios srities specialistų poreikį.  

2. 2008–2009 metais absolventų įsidarbinimo lygis ženkliai sumaž÷jo ir  svyravo nuo 32 proc. iki 
58 proc. Želdinių ir jų dizaino specialyb÷s absolventų įsidarbinimo lygis buvo žemesnis. Neigiamos 
įtakos tur÷jo nepalanki ekonomin÷ situacija, žmonių perkamosios galios ir aplinkotvarkos paslaugų 
paklausos sumaž÷jimas. Paskutiniais analizuojamais (2010) metais įsidarbinimas nežymiai padid÷jo.  

3. Atsižvelgiant į nepalanką pastarųjų metų ekonominę situaciją ir jaunimo migraciją, galima 
teigti, kad bendras absolventų įsidarbinimo lygis  yra pakankamas. Gana didel÷ jų dalis įsidarbina pagal 
specialybę. 2010 m. 51 proc. Želdinių ir jų dizaino specialyb÷s ir 38,2 proc. Želdinamų teritorijų 
inžinerijos specialyb÷s įsidarbinusiųjų darbo vietos visiškai arba iš dalies atitinka jų profesinį 
pasirengimą.  

Kompetencijų vertinimas. Specialisto rengimą aktualu vertinti kaip jo profesinę kompetenciją ir 
mobilumą apimančią sistemą. Studijų programa apibr÷žia kompetencijas, kurios yra pagrindinis 
reikalavimas šiuolaikin÷s karjeros pl÷tot÷s srityje. Kraštotvarkos fakultete Želdinių ir agrotechnologijų 
katedroje kraštotvarkos krypties specialistai ruošiami pagal dvi studijų programas: Želdinių ir jų dizaino ir 
Želdinamų teritorijų inžinerijos. Abiejų specialybių studijų programos ir studijų organizavimo 
reikalavimus apibr÷žia bendrasis technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamentas.  

Želdinių ir jų dizaino specialyb÷s studentai įgyja profesines kompetencijas pagal penkias veiklos 
sritis: augalų auginimo, želdynų projektavimo, želdynų įrengimo ir priežiūros organizavimo,  g÷lių ir 
dekoratyvinių augalų panaudojimo interjere ir  verslo įmon÷s įkūrimo. Analogiškai Želdinamų teritorijų 
inžinerijos specialyb÷s profesin÷s kompetencijos yra šios: statybos darbų organizavimo, želdynų 
erdvin÷s-tūrin÷s struktūros įvertinimo, teritorijos inžinerinio tvarkymo, teritorijos tvarkymo elementų 
statybos organizavimo ir verslo įmon÷s kūrimo. Be to, ugdomos bendrųjų ir praktinių geb÷jimų 
kompetencijos, kurios, karjeros prasme, yra labai reikšmingos. Įgytos  profesin÷s kompetencijos sudaro 
prielaidas absolventams kurti smulkų ir vidutinį verslą savo profesin÷s veiklos srityje. 
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Siekiant atlikti gilesnę įsidarbinimo analizę ir nustatyti profesinių kompetencijų ribas atliktas 
kokybinis tyrimas, kurio metu buvo apklausti absolventai, baigę Želdinių ir jų dizaino bei Želdinamų 
teritorijų inžinerijos specialybes, taip pat šios srities įmonių vadovai ir specialistai. Apklausoje dalyvavo 
72 Želdinių ir jų dizaino specialyb÷s ir 28  Želdinamų teritorijų inžinerijos specialyb÷s absolventai. 

Analizuojant apklausų duomenis pasteb÷ta (žr. 2 pav.), kad 72 proc. Želdinių ir jų dizaino 
specialyb÷s absolventų įsidarbino, 12 proc. įkūr÷ savo ar įsijung÷ į šeimos verslą, 16 proc. nedirba. 
Nedarbo priežastys daugiausia susijusios su šeimynin÷mis aplinkyb÷mis. Analizuojant darbo vietų 
atitikimą įgytai kvalifikacijai, išaišk÷jo, kad 29 proc. įsidarbinusiųjų darbo vietos visiškai atitinka jų 
profesinę kvalifikaciją, 50 proc. atitinka iš dalies ir 21 proc. neatitinka. 57 proc. respondentų svarsto apie 
verslo kūrimo galimybę šioje srityje. Tai rodo, kad pasirinkta veiklos sritis yra palanki smulkaus verslo 
kūrimui. Želdinamų teritorijų inžinerijos absolventų įsidarbinimo analiz÷ (2 pav.) rodo, kad 55 proc. 
apklaustųjų įsidarbino, iš jų 19 proc. darbo vietos visiškai atitinka įgytą kvalifikaciją; 20 proc. įkūr÷ savo 
verslą ar įsijung÷ į šeimos verslą; 25 proc. nedirba.  

Analizuojant įsidarbinimo problemas išaišk÷jo, kad 71 proc. respondentų įsidarbinti nebuvo 
sunku. Darbdavių požiūriu, priimamų į darbą specialistų reikalavimų struktūra prioritetine tvarka išsid÷st÷ 
taip: 22 proc. nurod÷, kad pirmiausia jie vadovaujasi kvalifikacijos patikrinimu darbo vietoje, 21 proc. – 
asmenin÷mis savyb÷mis, 21 proc. – rekomendacijomis, 18 proc. – anketomis, testais, pokalbiais. Didžioji 
dalis – 82 proc. darbdavių – nori kompetentingų, darbščių, iniciatyvių, kūrybiškų, turinčių daug id÷jų 
specialistų. Pagal specialybę įsidarbinusių absolventų darbdavius visiškai tenkino baigusių šias 
specialybes įgyta kvalifikacija. 

Absolventų įsidarbinimas

55

72

15

3

5

9

25

16

ŽTI

ŽD

procentai

dirba samdomu darbuotoju įkūr÷ savo verslą
įsijung÷ į šeimos verslą nedirba 

 
2 pav. Želdinių ir jų dizaino bei Želdinamų teritorijų inžinerijos absolventų įsidarbinimas  

 
Analizuodami Želdinių ir jų dizaino absolventų įsidarbinimą pagal veiklos sritis (3 pav.), 

matome, kad didžioji dalis (29 proc.) prekiauja augalais ir g÷l÷mis, 21 proc. dirba želdynų projektuotojais, 
18 proc. – floristikos srityje, 3 proc. – dendrologais ir 29 proc. – ne pagal specialybę. 

3

21

18

29

29

dendrologija

želdinių
projektavimas

floristika

prekyba g÷l÷mis

nesusijusi su
specialybe

 
 

3 pav. Želdinių ir jų dizaino absolventų įsidarbinimas pagal veiklos sritis 
54 proc. Želdinamų teritorijų inžinerijos absolventų dažniausiai užsiima teritorijos inžineriniu 

tvarkymu (4 pav.), 8 proc. dirba teritorijos tvarkymo elementų, medžiagų ar įrengimų prekybos srityje  ir  
23 proc. – ne pagal specialybę. 
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Išanalizavus ir apibendrinus tyrimo duomenis kompetencijų reikšmingumo vertinimo aspektu, 
matyti, kad, apklaustųjų nuomone, jų darbin÷je veikloje visos kolegijoje įgytos profesin÷s kompetencijos 
pagal veiklos sritis yra svarbios. Konkrečios profesin÷s kompetencijos reikšm÷ priklauso nuo užimamų 
pareigų ir įmon÷s veiklos specifikos. Kaip svarbiausius geb÷jimus ir tobulintinas sritis absolventai 
įvardija praktinių įgūdžių, darbo su klientais ir bendrųjų geb÷jimų stoką. 88 proc. respondentų pritaria 
nuomonei, kad kraštotvarkos krypties specialistai turi būti plataus profilio ir įgyti visas studijų 
programose įvardytas kompetencijas. Tai dar kartą patvirtina visų profesinių kompetencijų reikšmingumą. 

 

548

23
teritorijos inžinerinis
tvarkymas

teritorijos tvarkymo
medžiagų prekyba

nesusijusi su
specialybe

 
4 pav. Želdinamų teritorijų inžinerijos absolventų įsidarbinimas pagal veiklos sritis  

 
Apklausus kraštotvarkos krypties socialinius partnerius, išaišk÷jo, kad jie pageidautų išsilavinusio 

darbuotojo, turinčio aukštąjį (58,1 proc.) arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą – 67,7 proc. 31 
apklausoje dalyvavęs darbdavys iš želdinamų teritorijų inžinieriaus profesin÷s veiklos sričių prioritetą 
teikia toms, kurios susijusios su praktine veikla paslaugų sferoje: teritorijos inžineriniu tvarkymu – 80,6 
proc., teritorijos tvarkymo elementų statybos organizavimu – 64,5 proc. Tyrimo rezultatai atskleidžia 
kraštotvarkos specialistų, turinčių tiek universitetinį, tiek neuniversitetinį išsilavinimą, poreikio prognozę 
– daugumos respondentų nuomone, tokių specialistų poreikis ateityje did÷s. 

Respondentų profesin÷s veiklos lūkesčiai siejami su pasirinkta specialybe. Nemaža dalis svarsto 
galimybę kurti nuosavą verslą. Kraštotvarkos kryptis yra palanki smulkaus ir vidutinio verslo kūrimui. 
Absolventų ir darbdavių nuomon÷s rodo, kad visos profesin÷s kompetencijos, numatytos programoje, 
dirbant yra svarbios.   

 
Išvados 
1. Mokslin÷s literatūros analiz÷s rezultatai parod÷, kad studentų kompetencijų ugdymas yra viena 

iš pagrindinių sąlygų, padedančių išlikti ir s÷kmingai veikti kintančiame darbo pasaulyje. 
2. Atlikus tyrimą paaišk÷jo, kad kraštotvarkos krypties absolventų įsidarbinimo lygis yra 

pakankamas. Nemaža dalis absolventų  įsidarbina pagal specialybę, o dalis susikuria sau darbo vietas 
užsiimdami individualia veikla arba įkurdami verslo įmones.  

3. Kokybinis tyrimas atskleid÷, jog absolventai mano esą kompetentingi ir visos kolegijoje įgytos 
profesin÷s kompetencijos yra reikšmingos. Kaip didžiausią trūkumą respondentai įvardijo praktinių 
įgūdžių, darbo su klientais ir bendravimo stoką.  

Siekiant tobulinti praktinių kompetencijų ugdymą, būtina pl÷toti ir modernizuoti materialinę 
praktinio mokymo  bazę, stiprinti bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ryšius, taikyti aktyvaus 
mokymosi metodus. 

Aukšta studijų ir profesijos pasirinkimo motyvacija, pakankamas įsidarbinimo lygis, teigiamas 
darbdavių vertinimas bei galimyb÷ pasirinktoje profesin÷s veiklos srityje kurti verslą rodo, kad 
kraštotvarkos krypties studijos ir ateityje tur÷s tendenciją pl÷totis ir tobul÷ti. 
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DEVELOPMENT OF STUDENTS’ COMPETENCIES IS A SUCCESSFUL BACKGROUND FOR 

A CARRIER 
 

Dalia Butkien÷, Kaunas College the Faculty of Land Management the Department of Plantations and 
Agro-technologies  

Kazimieras Matiušinas, Kaunas College the Faculty of Land Management the Department of Plantations 
and Agro-technologies 

 
Abstract. The importance of professional competencies and qualifications to the improvement of 

educational contents emphasising the relevance thereof to a successful carrier is discussed in this article. 
The development of the competencies of landscape management specialists in the aspect of their 

integration to a labour market was selected for the research. The selected theme of the research is relevant, because 
one of means, with the view to settle quality of activity, to get information needed for educational process and 
content of education improvement, was the assessment of professional competencies in the aspect of the labour 
market. 

 The research methods: analysis and filing of scientific literature and documents, logical comparative 
analysis, quantitative (questionnaire survey) and qualitative (interview) methods. Graduate students, the heads of 
companies performing their activities in the field of landscape as well as specialists, social partners participated in 
this survey.   

The ingenious and well considered coordination of competencies during the whole period of the study 
program could ensure the improvement of professional competencies. The students’ motivation, study organization, 
inter-subjects relations, cooperation between the students and teachers made influence on this process.  

The evaluation of the competencies of the Landscape Management specialists is fairly good and this makes 
presumptions to the successful integration into particular activities. Regarding this and the facts of the placement 
analysis, we could state that the studies of the specialists of  this direction would have a tendency to develop and 
improve in future.   

Key words: professional competence, social competence, strategic competence, qualifications, 
professional career. 
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NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS: PRIVATAUS MOKYMŲ 
SEKTORIAUS ATVEJIS 

 
Jūrat÷ Butvilien÷ 

Lietuvos socialinių tyrimų centras  
Žmogiškųjų išteklių sociologijos skyriaus doktorant÷  

jurate.terepaite@gmail.com 

Anotacija. Straipsnyje analizuojama suaugusiųjų neformalaus švietimo situacija Lietuvoje privataus 
mokymų sektoriaus atvejo pagrindu. Tyrimo koncepcija remiasi atvejo studijos empirine strategija, taip pat ir 
mokymosi visą gyvenimą filosofiniu pagrindu.  Konstatuojama, kad vieningos mokymų sistemos privačiame 
lygmenyje nebuvimas ir sąsajų su formaliuoju švietimu fragmentiškumas apsunkina palankios konkurencijos 
įgyvendinamumą šalies darbo rinkoje, užkirsdamas kelią būsimų mokymų dalyvių motyvacijos žadinimui ir siūlomų 
programų patrauklumui. 

Pagrindin÷s sąvokos: neformalus suaugusiųjų švietimas, privatus švietimo sektorius, švietimo lygmenys.  
 

Įvadas. Lietuvoje neformalus suaugusiųjų švietimas suprantamas kaip asmens ir visuomen÷s 
interesus atliepiantis mokymasis, lavinimasis ar studijos, kurias baigusiajam neišduodamas valstyb÷s 
pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis išsilavinimo, tam tikros jo pakopos ar atskiro reglamentuoto 
modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą (pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, 1998). 
Neformaliuoju švietimu siekiama pad÷ti įvairių socialinių grupių atstovams tobulinti turimą kvalifikaciją, 
atnaujinti profesines žinias ir praktinius įgūdžius, reikalingus įsidarbinti bei supažindinti su profesijomis, 
siekti savarankiško užimtumo. Tokiu būdu mokymasis, tobulinimasis ir s÷km÷ yra neatsiejami nuo 
motyvacijos skatinti darbuotojus siekti konkretaus tikslo (Nonaka et al., 1995). 

Analizuojant suaugusių besimokančiųjų pasiskirstymą pagal tikslines grupes, remiantis Lietuvos 
Respublikos statistikos departamento duomenis (2009), išaišk÷ja tikslinių grupių pasiskirstymas pagal 
mokymąsi skirtinguose formaliojo mokymo lygmenyse. Tai rodo, kad nuo 2002 iki 2008 metų galimų 
suaugusių besimokančiųjų grup÷s kito, pvz., universitetuose studentų skaičius išliko panašus arba 
neženkliai did÷jo. Tuo tarpu profesin÷se mokyklose pastebimas maž÷jimas (atsižvelgiant į amžiaus 
kriterijų, t. y. kuo didesnis besimokančiųjų amžius, tuo ir jų skaičius didesnis). Taigi neformalaus 
švietimo sektoriuje išlieka nemažas potencialių besimokančiųjų kiekis, o neformalaus švietimo sritis 
Lietuvoje yra santykinai nauja viešoje politikoje (Neformaliojo suaugusiųjų švietimo pl÷tra Lietuvoje: 
finansavimo alternatyvų analiz÷, 2007). Pažymima ir tai, kad Lietuvos gyventojai yra vieni iš mažiausiai 
besimokančių ES ir ypač maža jų dalis mokosi neformaliai. Žemas mokymosi ir ypač neformaliojo 
mokymosi lygis yra vienas didžiausių Lietuvos ūkio konkurencingumo problemų, nes nesimokantys 
darbuotojai yra ne tokie produktyvūs bei imlūs naujov÷ms, o nedirbantiems ir nesimokantiems asmenims 
yra kur kas sunkiau rasti vietą šalies ekonominiame gyvenime. Tokiu būdu ypač palanki terp÷ atsiranda 
privataus sektoriaus mokymų veikloms, daugeliu atvejų realizuojančiam ES l÷šomis finansuojamoms 
žmogiškojo kapitalo stiprinimo priemon÷ms. 

Taigi neformaliojo suaugusiųjų švietimo svarba Lietuvoje yra suvokiama, bet valstyb÷s vaidmuo 
šioje srityje daugiausiai apsiriboja teisiniu reguliavimu ir finansin÷mis intervencijomis pavien÷se 
neformaliojo švietimo srityse (Neformaliojo suaugusiųjų švietimo pl÷tra Lietuvoje: finansavimo 
alternatyvų analiz÷, 2007; Žemaitaityt÷, 2007 ir kt.). Sparčiai formuojantis žinių ir informacinei 
visuomenei, išryšk÷ja naujos ugdymo charakteristikos, kurias galima apibūdinti kaip greit÷jančius 
pasikeitimus ir intensyv÷jantį problemų sud÷tingumą. Švietimo sistemos pokyčiai yra natūralus procesas, 
sąlygojamas tiek ekonominių, tiek ir socialinių veiksnių. Tuo tarpu dabartiniu metu Lietuvoje pastebimas 
didžiausias d÷mesys skiriamas formaliam švietimui ir ugdymui. 

Šio tyrimo objektas – suaugusiųjų neformalaus švietimo būkl÷ privačiame mokymų sektoriuje 
remiantis kontekstinio atvejo studija.  

Tyrimo tikslas – atskleisti ir apibūdinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo būklę privataus 
sektoriaus mokymų ir konsultavimų organizacijos atveju.  

Straipsnio uždaviniai: 
1. Apžvelgti suaugusių neformalųjį švietimą reglamentuojančius teisinius dokumentus bei 

mokslinę literatūrą. 
2. Ištirti privataus suaugusiųjų neformalaus švietimo sektorių (būdų, vykdytojų, politinių 

sprendimų ir jų įgyvendinimo atžvilgiais).  
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3. Išskirti atvejo studijos neformalaus suaugusiųjų švietimo sektoriuje metodologiją ir parengti 
metodiką. 

4. Atskleisti neformalaus suaugusiųjų švietimo bruožus privačiame mokymų sektoriuje. 
Pasirinkti šie metodai: mokslin÷s literatūros analiz÷, dokumentų ir norminių aktų analiz÷; atvejo 

studija (Yin, 2003) pravedant interviu (remiantis tarptautinio projekto „LLL-2010“1 metodika) su 
privataus sektoriaus mokymais užsiimančios organizacijos vadovu bei lektoriais. Tyrimas organizuotas 
bei atliktas 2009 m. UAB „Lyderio akademija“, organizuojančioje privačius mokymus skirtingiems 
kvalifikacijos k÷limo lygiams.  
 

Tyrimo organizavimas, vieta ir kontekstas. UAB „Lyderio akademija”, įkurta 2008 m. ir 
veikianti kaip UAB „Eurointegracijos projektai" padalinys. Jau nuo 2003 m. pastaroji kompanija teikia 
neformalaus švietimo paslaugas projektų rengimo srityje, o nuo 2008 m. įsteigta UAB „Lyderio 
akademija” siūlo įmon÷ms (įstaigoms, organizacijoms) profesionaliai atliekamus sociologinius ir 
personalo tyrimus bei organizuoja tiek vidinius, tiek ir išorinius mokymus personalui bei vadovams. Visa 
tai organizuoja bei atlieka socialinių mokslų (psichologijos, sociologijos, edukologijos) specialistai, 
turintys ilgametę sociologinių tyrimų patirtį mokslin÷je bei privačioje praktikoje. Per pastaruosius 5 
metus, anot kompanijos vadovo, mokymų kursų skaičius kito – ypač 2006/2007/2008 m. kilo ir ženkliai 
išaugo. 2009 m. situacija šiek tiek koreguojasi, nes mokymams sąlygos kol kas yra nepalankios, nes d÷l 
visos rinkos sumaž÷jimo tokių paslaugų atsisakoma arba jos planuojamos ateičiai. Taip pat ir lankančiųjų 
tokius mokymus buvo gausiau. Lankantys kursus daugiausiai yra įvairių sričių specialistai, dažniausiai 
verslo sferos atstovai, vadybininkai, pramoninkai, pardav÷jai ir pan.  
 D÷l socialin÷s atskirties grupių atstovų įtraukimo į mokymus, situacija šiuo požiūriu yra daugiau 
tendencinga, nes kontingentas didžiąja dalimi susideda iš verslo srities ir tik nedidel÷ dalis – socialin÷s 
atskirties grupių. Pastarieji patenka į kursus kompanijai laim÷jus Europos Sąjungos Fondo finansuojamus 
projektus. Priešingu atveju, tokių grupių įtraukimas n÷ra intensyvus ar kryptingai organizuojamas.  
 

Mokymų personalo socioekonomin÷ būkl÷: atlygis ir konkurencija. Interviu metu išsiaiškinta, 
kad kompanija negauna kasmetinio finansavimo, nes, kaip ir anksčiau min÷ta, tai privatus akcininkų 
kapitalas. Lektoriai dirba pagal individualios veiklos liudijimus arba autorines sutartis, o administracija 
pagal darbo sutartis. Taip pat nustatyta, kad privačioje neformalaus švietimo institucijoje d÷stytojų atlygis 
didesnis nei formaliajame sektoriuje (kolegijose, universitetuose ir pan.): 

„Išties aš ir pats dirbu formalaus švietimo sektoriuje ir galiu tvirtai pasakyti, kad šioje kompanijoje 
d÷stytojo atlygis yra nepalyginamai didesnis. Tod÷l nemaža dalis lektorių darbuojasi pakankamai 
s÷kmingai tokio pobūdžio neformalaus švietimo privačiose ar panašaus pobūdžio struktūrose”. (lektorius 
T. R.2) 

 Akivaizdu, kad kol kas šalyje privatus neformaliojo suaugusiųjų švietimo sektorius dominuoja 
atlyginimų patrauklumu nei viešasis formalus lygmuo. Tod÷l nemaža dalis pedagoginio personalo linkę 
papildomai užsidirbti privačių mokymų d÷ka.   
 

Privataus mokymų sektoriaus sąsajos su formaliuoju švietimu. Analizuojant interviu metu 
gautus informantų duomenis, konstatuojama, kad per÷jimas nuo elementaraus prie pažangesniojo 
švietimo lygmens yra akivaizdus: 

„<...> pažanga jaučiama, nes žmon÷s pakankamai ateina motyvuoti ir turintys jau nemažą žinių, įgytų 
kompetencijų bei tam tikrų savybių bagažą”.  (lektorius T. R.) 

 Norint, kad formalaus švietimo institucijos glaudžiau bendradarbiautų, stiprintų ryšius su 
neformalaus švietimo institucijomis, informantai vieningai teigia, kad tai įmanoma tik bendradarbiaujant: 

„<...> neformalus sektorius su formaliuoju gal÷tų bendradarbiauti kurdami bendrus projektus, mokymo 
modulius ir pan. <...>”. (lektorius T. R.) 

„<...> reikia informacija keistis ir galbūt daryti kažkokias tai bendras programas, sujungiant tiek 
teorines, sakykim, žinias su praktin÷mis ir tada jas d÷stant... d÷stant kitų įstaigų atstovams ir t.t. Tiesiog 

                                                 
1 http://lll2010.tlu.ee/  
2 Tyrimo dalyvių duomenys pakeisti išlaikant konfidencialumo bei tyrimo etikos principus ir yra žinomi tik tyrimo 
organizatoriams 
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reik÷tų, mano manymu, sujungti tam tikras paj÷gas į bendrą visumą, bet žinoti, koks yra tikslas galų gale. 
Tai čia teorija su praktika tur÷tų... toks tur÷tų būt pobūdis <...>”. (kompanijos vadovas S. L.3) 

 Taigi, norint, kad neformalaus švietimo institucijos stiprintų ryšius su formaliojo švietimo 
sistema, reikia, kad: 

„<...> neformalus švietimas atliktų  kompensuojamąją funkciją – užpildyti tam tikras profesinių įgūdžių 
įgijimo spragas, kurių neužpildo pilnai universitetai, o taip pat būtų mokymosi tęstinumo garantu”. 
(lektorius T. R.) 

 Kita vertus, buvo išsakyta ir priešinga nuomon÷ šiuo aspektu. Būtent: 

„<...> mes per maži kažką tai čia įtakoti ir t.t. bei kažką tai spręsti, bet čia, mano manymu, tur÷tų būti 
bendra šiaip jau formaliojo švietimo įstaigų kažkokia tai, na kaip čia galima sakyt, bendras požiūris į 
tokias visas organizacijas, nes svarbiausia, kad rinkoje būtų labai... nebūtų labai daug tų mokytojų, bet 
būtų geri... būtų tiesiog kokybiškos paslaugos. Tai čia, mano manymu, tur÷tų būt kažkoks tai bendras 
galbūt... kažkoks tai portalas ar kažkokia tai bendra duomenų baz÷, kad būtų galima keistis ir dalyvauti 
projektuose, integruojant tam tikrus asmenis, kurie turi konkrečias žinias atskirose srityse, bet čia tą 
dalyką sunku padaryti ir, manau, kad reik÷tų jau iš pačių formaliojo švietimo įstaigų tam tikros 
iniciatyvos galbūt”. (kompanijos vadovas S. L.) 

 Vadinasi, išreiškiama nuomon÷ apie tai, kad kol kas dar jaučiamas glaudaus tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo stygius ir tokiu būdu norima įdiegti bendrą mokymų sistemą bei tokios veiklos 
tęstinumą ir vieningą kokyb÷s steb÷seną. Tod÷l informantų pasisakymuose išryšk÷ja nuogąstavimas, kad 
nagrin÷jama privataus kapitalo kompanija šiuo metu nevykdo jokių veiksmų tam, kad būtų užtikrintos 
galimyb÷s toliau tęsti mokslus formalaus švietimo įstaigose.  
 Šioje atvejo studijoje buvo nustatyta, kad ankstesniojo neformalaus išsimokslinimo ar darbin÷s 
patirties pripažinimo sistemos Lietuvoje n÷ra ir, informantų nuomone, tokiu būdu didžiausi trūkumai 
identifikuojami šie: 

„<...> tai savaiminio išmokimo ir įgytų žinių formalizavimas instituciniu lygmeniu. Kol to nebus daroma, 
tol bus šioje vietoje spragos ir galimyb÷s toliau mokytis nebus pilnai realizuotos”. (lektorius T. R.) 

„<...> tai čia galbūt du dalykai – iniciatyva ir pinigų trūkumas <...> ” (kompanijos vadovas S. L.) 

 Toliau buvo pabr÷žiama, kad, norint išvengti sunkumų d÷l pripažinimo, reikia formalizuoti jau 
įgytas įvairiapuses kompetencijas bei žinias. Taigi ankstesniojo mokymosi pripažinimas tampa aktualia 
šalies švietimo sistemos dalies problema. Taip pat atkreiptinas d÷mesys ir į tai, kad panašūs sunkumai 
nurodomi ir ankstesniuose tyrimuose (Garšvien÷, 2003 ir kt.), kur konstatuojama, kad pagrindin÷s yra 
finansavimo problemos; l÷šų trūksta įstaigų materialinei bazei – patalpoms, techninei įrangai, mokymo 
priemon÷ms. Antroje vietoje pagal svarbą problemos, susijusios su klausytojų pasirengimu (pagal 
vyraujančias veiklos sritis šios problemos aktualumas mažai skiriasi); gana aktuali ir kita su klausytojais 
susijusi problema – pastarųjų motyvacijos mokytis stoka. Tai, kad net tarp jau besimokančių suaugusiųjų 
nemažoje dalyje įstaigų iškyla motyvacijos mokytis stokos problema, rodo jos aktualumą. 
 

Privataus mokymų sektoriaus perspektyvos. Atlikto tyrimo išdavoje matyti, kad ši privati 
organizacija planuoja pl÷sti kursus, kurie yra populiariausi ir reikalingiausi, t. y. dvi pagrindines temas – 
psichologiją: 

„<...> konfliktų, socialin÷s įtakos darymo, bendravimo, savęs pažinimo bei karjeros <...>” (lektorius T. 
R.) 

  ir verslo mokymus: 

„<...>  kur yra konkrečiai nukreipta į tam tikrus verslo vert÷s kūrimus <...>” (kompanijos vadovas S. L.) 

 Taip pat nurodoma, kad jau dabar ir per ateinančius 5 metus organizacija d÷l ekonomikos 
nuosmukio gali susidurti su tokiais sunkumais kaip: 

„<...> finansiniais, nes potencialūs klientai daugeliu atvejų tampa nemokūs arba sprendžia savo įmonių 
išlikimo rinkoje klausimus, tod÷l d÷mesys neformaliajam švietimui pastaruoju metu bl÷sta <...>” (T. R.) 

                                                 
3 Tyrimo dalyvių duomenys pakeisti išlaikant konfidencialumo bei tyrimo etikos principus ir yra žinomi tik tyrimo 
organizatoriams 
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„<...> visišku nenoru mokytis arba l÷šų taupymu <...>“ (S. L.) 

 Kita vertus, per ateinančius 5 metus organizacija gali ir išsilaikyti rinkoje bei pasiekti aukštų 
rezultatų: 

„<...> manau, sustipr÷sime ir pateiksime būsimiems klientams tai, ko labiausiai jiems reik÷s atitinkamu 
metu <...>“ (T. R.) 

 Akivaizdu, kad UAB „Lyderio akademija“ šiuo metu susiduria su sunkumais, tačiau ir apskritai 
neformalaus švietimo sistemos Lietuvoje susiduria su panašiomis ekonomin÷mis bei socialin÷mis 
(žmogiškųjų išteklių pl÷tros ir kt.) kliūtimis: 

„<...> finansavimo šaltinių paieškos ir tur÷jimas; dalyvių motyvacija kintančios rinkos sąlygomis bei 
tikslinga orientacija į norimą segmentą <...>“ (T. R.) 

 Pažymima, kad visa neformalaus švietimo sistema Lietuvoje tur÷tų:  

„<...> transformuotis į labai konkrečius mokymus. Tai reiškiasi, kad turi praktiškai išnykti visi ten tie 
mokymai, kurie yra tokie bendri, o tur÷tų gyvuot tie mokymai, kurie yra labiau specializuojantys, tai 
reiškiasi arba psichologija, arba asmenyb÷s formavimas, tai reiškiasi, kažkoks tai asmenyb÷s savęs 
vystymas – koučingas ir t.t. Tiesiog turi labai išsikristalizuot tos kompanijos, kurios ne viską gal÷tų daryt, 
bet tam tikrą darbą darytų labai gerai  <...>” (S. L.) 

 Perspektyvoje Lietuvos neformalaus švietimo sistema visgi turi potencialias galimybes pl÷totis ir 
vystyti siūlomų mokymų sritis, stiprindama tiek savo turinį, naudojamų metodų spektrą, tiek ir 
išlaikydama konkurencijos principą eliminuojant mažiau kokybiškas frančizinio (dukterinio, filialinio) 
pobūdžio kompanijas:  

„<...> atsinaujinti turinio prasme ir pasiūlos konkurencingumo aspektu, nes dabartiniu momentu esama 
daugyb÷ kompanijų ir viešųjų įstaigų, kurios turinio prasme yra kone identiškos <...>” (T. R.) 

 Tod÷l galima teigti, kad neformalus švietimas ir formalus švietimas tur÷tų nekonkuruoti, o viena 
kitą pastiprinti. Juk formalusis švietimas suteikia bendrą žinių bagažą, o neformalus švietimas labiau 
orientuotas į būsimo klausytojo poreikius ir tuo jis yra patrauklus.  

<...> patrauklumą gali sukurti siūlomos produkcijos (mokymo kursų) tikslingumas, funkcionalumas bei 
kryptingumas <...>” (T. R.) 

 
Neformalaus švietimo vystymo strategija privačiame sektoriuje. Tyrimo analiz÷s metu 

konstatuojama, kad Lietuvoje yra parengta Švietimo strategija, o, norint įsteigti neformalaus švietimo 
instituciją, būtini šie vadybos požiūriu prasmingi veiksmai: 

„<...> gerai išmanyti šio sektoriaus paskirtį ir veiklos ypatumus bei tur÷ti aiškią viziją ir numatytas 
priemones jai įgyvendinti <...>” (T. R.) 

„<...> kad jie patys būtų labai geri, arba suvoktų ką jie daro ištikrųjų, nes mokymai tai yra arba 
švietimas tai yra tam tikra sritis, kurioj tu tiesiog turi žinot, ką tu darai, arba tu turi tur÷t labai stiprias 
mokymo temas, arba pats turi būti labai rinkoje nusimanantis <...>” (S. L.) 

  Taigi buvo išskirtos šios neformalaus švietimo sektoriaus stipryb÷s:  

„<...> tai alternatyvus būdas gauti žinių apie tai, kas einamuoju laikotarpiu yra aktualiausiai; be to, 
trumpas studijų laikotarpis <...>” (T. R.) 

 Tuo tarpu silpnyb÷s tos, kad: 

„<...> būtų neinstitucionalizuotas vertinimas bei įgytos kvalifikacijos pripažinimas valstybinio masto 
pažym÷jimais/diplomais <...>” (T. R.) 

„<...> neprofesionalumas dauguma atvejų ir dar labai didel÷ silpnyb÷ yra, kad  labai daug yra 
neformalaus švietimo sektoriaus reiškias įmonių <...>” (S. L.) 

 Tod÷l, norint gerinti neformalaus švietimo ir darbo rinkos ryšius, itin svarbu: 

„<...> kad žmogus tiesiog tur÷tų į save investuoti,  įmon÷s tur÷tų finansuoti tuos žmones, kuriuos į 
specifinius jų poreikius ir tiesiog geri, s÷kmingi projektai tur÷tu tuo dalyku prisid÷ti valstybiniu mastu 
<...>” (S. L.) 
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 Min÷tos sritys eina drauge, tod÷l ir jų tarpusavio ryšiai gali būti optimizuojami atsižvelgiant į 
šiandienin÷s rinkos pokyčius bei reikalavimus. Tuo tarpu, analizuojant vaikų priežiūros administravimo 
klausimus, kai jų t÷vai lanko užsi÷mimus, nors ši privati organizacija ir n÷ra susidūrusi su šiomis 
problemomis bei neteikia vaikų priežiūros paslaugų, informantų teigimu, šiuo požiūriu svarbūs būtų: 

„<...> specialūs vaiko dienos centrai ar panašios įstaigos, pvz., mobilių auklių paslaugos  <...>” (T. R.) 

 Kalbant apie patirtos ekonomin÷s kriz÷s (nuo 2008 m.) poveikio tendencijas, pažym÷tina ir tai, 
kad, tyrimo dalyvių manymu, šiandienos ekonomin÷ recesija Lietuvos neformaliam švietimui daugeliu 
atvejų gali atsiliepti neigiamai: 

„neabejotinai atsilieps pasirinkimų kiekiui, besimokančiųjų motyvacijai, jų saugumo poreikio 
užtikrinimui bei šios srities ryšiams su esamomis darbo rinkos tarnybomis, ypač tai ženkliai pasijus 
privataus kapitalo pagrindu veikiančioms kompanijoms”. (T. R.) 

 Tačiau išsakytos ir teigiamos galimos šios patiriamos ekonomin÷s recesijos pasekm÷s:  

„<...> tas dalykas teigiamai atsilieps ir pačiai rinkai, kadangi liks stipriausios įmon÷s, kurios teiks tuos 
mokymus. Manau, kad viskas teigiamai spręsis ir toliau, tiesiog reikia atkakliai dirbti ir pasiekti 
rezultatus <...>” (S. L.). 
 

Išvados  
1. Šiuo metu Lietuvoje yra sukurta įstatymų baz÷, pilnai reglamentuojanti suaugusiųjų 

neformalųjį švietimą ir parengti strateginiai pl÷tros planai, atitinkantys Europos Komisijos direktyvas bei 
Mokymosi visą gyvenimą memorandumą. Suaugusiųjų švietimo sistema privačiame mokymų sektoriuje 
yra pakankamai išpl÷tota ir sykiu individualūs poreikiai yra visapusiškai tenkinami. Šioje vietoje išryšk÷ja 
didel÷s konkurencin÷s kovos aspektas, nes neformalaus švietimo paslaugų pasiūlos gausa pranoksta 
paklausą rinkoje. Išryšk÷jo ir tai, kad jaučiamas akivaizdus per÷jimas nuo elementaraus prie 
pažangesniojo švietimo lygmens, tačiau stokojama tarpinstitucinio bendradarbiavimo, o mažesnio tipo 
privačios mokymo kompanijos n÷ra linkusios tarpininkauti mokymų dalyviams pereinant į formalųjį 
lygmenį.  

2. Lietuvos švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatose teigiama, kad būtina siekti visų 
švietimo lygmenų jungimo, užtikrinančio švietimo sistemos prieinamumą, tęstinumą ir nuoseklumą. 
Pažym÷tina, kad jaučiamas glaudaus bendradarbiavimo trūkumas tarp šių lygmenų ir kol kas neformaliojo 
švietimo programos metu (ypač privačiuose sektoriuose) įgyta kompetencija ne visuomet gali būti 
pripažįstama kaip formaliojo švietimo dalis, juolab privatus mokymų sektorius tuo n÷ra suinteresuotas. 
Kita vertus, neformalus ugdymas d÷l savo socialinio ir patyriminio pobūdžio suteikia kompetencijas, 
kurios leidžia mokymų dalyviams įsitraukti į bendruomen÷s gyvenimą, atskleidžiant savo verslumo, 
psichologinių žinių bei marketinginių strategijų išmanymo komplektą. Visa tai neabejotinai padeda 
tokiems asmenims toliau pl÷toti asmeninius geb÷jimus atsakingai apsispręsti ir veikti sud÷tingame 
šiandienos rinkos pasaulyje. Nors visgi neformalaus suaugusiųjų švietimo privatus sektorius ne visuomet 
gali pad÷ti užtikrinant individams formalaus švietimo prieinamumą skirtinguose lygmenyse.  

3. Pagrindin÷s kliūtys, apsunkinančios neformalaus suaugusiųjų švietimo pl÷totę privačiose 
kompanijose, gali būti išskiriamos šios: a) finansavimo stygius (l÷šų trūkumas apsunkina tiek viešojo, tiek 
ir privataus sektoriaus darbdavių veiklą); b) did÷janti bedarbyst÷ ir motyvacijos stoka; c) žinių, įgytų 
savaiminiu būdu, pripažinimo mechanizmo nebuvimas; d) vieningos mokymų sistemos privačiame ir 
viešame lygmenyse nebuvimas, kuris apsunkina konstruktyvios konkurencijos principo įgyvendinamumą 
šalies rinkoje bei drauge eliminuoja organizuojamų mokymų kokyb÷s monitoringo galimybę, užkertant 
kelią būsimų mokymų dalyvių motyvacijos žadinimui ir siūlomų programų patrauklumui.   

4. Analizuojant neformalaus suaugusiųjų švietimo aprūpinimo aspektus tiek privačiame, tiek ir 
valstybiniame sektoriuose, išryšk÷ja pačios Valstyb÷s r÷mimo svarba, nes pastaroji neformalųjį 
suaugusiųjų švietimą remia finansuodama: neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvius; neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo programas ir tikslinius projektus; neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdytojų 
profesin÷s kvalifikacijos k÷limą ir tobulinimą; neformaliajam suaugusiųjų švietimui reikalingų patalpų 
bei technin÷s įrangos įsigijimą, taip pat patalpų nuomą.  
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INFORMAL ADULT EDUCATION: THE CASE STUDY OF A PRIVATE SECTOR 
 

Jurate Butviliene, Lithuanian Social Research Centre PhD student in the Sociology of Human Resources 
 

Abstract. Lithuania, along with other Eastern European countries, has experienced great changes within 
the late decades (i.e. globalization in all spheres of social activities, liberalization of the labour market, pluralistic 
ideas in education curricula on the basis of cosmopolitism, the beginning of open intercultural communication and 
its different approaches to the individual experience, intercultural dialogue etc.). The most obvious changes have 
occurred in the education system in general, especially the curricula of  informal education has experienced 
unprecedented changes, i.e. a large step from the broad subject teaching to the quite narrow analysing and learning 
of more specific fields. Furthermore, one of the main changes in the sphere of informal education was the 
legalization of the recognition process of self-based learning and skill forming outside the formal education 
institutions.  

The peculiarities of the informal adult education in Lithuanian private sector are analyzed in this paper with 
the emphasis on the manner of relations between making political decisions and public discourse. The methodology 
of this research is based on both philosophical and empirical approaches of the lifelong learning frame, and also on 
the case study research design (according to Yin’s references). These main barriers were identified after the case 
study in one of the private informal education institutions – UAB “Lyderio Akademija”: i) the lack of financing to 
the activities of informal education; ii) increasing unemployment and the lack of  possible adult learners’ 
motivation; iii) the absence of the mechanism for the acknowledgement of training that was gained informally; iv) 
the absence of the unified education system both in public and private sectors that undoubtedly affects negatively 
the principle of realization of the constructive competition within the state's labour market.  

Key words: informal adult education, private education sector and education levels. 
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Anotacija. Šiame straipsnyje aptariamas nematomas, tiesiogiai nestebimas studijų procesas aukštojoje 

mokykloje – kolegijoje, fenomenologiškai apibūdinamos studijos kolegijoje teorin÷s žiūros arba asmeninių patirčių 
pavyzdžiais. Tokiu požiūriu studijos kolegijoje atveria nematomus ryšius su gyvenamuoju pasauliu. Gyvenamasis 
pasaulis kupinas gausyb÷s sud÷tingų nuostatų ir įsitikinimų, nepastebimai įsipinančių į tiesiogines studijas. Keliamas 
klausimas: kuo gali pad÷ti filosofija studijų procese? Filosofija yra suvokiama ne kaip mokslingumo, o kaip 
išminties siekiamyb÷. Mokantis teoriškai mąstyti tuo pačiu mokomasi suprasti save ir studijuojamus dalykus. Tokiu 
būdu išryšk÷ja kūrybin÷s ir kritin÷s teorinio mąstymo galimyb÷s. 

Pagrindin÷s sąvokos: filosofin÷ didaktika, fenomenologin÷ studijų patirtis, filosofinis ugdymas. 
 
Šio straipsnio paskirtis – bandyti atverti ir tuo pačiu pristatyti tiesiogiai nepastebimą studijų 

patirtį. Keliamas tikslas ir siekiama išryškinti nepastebimas studijavimo įtakas, išmokimo poveikius ir 
ugdymosi sąveikas. Įsijungę ir susisaistę su studijuojamu dalyku, įsitraukę į, taip vadinamą, studijų 
procesą mes neretai nepastebime savo veiklos studijų metu. Mūsų veikla negali būti tik išoriškai stebima 
ar direktyviai kontroliuojama. Studijos neretai susideda iš neužfiksuotos poveikio akimirkos, lemtingos 
aplinkyb÷s ar ankstesnio, iki studijų prasid÷jusio studijavimo: gilinimosi, dom÷jimosi, simpatizavimo 
kažkam. Pati formali studijų pradžia ar tolesn÷ studijų eiga yra pakankamai intriguotas, intensyvus, 
permainingas, kulminacinis procesas. Šis procesas neretai atpažįstamas kreipiantis į kieno nors asmeninę 
patirtį. Vengiamas ar ignoruojamas subjektyvumas yra dalis intersubjektyvumo. Patirties asmeniškumas 
neretai yra dalis universalios vidin÷s patirties. Šiame straipsnyje pasirinktas eseistinis aiškinimo ir 
pristatymo pobūdis tiesiogiai susijęs su negalimumu tai paversti mokslinga, tikslia kalba. Šalia tikslumo 
esti fenomenologų minimas patirties kalbos griežtumas. Studijų patirtis, kaip ir teorin÷ įžvalga, yra 
pakankamai griežta kalba. Tai paties pasaulio kalba ir mūsų vidin÷ kalba. Verbalizuodami patirtį mes 
privalome pasitelkti nebe gamtamokslinę, bet meninę, eseistinę kalbą. 

Mokymasis plačiąja prasme gali būti suvokiamas kaip susitikimas. Studijuodami mes nuolat su 
kažkuo susitinkame. Susitinkama įvykyje, jau įvykusiame, ir dabar prisimenama įvykyje, susitinkama vis 
tebevykstančiame, tebesitęsiančiame įvykyje. Susitikimas visada dvejopas: tai įvyksta arba tai neįvyksta, 
išsipildo ar neišsipildo, nutinka ar nenutinka. Įvykusio ar neįvykusio susitikimo rezultatas glūdi giliai 
nugrimzdęs mūsų patirtyje. Įvykis yra vyksmas, nematoma ar tik įsivaizduojama kelion÷.  Kas vyksta 
pačiame vyksme? Dažnai tai, kas įvyko, tai, kas nutiko, n÷ra tik dalykin÷ patirtis. Tai n÷ra vien tik gryna 
studijų patirtis, tai pati intensyviausia gyvenimo patirtis. Gyvenimo patirtis yra susijusi su mūsų pasauliu 
ar su gyvenamuoju pasauliu. Kaip  tai apibūdinti ugdymo sferoje? Gyvenamąjį pasaulį galime suvokti 
kaip išbarstytą, išskaidytą, neracionalų mūsų kasdienyb÷s pasaulį. Tik teorinio mąstymo (t. y. filosofijos) 
d÷ka įmanoma surinkti tai, kas išbarstyta ir išskaidyta. Filosofija padeda surinkti ar atrinkti, sujungti 
padrikus patirties fragmentus.  

Mokymas ar studijos neatsiejami nuo poveikio. „Teorinis filosofinis diskursas gimsta iš šio 
pradinio egzistencinio pasirinkimo ir galiausiai v÷l grąžina į jį per savo loginę ir įtaigos galią, per 
pašnekovui daromą poveikį, skatindamas mokytojus ir mokinius realiai gyventi darnoje pagal pradinį jų 
pasirinkimą.“ (Hado, 2005, p. 12) Kur prasideda ši min÷ta įtaiga? Ji galbūt prasid÷jo gerokai anksčiau, iki 
pačių formalių studijų pradžios, ir studijos ar pažintis su filosofija tik suteik÷ naują ir geresnę galimybę. 
Mokantis einama išmintais mąstymo takais, kur ir prasid÷jo išmintis. Tik tai dar nebuvo tikra išmintis, o 
gal tik intuicijos ar kitokio pobūdžio užuominos. Lemtingas susitikimas, lemtingas įvykis, sutikta mintis 
ar išgirstas pasteb÷jimas kartais padaro perversmą. Kita vertus,  prievartos čia negali būti, nes pati 
filosofija yra laisvas pasirinkimas kažko siekti ir kažką rūpestingai myl÷ti. 

Filosofijos studijos tur÷tų jungti ir įsilieti į kitų studijuojamų dalykų patirtį. Be dalykin÷s patirties, 
tai tur÷tų sujungti ir gyvenimo patirtį. „Filosofo ir egzistencijos  santykiai jau nebeprilyginami žiūrovo 
požiūriui į spektaklį, jie tapo sud÷tingesni ir sunkiai įžvelgiami.“ (Rubene, 2001, p. 9) Sekant šia įžvalga, 
filosofijos paskirtis – pad÷ti susigaudyti, pad÷ti kažką susikurti. Juk dažnai suvokiame gyvenimą ne kaip 
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išbandymą, bet patogias ir paruoštas sąlygas. Be išbandymų ir sunkumų nepajusime gyvenimo svorio ir 
skonio. Be bandymų ir ketinimų nerasime laisvų galimybių. Filosofija savo studijomis inicijuoja ir 
aktyvuoja, verčia kovoti su tingumu ir inertiškumu. 

Studijos – tai kelias nuo egzistuojančiojo link egzistuojančiojo, dviejų egzistuojančiųjų intensyvi 
sąveika yra Aš ir Kito susitikimas. Ši sąveika yra mūsų tiesiogiai nepastebimi, ne tiesiniu, o aplinkiniu 
keliu apibūdinami susitikimai-įvykiai. Studijuoju ne tik aš, šalia yra kitas ir kiti. Steb÷damas ne tik save, 
bet ir kitus, aš mokausi iš kito išmokstamų ar neišmokstamų dalykų. Savo klaidų ar savo paklydimų aš 
negaliu aptikti tik savyje, tai yra regimame kitame. Mokausi kito klaidų ir atradimų, kito lūkesčių ir 
praradimų šviesoje. Šioje studijų artumoje regiu kito pastangas, kurios panašios į mano pastangas. „Kitas 
savo konstituota prasme nurodo į mane, kitas yra mano paties atspindys, ir vis d÷lto jis n÷ra atspindys 
tikrąja šio žodžio prasme, jis yra mano paties analogas, tačiau v÷lgi analogas įprasta prasme.“ (Husserl, 
2005, p. 117) 

Susitikimai nereflektuojamoje ugdymo sferoje yra virtę automatin÷mis, mechanin÷mis 
procedūromis. Tai dažnai suvokiami tik kaip savaimingi, neišvengiami, neatšaukiami rutiniški įvykiai. 
Kas mumyse ar su mumis nutinka, kas ten vyksta, į tai dažnai net nekreipiame deramo d÷mesio. Tuose 
susitikimuose-įvykiuose gal labai trumpai įvyksta kažkas svarbaus, bet mums tai tik „smulkmena“ ar 
„banalyb÷“, tik kažkas nesvarbaus ar neaktualaus. To neder÷tų laikyti tik kažkuo „svarbiu ar aktualiu“ 
dalyku. Nes tiek svarbu, tiek aktualu yra primestos nuorodos. Ar pažįstame ir ar atpažįstame tai, su kuo 
susitinkame? Mokom÷s aukštojoje mokykloje ir tuo pačiu susitinkame su filosofija. Iš karto kyla 
natūralus ir paprastas klausimas. Ko moko filosofija? Atsakymas lyg labai paprastas ir nusp÷jamas. 
Filosofija moko mąstyti. Bet juk mes ir taip mąstome, ir lyg mokame tai daryti. Mąstymas mąstymui 
nelygu. Mes nuolat kažkaip mąstome, bet nekeliame klausimo, kaip mes mąstome. Bandykime tokį 
klausimą iškelti. Ką vis tik reiškia filosofiškai mąstyti? Kada tai vyksta? Tai vyksta tada, kai imame 
filosofuoti. „Kada mes filosofuojame? Akivaizdu, tik tada, kai mes kalbam÷s su filosofais. Tam reikia, 
kad mes su jais aptartume tai, apie ką jie kalba patys. Šitoks abipusis aptarimas to, kas visą laiką iš tikrųjų 
rūpi filosofui, yra kalb÷jimas, legein kaip dialegesthai, kalb÷jimas kaip dialogas.“ (Heidegeris, 1992, p. 
323) Filosofuodami mes nejučiomis įsijungiame į filosofinio mąstymo tradiciją. Tai teorinio mąstymo 
tradicija, siūlanti įsižiūr÷ti, įsiklausyti, nesuinteresuotu požiūriu apr÷pti visumą. Dialogas su filosofine 
tradicija reiškia tai, kad įsitraukime į jau kažkada prasid÷jusius svarstymus. Mūsų svarstymas, mūsų 
mąstymas, mūsų samprotavimas ar analizavimas yra ta nematoma jungianti gija su galinga ir įtakinga 
tradicija. Filosofiškai mąstydami mes mokom÷s ir mokome keisdamiesi mintimis ir nuostatomis, 
polemizuodami darome nematomus retorinius ar loginius poveikius ir patys esame tame poveikyje. 

Mąstymas filosofijos ribose neatskiriamas nuo klausimų. Klausiantis mąstymas išveda į atvirą 
erdvę. Klausimas verčia suklusti ir įsigilinti į klausimą. Tokiu būdu mąstymas tampa atviru ir 
būdraujančiu mąstymu. Kuo skiriasi atviras ir uždaras mąstymas? Atviras mąstymas atviras naujam 
užklausimui. Toks mąstymas leidžia klausti. Uždaras mąstymas uždaro savo galutin÷se tiesose. Bet 
dažnai tos tiesos stingsta ir virsta dogmomis. Tik išmokus ar tik paklusus tiesoms, pasimetama susidūrus 
su naujomis ar kitomis tiesomis. Į artimesnes, faktines tiesas mes turime nuorodas, bet ką daryti su nuo 
mūsų nutolusiais dalykais? Ką daryti, jei n÷ra vienos, o esti kelios, lygiagrečios tiesos? Kaip elgtis, kai 
susiduriame su ginčytinomis tiesomis? Patenkame į aklavietes ar tampame fanatikais, puolame į neviltį ar 
griebiam÷s netinkamų argumentų? Kuo čia gali pad÷ti filosofija? Kaip susiję klausimas ir atsakymas? 
Atsakymas yra atsakas kaip atitikimas klausimui. Mes jau esame tokiame atitikime, tod÷l ir galime 
atsakyti. „Būdami tokiame atitikime, iš pat pradžių girdime tai, ką filosofija mums jau ištar÷; girdime 
filosofiją, t. y. graikiškai suprastą philosophia...“ (Heidegeris, 1992, p. 324). Mąstome ir patenkame į 
sąšauką ar sąveiką. Girdime tai, ką galime ir paj÷giame gird÷ti, – gird÷ti tradiciją. 

Kaip suprasti patį teorinį mąstymą? Mąstymas plačiąja ir pirmine prasme gali būti suprantamas 
dvejopai – kaip kūryba ir kritika. Ką tai reiškia? Prad÷kime nuo mąstymo kaip kūrybos aiškinimo. 
Mąstydami vienaip ar kitaip d÷liojame, surenkame ar atrenkame mintis. Kūryba kažką sukuria ir kažką 
atkuria. Kūryba visada kuria ir padaro, gamina. Turime minčių kūrinius ir minčių gaminius. Ar esti tarp jų 
koks nors skirtumas? Kokia galima skirtyb÷ tarp minčių kūrinio ir gaminio? Sukurta mintis ir padaryta 
mintis, bet kur skirtyb÷? Yra skirtumas tarp bet kaip ir rūpestingai atrinktų minčių. Vadovaujam÷s tuo, net 
didžiuojam÷s, kad mokame bet kaip mąstyti.  

Mąstymas mane apibr÷žia. Mąstydamas aš ir save apibr÷žiu. Ne tik mane kažkas kuria, bet ir aš 
pats save kuriu. Kūrime ne tik aš dalyvauju, bet ir dar kažkas su manimi sąveikauja, bendradarbiauja. 
Dalyvauja mano mintys. Bet ar tai mano mintys? Mąstydamas įsilieju į mąstymo tradiciją. Tai, ką mąstau, 
tai jau yra vienaip ar kitaip pamąstyta. Kokie čia galimi kraštutinumai? Jei aš noriu, kad mane kažkas 
sukurtų, už mane mąstytų, tuomet mane kažkas tur÷tų pavaduoti. Bet pavaduoti mąstyme neįmanoma. 
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Kitas kraštutinumas d÷l tariamos mąstymo visagalyb÷s. Jokios visagalyb÷s čia n÷ra. Kaip galima 
praktika? Filosofija vienaip ar kitaip aiškina pasaulį, ir to visai pakanka. Nes pasaulis n÷ra išaiškintas. 
Reikia keisti ne pasaulį, bet patį save. Pakeisi savo požiūrį ir pasaulis pasikeis. Bus atsisakyta 
nereikalingos valios. Tuo pačiu bus atsisakyta ir kitų dalykų. Iš viso to sudeda kaita. Kod÷l taip svarbu 
pačiam keistis? Keistis –atsiverti galimyb÷ms, išm÷ginti, išbandyti save, pasakyti „aš galiu“. Juk neretai 
yra įteigta, kad to negaliu ir kad tai nepavyks. Mokymasis aukštojoje mokykloje, studijos aukštojoje 
mokykloje gali įgyti ir kitą pavidalą.  

Įsisavinta ar išmokta, perimta ar perteikta – tai vis vienokios ar kitokios meistryst÷s sferos. Kuo 
ypatinga yra pati mokymosi meistryst÷? Yra dvi skirtingos mokymosi strategijos. Yra leidžiama arba 
neleidžiama mokytis. Vienu atveju leidžiama, o kitu neleidžiama mokytis. „Mokyti dar sunkiau nei 
mokytis. Tai, matyt, žinoma, tačiau suvokiama retai. Kod÷l mokyti sunkiau nei mokytis? Ne tod÷l, kad 
mokytojas  turi valdyti didžiausią žinių sumą ir bet kuriuo momentu turi būti jas paruošęs. Mokyti 
sunkiau nei mokytis, reiškia: leisti mokytis.“ (Хайдеггер, 2007, p. 101) Tad ką reiškia leisti?  Leisti 
mokytis neužgožiant savimi, savo standartin÷mis, paruoštomis nuostatomis ar savo sustingusiais 
požiūriais. Dažniau tiesmukiškai pamokome nei kūrybingai  mokome. Rečiau siūlome rinktis, o dažniau 
jau nurodome į kažką, kas jau parinkta. Leidimas mokytis susijęs su tam tikru  įgaliojimu. Kur tie 
įgaliojimai? Leisti sau pasakyti „aš galiu“. „Aš galiu“ veda į „aš sugebu“. Bet čia dera prad÷ti klausti: o 
ką galiu ir ką aš sugebu? Ar galiu aš tai nustatyti? Neatverti, neapibr÷žti geb÷jimai, neatvertos galimyb÷s, 
nesuvaldytos galios. Leisti sau mokytis, prad÷ti siekti išminties. Kur ir kaip tos išminties siekiama? Yra to 
tradicija, yra to meistryst÷, bet mes norime ne meistryst÷s, o tik kokių nors instrumentų. Instrumentai ir 
instrumentinis protas, jei jis yra įkalintas, nieko gero neduos. Tuo nebus pasinaudota. Ieškoma tobulų 
įrankių ar instrumentų, bet neieškoma paties  meistro. Bet, be meistryst÷s, ir tie instrumentai nelabai 
pad÷s, jei pasikeis pati standartin÷ situacija. Mokymosi, o tuo pačiu ir studijų meistryst÷ siejasi su kūryba. 
Meistryst÷ yra universali kūryba, kūrybingas darymas ar atlikimas. 

Kurdami nematome pačios kūrybos, nes matome tik gatavus, pagamintus kūrinius. Kurdami 
kūrinius nepastebime įrankių ar instrumentų, gausyb÷s įtrauktų dalyvaujančių sričių ar sferų. Kai į tai 
pažvelgiame nesuinteresuotu žvilgsniu, tai jau nebe įrankiai ir nebe tik instrumentai, tai kūrybos dalis. Tai 
mes patys arba tai mūsų pačių kūrimo dalis. Kai iš atstumo atsigręžiame į kūrimą, pastebime nematomus 
kūrimo dalyvius ir neužfiksuotas santalkas. Kas trukdo ir kas padeda studijuoti? Esti, regis, labai 
paprastos situacijos. Gebama ar negebama, galima, įmanoma arba neįmanoma. Vienur gebu susikaupti ir 
dirbti, o kitur viskas nuolat erzina. Erzulys kyla d÷l nepastebimų aplinkybių ar neesminių įtakų. Kokia 
nors smulkmena ar aplinkyb÷ iš esm÷s labai trukd÷, stabd÷, bet mes to nepasteb÷jome. Tai lyg ir  netur÷jo 
tur÷ti įtakos, bet tai kaip tik labai įtakojo. Tai negal÷jo įtakoti, bet būtent tai ir nul÷m÷ viską. Kaip pavyzdį 
galime imti kad ir šviesą. Šviesa pati savaime nepastebima, nes jos ar jai priskiriama šalutin÷ paskirtis – 
kažką apšviesti. Tačiau kai į tave nukrypsta šviesa, tai jau įtaka, kai kada tai net prievarta. Tačiau šviesa 
netraktuojama kaip prievarta, o tik kaip dalis standartin÷s procedūros. Studijos yra ta pati „standartin÷ 
situacija ar standartin÷ procedūra“, tik kas už viso šito? Už viso šito tas nepasteb÷tas poveikis ar lemtinga 
įtaka. „Šviesa, nukreipta man į akis medicininio tyrimo metu, iššaukia atitinkamą reakciją, reflekso 
reakciją, kuri nekelia jokių klausimų mano esmei ar mano asmeniui. Šviesa, nukreipta man į akis policijos 
patikros metu, iššaukia kitą reakciją. Mokiniui reakcija abiem atvejais vienoda, bet šviesos prasm÷ 
varijuojama priklausomai nuo viešumo ar privatumo situacijos ir tai iššaukia atsakomąją reakciją.“ 
(Натансон, 2002, p. 62) Studijuojant susipina aib÷ savaiminių reakcijų, kurios yra lemtingos mokymesi. 
Šviesa gali leisti, bet gali trukdyti susikaupti. Šviesa gali dirginti, bet gali ir džiuginti. Toks apšvietimas 
gali pad÷ti, kitoks gali trukdyti. Viso šito negalima nei psichologizuoti, nei fiziologizuoti. Susikaupimas 
ar įsigilinimas, testo ar egzamino procedūra nurimsta nematomose sąlygose ar aplinkyb÷se. Studijų 
konkreti situacija kupina kulminacinių išgyvenimų. Tai, regis, tik kažkokios išorin÷s detal÷s, bet jos 
tokios veiksmingos. „Kambaryje buvo ideali tyla, bet po kelių sekundžių aš išgirdau tylų, bet ryškų 
triukšmą. Vienas iš testuojamųjų slogavo ir jis pastoviai šnarpšt÷. Man tai ypatingai netrukd÷, bet aš 
pasteb÷jau, kad mano draugas, turintis paskutinį šansą, s÷d÷jo šalia šnarpščiojančiojo  ir buvo labai 
susikrimtęs. Jis keletą kartų met÷ priekaištingą žvilgsnį, nervingai stuks÷jo pieštuku, stumd÷ savo k÷dę, 
bet niekas nedav÷ rezultato.“ (Натансон, 2002, p. 69) 

Grįžkime prie kūrybinio mąstymo galimybių. Ką atveria pati kūryba? Kūryba atveria tai, kad 
šiame procese susitinka menas ir technika. Paprastai mes juos linkę atskirti, bet tarp jų esama ir tam tikros 
jungties. Menas neatsiejamas nuo darymo ar atlikimo, o technika nuo savo technologijų. Kai jos galutinai 
atsiskiria, kai nugali technika, tuomet regime kokią nors regioninę technokratiją. Autoritarizmas, 
nuolatinis pavojus su kuo nors naiviai susitapatinti ar kam nors aklai paklusti. „Kiekvienas turi išaugti iš 
autoriteto priežiūros įvaldydamas įvairias žinojimo sritis ir jų tarpusavio sąsajas, kad gal÷tų pats spręsti 
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racionaliai ir autonomiškai.“ (Mickūnas, 2007, p. 81) Kaip tai įmanoma suprasti? Racionalus 
pasirinkimas gali būti ir kūrybingas pasirinkimas, susijęs su kūrybinga atranka. Paklūstant viskam, kas 
siūloma, nebeieškoma,  kūrimas neatsiejamas nuo ieškojimų. Ieškojimai yra galimyb÷ klysti ir taisyti 
klaidas. Menas ir technika ne tik skiriasi, bet ir siejasi savo išradingumu. Mene esti technika 
technologiniu pavidalu ir technikoje slypi menas kaip atvertos ir dar neatvertos galimyb÷s, tai, kas graikų 
buvo suvokiama kaip poezis. 

Teorinis ugdymas lavina vaizduotę. Vaizdo susidarymas yra kūrybinis vyksmas. Šis vyksmas 
būdingas tiek kūr÷jui, tiek išrad÷jui, tiek svajojančiam, tiek  projektuojančiam. „Privalu būti vaizde jo 
vyksmo akimirką.“ (Bachelard, 1993, p. 303) Išlavinta vaizduot÷ yra išlaisvinta vaizduot÷. Iš ko čia 
išblaivinama? Iš paruoštų standartų ir gatavų klišių. Bijome su tuo ar kitu dalyku susidurti, nes bijome tai 
įsivaizduoti. Dažnai teigiama, kad id÷jų pakanka, bet tos id÷jos aklos. Be vaizdinio koncepcija lieka 
uždara ir neprieinama. Tai gali virsti ir neįgyvendinama id÷ja ar nerealia koncepcija. Vaizdinys yra 
pasaulio traktavimas, tuo pačiu tai jau yra interpretacija. Konceptualumas neįmanomas be vizualumo. 
Viena yra susiję su kitu. Mąstymas atveria eidos ir logos. Eidos – tai bendras ar pirminis ko nors vaizdas. 
Kūryba padeda susidaryti bendram vaizdui. Dažnai tas vaizdas yra nepilnas vaizdas arba jis labai 
supaprastintas vaizdas. Kas čia tada nutinka? Nesant pilnumo nebus išsamumo, liks tik kažkas 
fragmentiška. Kuo žalingas yra supaprastintas vaizdas? Nematoma visa įvairov÷ ir dingsta visa matymo, 
atpažinimo intriga. Vaizdą neretai užstoja, užgožia kokie nors supaprastinti atvaizdai ar iliustracijos. Jie 
tarsi tur÷tų tarnauti, jie lyg ir tur÷tų palengvinti, bet nutinka visai priešingai. Tai kaip tik ima trukdyti. 

Kokios užduotys iškyla studijų metu? Studijų metu kyla užduotis atsiverti tam, kas sukurta, tuo 
pačiu tam, kas kuriama ir kaip kuriama. Ką reiškia kurti? Kurti, vadinasi, steigti: statyti, organizuoti, 
projektuoti. Statyti – tai save išstatyti sau, tai save pristatyti pasauliui, tai pastatyti kažką priešais kažką. 
Ką mes čia regime? Gausyb÷ sud÷tingų jungčių ir gausyb÷ sud÷tingų darinių savęs statymo procese. Ar 
suprantami šie statymo dariniai? Organizuoti save – tai pavesti, pajungti save ar paklusti esamai tvarkai. 
Potvarkiai ar nurodymai, pavedimai ir pareigos – visa tai mane organizuoja. Socialin÷ tvarka ir socialiniai 
potvarkiai mane organizuoja. Kai kada galiu nesuprasti esamos tvarkos. Galiu šios tvarkos ir nepriimti. 
Savos tvarkos atradimas – tai savo santykių su pasauliu atradimas. Mes nuolat kažką steigiame. Bet ką 
reiškia steigti? Steigti – tverti, aptverti, atitverti, sujungti kažką su kažkuo. Steigimasis susijęs su 
supratimu. 

Antra mąstymo kryptis susijusi su kritika. Kas yra kritika? Neretai kritika suvedama vien tik į 
naivų kriticizmą. Tokia samprata n÷ra išsami samprata. Kritika visada susijusi su ribų nustatymu, aš, 
mano, savo ribų nustatymu. Ribų nustatyme, ribojime nuolat kyla klausimai. Šie klausimai krypsta į mane 
patį. Aš esu savo užklausoje. Esu išstatytas prieš klausimą ir galiu būti apklausiamas. Kas esu aš ir kas 
esu ne aš? Neribotos, nežabotos pretenzijos griauna aš. Aš vaizdas gerokai skiriasi, nes yra aš sau ir aš 
savyje. Manyje nuolat grumiasi skirtingos racionalios ir iracionalios j÷gos: prigimtis ir socialiniai 
reikalavimai, asmeninis noras ir visuotin÷ pareiga. Yra radikalus skirtumas tarp buvimo ir atrodymo. Esu 
vienoks, bet atrodau visai kitoks. Galios ir norai atsimuša į tapsmo užtvaras. Noriu būti toks, bet tampu 
visai kitokiu. 

Kritikuoti, vadinasi, valdyti, nustatyti esamas ribas, numatyti kryptis ir atsekti linijas. Yra 
skirtumas tarp mano ir savo. Mano aš ir savas aš – kuo tai skiriasi? Mano aš – tai mano ir ne tik mano 
teiginiai apie mane patį. Man yra kažkas priskiriama, bet tai nebūtinai aš. Savas aš – tai įsisavintas ar 
pasisavintas aš. Kaip aš save pasisavinu? Be kritikos, aš nesuvoksiu, kas pasisavinta ir kas yra sava. Ribos 
ne tik riboja, ribos aptinka kitas ribas. Aš ribos susitinka su jau esamyb÷s ribomis, bet toli gražu su tomis 
ribomis nesutampa. Mano įmestumas ir paliktumas pasaulyje, situacijoje, įvykyje yra susidūrimas su 
esamomis konvencijomis. Nešiojuosi nuostatas ar požiūrius, kurie mane riboja. Turimi požiūriai – tai 
turimi vaizdiniai. Manomos ar įsivaizduojamos ribos dažnai nesutampa su konvencin÷mis ribomis.  

 Esama nesant ar esama pusiau būnant. Tokios keistos studijų būsenos. Kai kada tik imituojamas 
buvimas studijų procese, nes esam visai kitur. O kai kada nenorima būti studijuojančiu, norima būti 
kažkuo kitu. Bet ir pačiose studijose aptinkame save, savo aš kaip būdraujantį aš. Kas tai yra? 
Būdraujanti sąmon÷, būdraujanti būsena – tai intensyviausios studijų akimirkos. „Tik įvykdantis (ir ypač 
dirbantis) Aš pilnai reiškia interesą gyventi ir tokiu būdu yra budrus.“ (Шюц, 2004, p. 407) Studijų 
budrumas, būdravimo pratybos, susipynusios su pačiu studijų procesu, yra tos pačios gyvenimo pratybos, 
mokančios susitelkti, mobilizuoti save, maksimaliai išrinkti save. Sakoma, kad išmokus susikauti 
paskaitoje ar pratybose, tai bus perkelta kitur. Kur tas kitur? Darbin÷s, gyvenimiškos situacijos reikalauja 
analogiškos mobilizacijos ir koncentracijos. 

Studijos koreguoja pačią tikrovę. Studijuodami socialines disciplinas mes „perprantame“ socialinį 
pasaulį. „Eilinis žmogus gyvena pasaulyje, kuris jam yra „tikras“, nors ir ne visi jo aspektai jam „tikri“, ir 
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jis „žino“ (nors ir nevienodai įsitikinęs), kad šiam pasauliui būdingi tam tikri bruožai.“ (Berger, Luckman, 
1999, p. 11) Tai, kas buvo tikra, tampa nebe tikra. Socialinis pasaulis su savo konvencin÷mis ribomis 
koreguoja įsivaizduojamas ribas. Teisin÷s ar ekonomin÷s konvencijos verčia klausti: o kas yra teis÷ta? 
Formalus teis÷tumas veda į teisingumo sferą. Teisingumas – tai mūsų pamatin÷s teis÷s, o tuo pačiu ir 
laisv÷s. Teis÷s svarstymai neatsiejami nuo moralinių ar politinių svarstymų. Teisin÷ tikrov÷ yra 
persipynusi su moraline tikrove. Teisin÷ praktika yra ta pati gyvenimo praktika – praksis. Praksis, be 
teorijos, yra negalimas, nes tada bus daug neaiškumų esamyb÷je. Nežinodami, kur esame, mes 
nežinosime, kur einame, nežinosime, ko ten galime tik÷tis. Paruoštos ar supaprastintos teorijos, 
vadov÷lin÷s tiesos nepadeda pažinti socialinio pasaulio. Dogmų ar prietarų galime rasti ir pačiuose 
supaprastinimuose, palengvinimuose, pagreitinimuose. Nematydami prieštaringumo, konfliktiškumo, mes 
ir patys imsime viską vienodinti, standartizuoti, primityvinti. Teisin÷s normos n÷ra galutin÷s, o tik 
sutartin÷s normos, bet jos yra būtinos normos norint d÷l kažko susitarti ar kažką apibr÷žti. 

Tikime galutin÷mis ir nekintančiomis esm÷mis ir pakliūname į tų esmių nelaisvę. Mąstymą 
dažnai užteršia kokio nors pobūdžio esencializmas. Galutinis ir neginčytinas žinojimas virsta negyva 
esme. Ši negyva, bet patikima esm÷ gali būti kad ir mūsų turimas pasaul÷vaizdis. Aš tai tik taip 
įsivaizduoju, tai tik taip traktuoju. Vaizduot÷ nul÷m÷ traktuotę. Turimas bendras vaizdas nul÷m÷ bendrą 
koncepciją. Vaizdas tapo stabu ar ikona, ir jau, rodos, kitaip to nebuvo galima įsivaizduoti. Lyginimas ar 
gretinimas sugriauna tą išankstinę iliuziją. Nereikia ieškoti pirmin÷s esm÷s, nes ta esm÷ yra toks pat 
gaminys ar kūrinys. Kod÷l mes priimame paruoštą, pateiktą esmę? Tai susiję su mūsų foniniais laukimais. 
Mes jos jau laukiame ir pasiruošę priimti. Tai mūsų poreikius ir mūsų laukiamus lūkesčius atitinkanti 
esm÷. Gatava esm÷ mums patogi, nes nereikia rodyti pastangų, nereikia atverti savo supratimo iniciatyvų. 
Statistinis, kiekybinis, kalkuliacinis požiūris tikrovę verčia vien skaičiais. Studijų kokyb÷ išversta į 
kiekybinius rodmenis t÷ra simbolin÷ ekvilibristika ar tiesiog manipuliacija. „Bet skaičiai nieko nesako 
patys savaime ir niekada neprieštarauja vieni kitiems. Tiktai interpretacijos kartais sutinka su skaičiais, o 
kartais jiems prieštarauja.“ (Baudrillard, 2010, p. 51) Kartais nepastebimai pati tikrov÷ imama derinti prie 
skaičių. 

Kas yra studijos? Studijos yra studijavimas, o tai yra sud÷tingas įvairiakryptis savęs atv÷rimo, 
savęs išskleidimo procesas. Esamose galimyb÷se aš save atveriu pasauliui. Į mane ima pulsuoti ir trykšti 
pasaulio raiška savo esamomis ir galimomis prasm÷mis. Atv÷ręs pasaulį aš jau esu atviras sau. Save 
atv÷ręs aš imu save pažinti, tiksliau atpažinti esamas kryptis. Daug pasaulio krypčių, vadinasi, daug 
pasaulio galimybių. Ne visos galimyb÷s telpa mano realyb÷je. Bet dažnai savą realybę tapatinu su 
absoliučia galimybe. Susitapatiname tik su tuo, ką padar÷me ar įvykd÷me, bet nepastebime neišbandytų ar 
neįvykdytų dalykų. Atv÷rę šio proceso kryptis, mes atversime tam tikrus nematomus studijų ryšius. 
Dalyko ar specialyb÷s sritis yra tam tikras mokslas. Dar kitaip tas mokslas įvardijamas kaip disciplina. 
Disciplina su skirtingu tempu ir greičiu. Dalykas ar disciplina savo reikalavimais gali man pad÷ti, bet gali 
ir man trukdyti. Tai gali pad÷ti save išskleisti, išpl÷toti mano geb÷jimus, atverti kitus turimus lūkesčius. 
Bet tai gali trukdyti būti savimi. Man gali būti neaišku, kuo aš esu ir kuo galiu būti. Juk galiu būti ir tuo, ir 
tuo. Koks tada skirtumas tarp to ir kito? Būti savimi aš gal net nesu bandęs. Gimsta tam tikros abejon÷s, 
kai iškeliame kitus klausimus. Ar ši disciplina mane papildo? Ar aš išsitenku šioje disciplinoje? 

Kaip mes studijuojame? Studijos yra gyvenimo iššūkis. Aš turiu susikaupti ir nugal÷ti, aš privalau 
perimti ir įvaldyti. Studijos iššaukia vienokį ar kitokį atsaką. Kas yra tas atsakas? Atsakas gimsta iš 
klausimo. Bijodami klausti mes bijome galimo atsakymo, dažnai glūdinčio intuicijos lygmenyje. 
Patenkinti ar nepatenkinti savo studijomis? Taip klausdami mes imame save vertinti. Vertinimas yra 
lyginimas ir gretinimas. Bet ar aš leidžiu save vertinti, kai jau esu vienaip ar kitaip įvertintas? Yra įgaliota 
instancija, kuri mane vertina, gretina, nustato, išmatuoja ir apskaičiuoja. Tokiu būdu gimsta studijų 
formatas. Mano geb÷jimų statusas yra kiekybiškai formalizuotas. Aš jau esu patekęs į vienokį ar kitokį 
formatą. Tada man belieka tam paklūsti arba su tuo susitaikyti. Susitaikęs ir paklusęs įvertinimui aš 
nebenoriu naujai vertinti. Klusnios ir pasyvios studijos visai nesiūlo klausti. Studijos nuo manęs atsiskiria, 
nes aš esu sau, o pačios studijos sau. 

Mokymas disciplinos ribose galingas savo turima galia. Kas ta mokymo galia? Ji gali mus arba 
nugal÷ti, arba suteikti papildomų galių. Toks mokymas arba nužudo, paverčia bej÷giu, arba suteikia 
vilties ir stipryb÷s. Galia yra rodikliai ir įvertinimai: įvairiausi parodymai ar rodmenys. Aš esu 
paverčiamas arba bej÷giu, arba galingu. Esu paverčiamas beraščiu, nes esu paskelbiamas beraščiu. Tas 
paskelbimas – tai lyg nuosprendis. Man yra priskiriama metafizin÷ kalt÷, nes aš to nesupratau ar to 
neišmokau. Bet tokiu būdu iš akių išleidžiamas koks nors neesminis, bet lemtingas aspektas. Kaip gim÷ 
tas beraštiškumas? Juk beraštiškumas – tai tam tikra tradicija. Ši tradicija ateina iš to ar kito žmogaus 
gyvenamo pasaulio. Beraštiškumas gim÷ d÷l mokymo nepatrauklumo. Mokymas – tai vienokia ar kitokia 



 28 

trauka. Tai gali traukti, bet tai gali ir atstumti. Tai gali būti patrauklu, bet gali būti ir visai priešingai. 
Mokyme yra ta nematoma metafizin÷ trauka, kuri įvardintina kaip mokymo galios. Mokymo galios 
duotos. Ar pasinaudojama tomis mokymo galiomis?  

Studijų sferoje regime meistrytę, kurios įgyjama, be kurios būtų neįmanomas joks profesinis 
tinkamumas ar profesionalumas. Savo srities specialistas (d÷stytojas) yra meistras, kuris perteikia savo 
meistrytę studentams. Čia iškyla pirmas svarbus klausimas. Kaip gimsta meistryst÷? Meistryst÷ gims, jei 
bus leista mokytis. Dažnai tik mokoma, bet n÷ra leidžiama mokytis. Kur vis tik skirtumas tarp leisti ir 
neleisti mokytis? Nurodymai ar priesakai virsta tuščiais lozungais, nes n÷ra ko nors rodoma. Dar tiksliau, 
neleidžiama kam nors pasirodyti. Rodoma ar demonstruojama meistryst÷ – tai meistro ir mokinio sąveika. 
Kokia nors profesin÷  meistryst÷ susijusi ugdymo procese su parodymu, pristatymu, savo patirties 
demonstravimu. Tokio demonstravimo negalima suvesti tik į iliustravimą ar kokio nors pobūdžio 
populiarinimą, suprastinimą. Tai bus greičiau menas nei amatas. Kod÷l būtent menas? Vienetinis atvejis, 
ypatinga būsena, išskirtin÷ atmosfera – štai kas sukuria tą užburiantį poveikį, paverčia mokymą paveikiu. 
Tai yra asmeninis meistro ir mokinio susitikimas. Deja, dažnai tai anoniminis, visuotinis procesas. 
Masinis ar srautinis mokymas tai paverčia negyva technika. Kita vertus, meistryst÷s mokymesi yra ir kiti 
svarbūs aspektai. Ne tik kažkas man, bet ir aš pats sau turiu leisti mokytis. Ką reiškia leisti? Tai susiję su 
bandymais ir m÷ginimais nelaukiant nurodymų ar direktyvų. Jei aš laukiu nurodymų ir komandų, 
paliepimų, tuomet aš stabdau save. 

Mokslas remiasi į savo mokslingumą. Kas yra mokslingumas? Kokie mokslingumo principai? 
Mokslas neturi norimo ar įsivaizduojamo tvirto pagrindo. Taip teigia F. Nietzsche, M. Heidegger ir kt.  
Mokslas stovi ant molinių kojų. Kas tos molin÷s kojos? Metrinis pagrindas, kaip absoliutaus matavimo 
pagrindas, t÷ra tik iliuzin÷ priedanga. Bandoma prisidengti pačiu moksliniu-eksperimentiniu tikslumu. 
Tokiu būdu suardoma pirmin÷ daiktin÷ tikrov÷. „Daiktas suskilo į daugybę kvantitatyvių ir metrinių 
matuojamų savybių. Pats savaime kaip tam tikra visuma jis nebedomina.“ (Неретина, Огурцов, 2010, p. 
22) Menamas tikslumas yra savo pačių užduotas tikslumas. Tikslu dar nereiškia griežta. Tikslumas, anot 
Husserlio, stokoja griežtumo. Negalima visko dalinti tik į moksliška ar nemoksliška, tokiu būdu mokslui 
priskiriant išskirtinumą. Socialinis mokslas, kurdamas dirbtines formules, pakliūna į šių formulių ar 
skaičių valdžią. Socialinis gyvenimas n÷ra tik negyvos paruoštos formul÷s. Tai, kas vyksta socialiniame 
pasaulyje, gali būti suvokiama kaip  konfliktiškas, simbolinis, kintantis procesas. Kas tada vyksta pačiame 
mokymesi? Mokymesi vyksta nuolatiniai pervertinimai, vertybiniai dalyko įvertinimai, pri÷mimai, 
atmetimai. Tokiu būdu formuojasi ir klostosi, struktūruojasi sud÷tingos, asmeniškai traktuojamos tvarkos, 
atsakomyb÷s modeliai. Studijos tur÷tų teikti galimybę atverti šią įvairiapusę patirtį. 

Kas sudaro studijų patirtį? Transcendentin÷ studijų patirtis rodo, kad pačios studijos yra 
perteklingos. Kas turima omenyje? Esama perteklingos patirties, kuri n÷ra išverčiama į tradicinę empirinę 
kalbą. Tačiau tai gali būti atverta kitomis priemon÷mis. Tokia patirtis negali būti kiekybiškai 
apibūdinama, bet ji gali būti tik aprašoma, t. y. nusakoma kokybiškai. Kuo svarbus aprašymas? Pačiame 
aprašyme yra kokybinių duomenų. Individuali patirtis, atspind÷ta aprašyme, yra svarbi. Kokios v÷lesn÷s 
galimos procedūros? Kaip pavyzdį, imkime fenomenologiją ar hermeneutiką. V÷liau pats aprašymas 
interpretuojamas, ieškoma kitokių vertimo galimybių. „Fenomenologinei filosofijai  svarbiausias yra 
sugrįžimas prie pačių daiktų. Šis sugrįžimas yra galimas tik reflektuojant ir aprašant patirtį ir tai, kas toje 
patirtyje duota. Daiktai n÷ra duoti patys savaime. Daiktų patirtis galima tik išvaduojant ją nuo prietarų ir 
neapmąstytų prielaidų.“ (Jonkus, 2009, p. 8) 

Išankstinis rezultatyvumas, efektyvumas ar naudingumas „ištrina“, neutralizuoja studijų patirtį. 
Studijų patirtis lyg ir nereikalinga. Reikalinga tik tai, kas kažkam naudinga. Kod÷l taip yra? Tod÷l kad 
pati studijų kokyb÷ paremta kiekybiniu požiūriu. Jei tai pad÷jo, tai naudinga, tai priimtina, o jei ne, tai 
tuomet visa tai nebūtina, nebereikalinga. Institucinis ir instancinis ugdymo pobūdis verčia studijas 
tarnauti institucijoms. Institucijos lyg ir iš anksto žino, kas būtina žinoti, ko gali reik÷ti, ką galima nusp÷ti. 
Institucija tokiu būdu tampa slapta instancija. Autoritarizmas eina iš neginčijamų ir neklystančių 
autoritetų. Tokiu autoritetu tampa anonimin÷ instancija. Čia kyla keletas atvirų svarstytinų klausimų. Ar 
kolegija turi visiškai atiduoti laisvas akademines iniciatyvas? Ar kolegija privalo atsisakyti studijų 
autonomijos? Kuo žalinga atiduoti-pasiduoti, atsisakyti, išsižad÷ti?  

Studijos įtakoja ir inicijuoja matomu ir nematomu, racionaliu ir neracionaliu poveikiu. Kas yra 
laisvos studijų iniciatyvos? Svarstymas apie laisvas iniciatyvas jau mus nukreipia į sud÷tingą laisv÷s 
sferą. Kada ir kur esame iniciatyvūs? Kai mes patys rodome ir realizuojame iniciatyvas. Rodomos 
iniciatyvos yra mūsų atveriamos galios. Atveriamos galios yra teisin÷s  galios. Teisin÷s  galios – tai, kas 
galima teis÷s srityje. Tai, kas galima, yra galimyb÷. Viena iš tokių teis÷tų galių yra galimyb÷ mokytis. 
Kaip realizuojama teis÷ mokytis? Galima n÷ra būtina. Vadinasi, čia yra numanoma ir kita alternatyva, kita 
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galimyb÷ – nesimokyti. Toks būtų elementarus konstatavimas ar pripažinimas. Bandykime tą 
konstatavimą ar pripažinimą problematizuoti. Bet ką reiškia nesimokyti? Nesimokyti įprastu, standartiniu 
būdu. Nesimokyti taip, kaip įprasta, bet gal mokytis kitaip, ne taip, kaip įprasta. Kaip kitaip galima 
mokytis? Mokytis, vadinasi, išbandyti save Kod÷l įprastu būdu nenorima mokytis? Nenorint mokytis 
nenorima savęs išbandyti. Išbandymas ar išm÷ginimas yra tas pats min÷tas susitikimas. Bijoma susitikti 
su pačiu savimi. Aš pats dažnai skiriasi nuo menamo ar dirbtinai susikurto aš. 

Teisingumo ir teis÷tumo skirtyb÷s neatsiveria vien empirin÷je sferoje, jos atsiveria kaip tik 
transcendentin÷je sferoje. Galiu nerasti teisingumo kodekse ar teismo sistemoje, esamoje konstitucin÷je 
sandaroje. Teismo kodeksai ar teismo procesai – tai tik vyraujančių tradicijų apraiška. Galbūt ši teisin÷ 
tradicija yra kažkuo ribota ar ydinga. Ribotumas atsvers, kai tik imsime šią sistemą gretinti su kitomis 
sistemomis. Nesu patenkintas tokiu teisingumu, koks jis yra. Galima imti abejoti šiuo vyraujančiu 
teisingumo principu. Bet teisingumas vis tik yra, jį galime rasti kad ir istorijoje, nuo mūsų nutolusioje 
tikrov÷je. Teis÷jo ar teismo proceso nedera tapatinti su teisingumu, nes min÷ti dalykai tik vykdo 
teisingumą. Vykdymas ar normos laikymasis dar negarantuoja teisingumo. 

Autonomija susijusi su mūsų pasirinkimu. Bet ką ir kaip mes renkam÷s? Turime laisvę, bet joje 
klaidžiojame, nerandame joje savęs. „Mūsų laisv÷ rinktis dažnai iš tikrųjų veikia kaip vien formalus 
susitaikymo su savo priespauda ir išnaudojimu gestas.“ (Žižek, 2010, p. 143) Kas yra mokymosi 
autonomija? Su autonomija susijęs klausimas veda į svarstymus apie akademin÷s laisv÷s ir autonomijos 
ryšį. Aukštasis mokslas – tai aukštesnių siekių ir aukštesnių pretenzijų realizavimas. Bet ar suvokiami, ar 
įvardijami tie aukštesni siekiai? Baigus studijas gaunamas diplomas. Diplomas negarantuoja ir neteikia 
absoliučių garantijų. Tai tik galimybių galimyb÷ ir nieko daugiau. Diplomas – tai tavo siekis ir tavo 
dalykin÷s, akademin÷s pretenzijos tolesn÷je profesin÷je ar asmenin÷je sferoje. Išmokęs studijuoti dalyką, 
tu galbūt išmokai studijuoti save ir pasaulį visoje jo įvairov÷je. Autonomija yra davimas sau nurodymus 
nelaukiant komandos ar paliepimo. Bet ar išmokta sau įsakyti, save nukreipti, save rasti, save išrinkti? 

Studijų klausimas susijęs su pasyviu ir aktyviu mokymu. „Pasyvus mokinys – tai tas, kuris 
pasyviai klausosi mokytojo diskurso.“ (Baudrillard, 2010, p. 237) Kas čia turima omenyje? Mokinį 
galime vadinti studentu, o mokytoją d÷stytoju, nuo to nelabai kas pasikeis. Pasyvus mokymas – tai 
pasyvus ko nors pri÷mimas. Pasyviai priimant ir nereflektuojant, priimant ir nebandant to kitaip priimti 
galima įgyti tik negyvas dogmas. Tos dogmos gali būti ne šiandien sugalvotos. Jos gali būti nevykus ar 
atgyvenusi tradicija. Mokoma kartojimo ar pakartojimo, bet nemokoma ribų ar trūkumų paieškos. Tai, ko 
štai taip mokoma, galima tik pakartoti ar atkartoti. Neleidžiama kitaip ar savaip to bent jau pristatyti. Tas 
pats dalykas pristatytas kitaip jau nebebus priimtinas, nes reikia tai tik atkartoti. Aktyvus mokymasis, 
gilinimasis į išmoktą dalyką, įveiktą dalyką turi suteikti vilties. Tai turi virsti aš galiu principu. Aš toks 
pats savo galiomis kaip ir kiti. Aš tai paj÷giu, aš tai galiu įvaldyti, nugal÷ti, įveikti, pasiekti. 

Nuo mokslingumo link išminties – taip galima nubr÷žti šį studijų kelią. Kokios turi būti studijos? 
Ką reiškia studijuoti? Išvaduoti sąmonę iš prievartinio žinojimo ir iš aklų žinių. Turima daug ir padrikų 
žinių, bet nepaj÷giama jų perkelti ar susieti. Buvau mokomas tik priimti šį variantą, bet gal nebuvau 
mokomas rinktis iš kelių variantų. Kai yra tik vienas standartinis variantas, tai tada galimas tik 
standartinis sprendimas. Kod÷l svarbu mok÷ti geb÷ti rasti alternatyvas? Mok÷ti kitaip ar savaip traktuoti, 
mok÷ti į tai pažvelgti iš visų pusių. Nebūtina į namą žiūr÷ti apeinant iš visų pusių. Namas duotas viena 
puse, bet aš galiu įžvelgti jį turint ir kitas puses. Namą aš galiu apeiti mintyse ar jį prisiminti. Kitas 
svarbus dalykas yra distancija. Geb÷ti iš tam tikros distancijos pažvelgti į tai, kas žinoma, vadinasi, su tuo 
nesutapti, rasti deramą nuotolį geriausiai ir aiškiausiai tai pamatyti. Koks čia galimas kelias? Mes juk 
turime savo patirtyje estetinę distanciją, vadinasi, ir ja galime pasikliauti. Pasiremkime ne vien nuo mūsų 
nutolusiu moksliniu manymu ar matymu, bet mums prieinamu estetiniu ar moraliniu matymu. 

Manoma, kad dominuoja vien formali studijų statika, bet iš tiesų pačios studijos yra be galo 
dinamiškos. Studijos yra gyvas, nesiliaujantis mainų ir permainų procesas. Nedera pasikliauti tik savo 
įgyto mokslo pranašumu. Mokslingumo siekis atitraukia studijas nuo gyvenimo. Atitraukę studijas nuo 
gyvenimo, mes studijas atitraukiame nuo gyvos patirties. Kuo čia d÷ta patirtis? Kažkas gatava ir paruošta 
iš mokslo sferos vis d÷lto n÷ra išgyvenama. Tai tik išmokstama, bet tuo negyvenama. Išmokstama tarsi 
daug ko, bet išmokti dalykai vis tik lieka nuošal÷je. Iš čia ir tam tikras svetimumas turimoms žinioms. Po 
to seka ir profesinis svetimumas. Daug padrikų žinių ir jokios sintez÷s. Kur tai veda? Tai veda į 
nusišalinimą, savęs neigimą. Man tai jau buvo parinkta, bet aš tame nedalyvavau. Aš klusniai mokiausi, 
bet nek÷liau svarbiausio klausimo: o kas man yra šios studijos? 

Studijų procese, studijų eigoje iškyla problematika iš pačios aukštojo mokslo edukologijos. 
Pedagogika yra tarpin÷ disciplina tarp humanitarinių ir socialinių mokslų. Vadinasi, esama tarpin÷s 
pad÷ties ir pačioje metodologijos sferoje. Humanitarin÷ metodologija ateina iš filosofijos. Vadinasi, ir 
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pedagogikai verta daug ką perimti iš filosofijos. Vienas iš tokių siūlymų –  kreiptis į asmeninę pedagoginę 
patirtį, kelti klausimą, kaip galimas patyrimas. Šį klausimą kaip tik ir siūlo kelti fenomenologija. Regima 
priešprieša nebūtinai tik negatyvi. Susipriešinimas, neatitikimas patirties sferoje gali vesti ir į naujus 
svarstymus. Išmokome iš kažkokių išmoktų, bet iki galo dar nesuvoktų dalykų. Mok÷m÷s vienų dalykų, 
bet papildomai mus paveik÷ ir visai kiti dalykai. Išmokome iš savojo išmokimo. Bet ką reiškia sava? 
Laikome kai kada sava tai, ką priskyr÷me sau. N÷ra savastyje jokio galutinio grynumo. Galime išmokti 
tik tai, ką jau esame išmokę. Tik ar vertiname išmoktus dalykus? Vadinasi, esame išmokę daug daugiau, 
nei tai gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Išmokimas yra ta nematoma tebevykstanti įtaka, kuri ne taip 
lengvai atsekama. Neatsekama, nes tai dažnai esti užgožta kitų įtakų. Nematomos įtakos ar nematomi 
poveikiai yra nuolatinis dalykas. 

Studijose mūsų išmokimas tikrinamas ir vertinamas, bet šis tas vis tik lieka mums patiems, mūsų 
vertinimui ir tikrinimui. Mok÷ ir tikrino, bet vis tik dalis išmokimo yra išlikę mumyse. Tikrino ir vertino 
taip ir tik taip traktuojamus dalykus, bet pačios traktuot÷s liko mums visai kitokiu pavidalu. Šių pavidalų 
struktūra virto konfliktuojančia struktūra. Kuo naudingas mums gali būti šis konfliktas? Tai verčia nuolat 
ir nuolat klausti: o kas buvo studijos. Buvome vertinami analizuoti šiuos dalykus, bet pati analiz÷ liko 
kaip neužbaigta struktūra. Koks tas paliktas mums išmokimas? Tas išmokimas yra tai, ką mes savyje 
nešiojam÷s kaip galimybę. Į atmintį nus÷do ryškus paskaitos momentas ar pasakojimo intonacija, 
išskirtinis pavyzdys. Tai, regis, savaime įvald÷me, tai labai lengvai įsisavinome, o kito dalyko labai ilgai 
negal÷jome suprasti. Mes tai atpažįstame kaip išmokta. Ką mes esame išmokę ir ką  mes nešiojam÷s 
savyje? „Mūsų atmintyje nešiojami tekstai tarsi tampa mūsų pačių gyvenimo dalimi, tad gyvendami su 
jais, suteikiame tiems tekstams gyvybę ir tikroviškumą, panašiai, kaip gyvybę ir tikroviškumą muzikos 
kūriniui suteikia to kūrinio atlik÷jas.“ (Sodeika, 2010, p. 42) Ką studijų patirtyje turime? Turime tai, kuo 
remiam÷s savo interpretacijose, savo pavyzdžiuose, kurie supinti, išausti, virtę vidiniais testais. Šios 
mintinai mums žinomos tekstūros yra dalis to nematomo ir nepatikrinto, neįvertinto, bet aktualaus 
išmokimo.  

Ko vertos mūsų studijos? Baigiame, esame įvertinami, ir tai tarsi visko pabaiga. Tačiau gal tai tik 
pradžia, nauja galimyb÷ kažkam kažkur prasid÷ti. Įveikta, nugal÷ta, įvaldyta, suprasta – tai tik nauja 
paskata „dar kažkam“. Studijuojant vis norime apčiuopiamo galutinio rezultato. Bet kas yra tas rezultatas? 
Turime įvertinimus, bet ar išmokome save vertinti? Ar filosofija, filosofijos studijos kolegijoje teikia kokį 
nors rezultatą? „N÷ra rezultato, kuris būtų galutinis tikslas, nes kiekvienas rezultatas yra priemon÷ siekti 
kitų rezultatų.“ (Mickūnas, 2007, p. 134) Išmokę kūrybingai ir kritiškai mąstyti patys tapsime labiau 
išradingi, nor÷sime ir sieksime šio to daugiau. Tokiu būdu ir studijos aukštojoje mokykloje bus tolesnių, 
galimų studijų pradžia. Juk ką nors asmeniškai, atsitiktinai studijuojame be išorinių nurodymų ar 
vertinimų. Programiškai aprobuotos, suderintos ir reglamentuotos studijos neskiria d÷mesio individualiai 
patirčiai. Rezultato siekimas neretai jau yra prasid÷jęs, tik tai nesuvestina į formalų rezultatą. Tai sutampa 
su mūsų nusiteikimu ir gyvenimo tikslingumu. Mūsų keliami tikslai jau mus kreipia ar yra nukreipę link 
vienokio ar kitokio rezultato. Norime ar nenorime, dar iki šių „norų ar nenorų“ deklaravimo. Tai, ką 
pasiek÷me, yra neregima paskata virtusi mūsų galia. Neretai bijome formalaus studijų vertinimo, nes 
vengiame save vertinti. 

Ką der÷tų pasakyti vietoj formalaus apibendrinimo? Studijos yra nepertraukiamas ir 
nepaliaujamas gyvenimo procesas. Formalus studijų procesas – tai tik ženklas, pretekstas kažkam kažką 
prad÷ti. Vadinasi, mūsų vienos ar kitos srities formalios studijos neformaliame asmeniniame lygmenyje 
prasid÷jo gerokai anksčiau. Tik gal tam nebuvo skiriamas deramas d÷mesys. Kaip tik d÷mesys yra susijęs 
su refleksija. Kas ir kur moko refleksijos? To moko nesuinteresuotas, teorinis, filosofinis mąstymas. 
Vadinasi, mūsų teoretizavimas, mūsų filosofavimas dažnai yra dalis gyvenimo apmąstymų ar svarstymų. 
Studijų išmintis prasideda apmąstant pačias studijas. Šio straipsnio pavyzdžiuose kaip tik bandyta remtis 
studijų apmąstymais. Šie pateikti apmąstymai tur÷tų ar gal÷tų prapl÷sti įprastinę studijų sampratą bei 
pagilinti pačios studijų patirties sampratą. 
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STUDY PHENOMENOLOGY: FROM ERUDITION TOWARDS WISDOM   
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Irena Ramonien÷, Northern Lithuania College 
 
Abstract. The invisible, not observed directly study process of higher education–college is considered in 

the article. The studies at college are described phenomenologically using the examples of a theoretical review or 
personal experiences.  This approach opens the study of invisible college ties with the living world. The residential 
complex world is full of complicated attitudes and beliefs entwined insensibly into the direct studies. The question is 
raised: how can philosophy contribute to the learning process? Philosophy is not perceived as the aspiration of 
erudition, but of wisdom. Learning to think theoretically, at the same time we learn to understand ourselves and the 
studied subjects. Thus, the creative and critical opportunities of theoretical thinking are highlighted. 

Key words: didactics of philosophy, phenomenological study experience, philosophical education. 
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Anotacija. Šiame straipsnyje vertinti d÷stytojų bendravimo su studentais dimensijos kriterijai. Nustatytos 

d÷stytojų bendravimo su studentu ypatumų sąsajos su studentų pagarbos ir saviraiškos poreikių užtikrinimu bei 
išsiaiškinti respondentus gerai mokytis skatinantys motyvai.  

Pagrindin÷s sąvokos: d÷stytojas, studentas, bendravimas, asmens poreikiai, studijų kokyb÷. 
 
Įvadas. Kokyb÷, siekiant tobulumo, visada buvo ir liks svarbiausia aukštojo mokslo vertyb÷ ir 

pagrindinis studijas apibūdinantis rodiklis (Ruževičius, 2007). Kokyb÷s samprata priklauso nuo kokyb÷s 
sąvokos apibr÷žties, išskiriant kokyb÷s dimensijas ir sudarant kokyb÷s modelį.  

Orientavimasis į kokyb÷s kategorijas: į procesą ar į rezultatą, ar į kompetencijas nurodo tris 
kokyb÷s vertinimo dimensijas. Kai orientuodamiesi į procesą, siekiame kokyb÷s užtikrinimo paslaugos 
teikimo metu, sukuriant prielaidas kokybiškiems rezultatams pasiekti. Kokyb÷ orientavimosi į rezultatą 
atveju –– organizacijos pasiektų rezultatų charakteristika, o kokyb÷ orientuojantis į kompetencijas – 
kompetencijų, įgalinančių siekti rezultatų, užtikrinimas (Pawlowski, 2008). 

Parasuraman ir kt. (cit. Barnes, 2006) išskiria dešimties dimensijų paslaugos kokyb÷s vertinimo 
modelį (apčiuopiamumas, patikimumas, reagavimas, kompetentingumas, paslaugumas, pasitik÷jimas, 
saugumas, prieinamumas, bendravimas, kliento pažinimas). Barnes (2006), Stodnick, Rogers (2008) 
pateikia penkias kokyb÷s vertinimo dimensijas (patikimumas, reagavimas, užtikrinimas, empatiškumas, 
apčiuopiamumas). Pukelyt÷ (2010) studijų kokybę siūlo vertinti pagal septynias studijų, kaip paslaugos 
kokyb÷s vertinimo, dimensijas (patikimumas, reagavimas, kompetentingumas, bendravimas, saugumas, 
studento pažinimas, apčiuopiamumas).  

Kokia paslaugos kokyb÷s apibr÷žtimi besiremtume, pasteb÷sime ir neginčijamai sutiksime, kad 
bendravimo dimensija studijų kokyb÷s vertinime yra viena iš svarbiausių ir visas kitas studijų kokyb÷s 
vertinimo dimensijas jungianti kategorija. Bendravimą studijų procese galime apibūdinti kaip giją, 
jungiančią visus ugdymo(si) proceso objektus ir subjektus, turinčius savo vietą ir svarbą studijų procese 
bei jo kokyb÷s užtikrinime.  

Bendravimo kokyb÷ rodo, kaip, pavyzdžiui, studijų proceso veik÷jai supranta ir apibūdina vienas 
kitą ir kokią įtaką tai turi jų darbo santykiams (Pawlowski, 2008). Viena iš studijų kokyb÷s vertinimo 
programos lygmeniu aspektų yra studentų nuomon÷ apie studijas (Pukelis, Savickien÷, 2004). 

Pukelyt÷ (2010) bendravimo su studentais dimensiją, apibr÷žia penkiais kriterijais: 1) studentui 
skiriamas asmeninis d÷mesys; 2) bendravimas su studentu yra geranoriškas, d÷mesingas; 3) studentui 
teikiamas grįžtamasis ryšys apie jo atliktas užduotis; 4) studentas yra gerbiamas (pirmiausia kaip asmuo); 
5) studento problemos yra išklausomos. 

Vadovaudamiesi šios autor÷s bendravimo su studentais kriterijais keliame sau tikslą – įvertinti 
studentų požiūrį d÷stytojų bendravimo su studentais dimensijos kontekste. Tyrimo objektas – d÷stytojo ir 
studento bendravimas.  

Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 1) įvertinti studentų požiūrį pagal Pukelyt÷s (2010) 
išskirtus penkis d÷stytojų bendravimo su studentu dimensijos kriterijus; 2) nustatyti d÷stytojų bendravimo 
su studentu kriterijų sąsajas su jo pagarbos ir saviraiškos poreikių užtikrinimu; 3) nustatyti studentų 
prioritetinius motyvus, skatinančius gerai mokytis.  

 
Tyrimo metodika. Atliktas kiekybinis tyrimas: anketin÷ apklausa. Apklausa atlika 2010 m. 

gruodžio m÷n. Tiriamieji: Šiaulių valstybin÷s kolegijos bendrosios praktikos slaugos studijų programos 
pirmo kurso studentai. Anonimin÷s anketos pateiktos visiems pasirinktos tirti grup÷s 43 studentams. 
Apklausoje dalyvavo 39 studentai. Atsako dažnis 91 proc.  

Statistin÷ duomenų analiz÷ atlikta, naudojant duomenų kaupimo ir analiz÷s SPSS (Statistical Package 
for Social Science) programos 15 versijos programinį paketą bei MsExcel 2003 programą.  

Požymių statistinis ryšys vertintas susietų lentelių metodu. Remiantis lentel÷s duomenimis apskaičiuota 
chi kvadrato (χ²) reikšm÷, jo laisv÷s laipsnių skaičius (lls) bei statistinis reikšmingumas (p). Požymių ryšiai laikyti 
statistiškai reikšmingais, kai p≤0,05. 
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Skaičiuoti gerai mokytis skatinančių veiksnių vidurkiai (balais) ir jų pasikliautinieji intervalai. Taikyta 
penkių balų Likert (visiškai sutinku, sutinku, nei sutinku, nei nesutinku, nesutinku, visiškai nesutinku) bei 
rangavimo (kai 1 – labai svarbus, 7 – mažiausiai svarbus) skal÷s. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
D÷stytojų bendravimo su studentu dimensijos kriterijai ir jų vertinimai. Studentas, kaip 

kiekvienas žmogus, yra individualus, siekiantis patenkinti savo poreikius, juos tobulinant specialiųjų ir 
bendrųjų studijų rezultatų kontekste.  

Komunikacija tarp d÷stytojų ir studentų yra svarbus teikiamų paslaugų požymis (Pilelien÷, 
Vanagien÷, 2008). Kad studentas ir d÷stytojas partneriškai bendrautų, stengtųsi vieni kitus suprasti ir 
palaikyti – būtinas abipusis pasitik÷jimas, pagarba, aukšta bendravimo kultūra (Lipinskien÷, 2002). 

Asmeninis d÷mesys studentui gali tapti bendravimo ir bendradarbiavimo pagrindu, kai d÷mesio 
centre yra studentas. Studijų rezultatais pagrįstos studijų programos orientuojasi į studijuojantįjį 
(Savickien÷, 2010). Aktyvūs studijavimo ar d÷stymo metodai susiję su tyrimo, atradimo ir 
bendradarbiavimo veiklomis, svarbioms bendriesiems mok÷jimams ugdyti (Pukelis, Pileičikien÷, 2010). 
Bendradarbiaujant galima užtikrinti ne tik gerą savijautą, bet ir pasiekti gerų mokymosi rezultatų 
(Lipinskien÷, 2002).  

Studentų požiūriui apie d÷stytojų ir studentų bendravimą įvertinti studentams buvo pateikti 
teiginiai, prašant juos įvertinti penkių balų Likert skal÷je. Daugumos apklaustų studentų nuomone 
d÷stytojai, bendraudami su studentais, yra geranoriški ir d÷mesingi (92 proc.), teikia grįžtamąjį ryšį apie 
atliktas užduotis (85 proc.), gerbia studentus (77 proc.). Beveik pus÷ respondentų (49 proc.) neturi tvirtos 
nuomon÷s apie d÷stytojų skiriamą jiems asmeninį d÷mesį ir tik du penktadaliai (39 proc.) visiškai sutinka 
ir sutinka, kad d÷stytojai studentui skiria asmeninį d÷mesį (1 pav.).  

D÷stytojo pakankamai mažą asmeninį d÷mesį studentui gal÷tume aiškinti aukštojoje mokykloje 
vis dar vyraujančiu paskaitiniu studijų metodu ir tod÷l d÷stytojui sunku realizuoti interaktyvių metodų 
panaudojimą bei paritetinę sąveiką paskaitų metu (Lipinskien÷, 2002).  
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1 pav. Tiriamųjų nuomon÷ apie d÷stytojų ir studentų bendravimą (proc.) 

 
D÷stytojų bendravimo su studentu kriterijų sąsajos su studento pagarbos ir saviraiškos 

poreikių užtikrinimu. Maslow (2006) išskiria asmens poreikių grupes, t.y. poreikių hierarchiją. Pagarbos 
ir saviraiškos poreikiai priskiriami aukštesniesiems poreikiams, kurie yra jautresni nei fiziologiniai 
poreikiai. Pagarbos poreikis susijęs su žmogaus įvertinimu, savigarba, kitų rodoma pagarba, pripažinimo, 
dominavimo, svarbumo, orumo, pritarimo troškimais. Pagarbos poreikio patenkinimas suteikia 
pasitik÷jimo savimi, savo vert÷s, adekvatumo, naudingumo, reikalingumo jausmą (p. 76–77). Saviraiškos 
arba savęs aktualizavimo poreikis – tai žmogaus troškimas realizuoti save, troškimas maksimaliai priart÷ti 
prie savojo idiosinkratiškumo ir tapti viskuo, kuo tapti asmuo paj÷gia (p. 78). Gyventi aukštesniais 
poreikiais – tai reiškia būti biologiškai aktyvesniam, ilgiau gyventi, būti sveikesniam. Aukštesniųjų 
poreikių patenkinimas padeda žmogui išlikti ir augti (p. 133). 

Siek÷me nustatyti d÷stytojų bendravimo su studentu ypatumų sąsajas su jų pagarbos ir saviraiškos 
poreikių užtikrinimu. Taigi, buvo nustatyta, kad geranoriškas ir d÷mesingas d÷stytojų bendradarbiavimas 
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su studentu reikšmingai siejasi su respondentų pagarbos poreikio užtikrinimu (p<0,05). Didesn÷s dalies 
respondentų (82,1 proc.), teigiančių, kad d÷stytojai, bendraudami su studentu, yra geranoriški ir 
d÷mesingi pagarbos poreikiai yra užtikrinti labai gerai ir gerai (2 pav.). Geranoriškas ir d÷mesingas 
d÷stytojų bendradarbiavimas su studentu netur÷jo statistiškai reikšmingo ryšio su respondentų saviraiškos 
poreikio užtikrinimu (χ²=8,942; lls=6; p=0,177). 
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χ²=18,106; lls=6; p=0,006 

2 pav. Geranoriško ir d÷mesingo d÷stytojų bendradarbiavimo su studentu ryšys  
su respondentų pagarbos poreikio užtikrinimu (proc.) 

 
Besimokantiesiems būtinas pastovus grįžtamasis ryšys, informuojantis besimokantįjį apie daromą 

pažangą, pasiektus rezultatus (Bischoff, 2000). Grįžtamasis ryšys studentams svarbus suvokti savo 
veiklos pokyčių kryptis – veikti tuo pačiu būdu ar keisti savo veiksmų planą (Savickien÷, 2006). Negali 
būti veiklos tobulinimo, neturint grįžtamosios informacijos, nežinant rezultatų. Savo veiklos rezultatų 
žinojimas leidžia suvokti trūkumus, aiškintis jų priežastis, jas šalinti (Čiužas, Navickait÷, 2008), leidžia 
užtikrinti asmens pagarbos poreikį. Šis tyrimas parod÷ d÷stytojų teikiamo grįžtamojo ryšio apie studento 
atliktas užduotis ir respondentų pagarbos poreikio ryšį (p<0,05). Didel÷ dalis (82,1 proc.) apklaustų 
studentų, sutinkančių, kad d÷stytojai teikia grįžtamąjį ryšį apie studento atliktas užduotis, pagarbos 
poreikio užtikrinimą vertina labai gerai ir gerai (3 pav.).  

Grįžtamasis ryšys traktuojamas kaip studijų motyvacijos skatinimo priemon÷. Grįžtamasis ryšys 
įgalina kiekvieną žmogų (tiek studentą, tiek d÷stytoją) mokytis iš savo patirties (Lipinskien÷, 2002), 
įgalina panaudoti savo geb÷jimus ir tobulinti, siekiant patenkinti aukščiausią asmens saviraiškos poreikį.  
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χ²=22,273; lls=6; p=0,001 

3 pav. D÷stytojų teikiamo grįžtamojo ryšio apie studento atliktas užduotis ryšys 
 su pagarbos poreikiu (proc.) 
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Šiuo tyrimu atskleista, kad d÷stytojų teikiamas grįžtamasis ryšys apie studento atliktas užduotis 
reikšmingai siejasi su respondentų saviraiškos poreikio užtikrinimu (p<0,05). Didesn÷s dalies 
respondentų (71,8 proc.), teigiančių, kad d÷stytojai teikia grįžtamąjį ryšį apie studento atliktas užduotis, 
saviraiškos poreikiai yra užtikrinti labai gerai ir gerai (4 pav.). 
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χ²=13,643; lls=6; p=0,034 

4 pav. D÷stytojų teikiamo grįžtamojo ryšio apie studento atliktas užduotis ryšys  
su saviraiškos poreikiu (proc.) 

 
Studento ir d÷stytojo bendradarbiavimas studijų procese reikalauja palankaus nusiteikimo vienas 

kito atžvilgiu. D÷stytojas turi rodyti pagarbą studento id÷joms, veiklai ir pačiai studento asmenybei 
(Lipinskien÷, 2002). 

Tyrimo rezultatai rodo, kad d÷stytojų pagarba studentui, pirmiausia, kaip asmeniui, reikšmingai 
siejasi su respondentų pagarbos ir saviraiškos poreikių užtikrinimu (p<0,05). Didesn÷s dalies 
respondentų, teigiančių, kad d÷stytojai gerbia studentus, pagarbos ir saviraiškos poreikiai yra užtikrinti 
labai gerai ar gerai (5 ir 6 pav.).  
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χ²=14,596; lls=6; p=0,024 

5 pav. D÷stytojų pagarbos studentui ryšys su studentų pagarbos poreikiu (proc.) 
 

Pagal Lipinskienę (2002) morališkai netinkamas, su ryškiais autoritarizmo elementais d÷stytojo 
santykis su studentu, jį žemina ir menkina studijų rezultatus.  
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χ²=12,782; lls=6; p=0,047 

6 pav. D÷stytojų pagarbos studentui ryšys su studentų saviraiškos poreikiu (proc.) 
 

Respondentų nuomon÷ apie d÷stytojų asmeninį d÷mesį, skiriamą studentui, bei nuomon÷ apie 
d÷stytojų išklausomas studento problemas su apklaustų studentų pagarbos ir saviraiškos poreikių 
užtikrinimu statistiškai reikšmingo ryšio netur÷jo (p>0,05).  

Visas žmogaus elgesys yra skirtas patenkinti poreikius. Patenkinti aukštesnieji poreikiai 
(pagarbos, saviraiškos) turi įtakos asmenyb÷s augimui, brandumui, sveikumui ir autonomijai, plačiam 
požiūriui į pasaulį. Aukštesniųjų poreikių patenkinimas skatina stipresnį ir tikresnį individualizavimą, 
pageidautinus pilietinius ir socialinius padarinius (Maslow, 2006, p. 107).  

 
Studentus gerai mokytis skatinančių veiksnių vertinimas. Pateikto klausimo ,,Kas paskatintų 

geriau mokytis?“ atsakymų variantų rangavimas pagal svarbą (7 pav.), rodo d÷stytojo draugiškumo ir 
pagarbos studentui (balo vidurkis 2,22; 95 proc. PI 1,71; 2,72) bei grįžtamojo ryšio apie studento atliktas 
užduotis (balo vidurkis 2,86; 95 proc. PI 2,75; 3,34) teikimo prioritetus tarp veiksnių, galinčių skatinti 
mokytis geriau. Trečioje vietoje – pažymiai ir atsiskaitymai (balo vidurkis 3,00; 95 proc. PI 2,54; 3,55), 
ketvirtoje – stipendija (balo vidurkis 3,38; 95 proc. PI 2,64; 4,12), toliau – bendri grup÷s renginiai (balo 
vidurkis 3,59; 95 proc. PI 3,06; 4,13). Tačiau motyvai, už÷mę nuo antros iki penktos vietos, statistiškai 
reikšmingai tarpusavyje nesiskyr÷. Jiems visiems galima skirti antrąją vietą. Mažiausiai studentams svarbi 
t÷vų kontrol÷ (balo vidurkis 4,28; 95 proc. PI 3,76; 4,79). 
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7 pav. Studentų nuomon÷ apie gerai mokytis skatinančius veiksnius (balais) 

 
Taigi, siekiant studentų susidom÷jimo studijomis ir jų rezultatais bei siekdami studijų rezultatų 

virsmo profesionalaus darbuotojo portfeliu, visais atvejais vert÷tų prisiminti Krathwohl ir kt. (Savickien÷, 
2010) išskirtus mokymo ir mokymosi, d÷stymo ir studijavimo emocin÷s srities lygmenis, pradedant 
žemiausiu ir paprasčiausiu lygmeniu, kai asmuo demonstruoja susidom÷jimą; baigiant aukščiausiu ir 
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sud÷tingiausiu lygmeniu, kai asmuo perima vertybes. D÷stytojui privalu ne tik Ką? perduoti studentui, bet 
ir Kaip? tai padaryti. 

Taigi, bendravimas, bendradarbiavimas, supratimas, pagarba tiek studento, tiek d÷stytojo 
atžvilgiu gali tur÷ti poveikį studento asmenyb÷s tobul÷jimui bei studijų rezultatų puikiam pasiekimui.  

 
Išvados 
1. Dauguma respondentų d÷stytojų bendravimą su studentais vertina, kaip geranorišką ir 

d÷mesingą, gauna grįžtamąjį ryšį iš d÷stytojų apie atliktas užduotis bei jaučia d÷stytojų pagarbą studentui, 
pirmiausia, kaip asmeniui.  

2. Nustatytos geranoriško ir d÷mesingo d÷stytojų bendradarbiavimo su studentu sąsajos su 
respondentų pagarbos poreikio užtikrinimu (p<0,05); d÷stytojų teikiamo grįžtamojo ryšio apie studento 
atliktas užduotis bei d÷stytojų pagarbos studentui, pirmiausia, kaip asmeniui sąsajos su respondentų 
pagarbos ir saviraiškos poreikių užtikrinimu (p<0,05).  

3. D÷stytojo draugiškumas ir pagarba studentui – vienas iš prioritetinių respondentų motyvų, 
galinčių skatinti juos gerai mokytis.  
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DIMENSION OF COMMUNICATION IN THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF STUDIES: 

STUDENT APPROACH 
 
dr. Vitalija Gerikien÷, Siauliai State College the faculty of Health Care   
 
Abstract. The criteria of the dimension of the communication of the academic stuff with students are 

assessed in the present article. The correlation between the peculiarities of the lecturer’s communication with a 
student and the ensuring of the students’ needs for respect and self-expression is established, as well as the motives 
encouraging the respondents to study well are ascertained.  

Key words: lecturer, student, communication, personal needs, quality of studies.   



 38 

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ORIENTACIJA Į DARBO RINKĄ: 
PRAKTINöS PATIRTIES UGDYMAS 

 
dr. Jūrat÷ Guščinskien÷  

Kauno technologijos universitetas 
jurate.guscinskiene@ktu.lt 

dr. Jadvyga Čiburien÷ 
Kauno technologijos universitetas 

jadvyga.ciburiene@ktu.lt 
 

Anotacija. Straipsnyje analizuojama aukštųjų mokyklų orientacija į darbo rinką, siekiant užtikrinti 
Lietuvos ūkio integracinį augimą ir didinti užimtumo lygį šalyje. Aukštosios mokyklos skatina mokymo sektoriaus 
partnerystę su darbo rinkos subjektais, įtraukiant socialinius partnerius į mokymo programų planavimą ir vykdymą. 
Charakterizuojamos aukštosios mokyklos vykdomos funkcijos ir ugdomos specialistų kompetencijos, ypatingą 
d÷mesį skiriant profesinei kompetencijai, kurios vienas svarbiausių veiksnių yra praktika.  

Pagrindin÷s sąvokos: aukštoji mokykla, darbo rinka, aukštosios mokyklos funkcijos, specialistų 
kompetencija, praktika, tarptautiškumas. 
 

Įvadas. Besikeičianti ekonomin÷ situacija nuolat koreguoja poreikius darbo rinkai ir kelia naujus 
reikalavimus aukštojo mokslo teikimo ir mokymosi kokybei ir skatina aukštųjų mokyklų, darbdavių ir 
besimokančiųjų bendradarbiavimą. Studentų išsimokslinimas ir s÷kmingas įsiliejimas į darbo rinką 
įmanomas, kai tarp aukštojo mokslo ir verslo institucijų yra glaudus bendradarbiavimas, tod÷l gerinant 
studijų kokybę svarbu telkti d÷mesį į profesinių kompetencijų ugdymą. 

Viena svarbiausių grandžių, lemianti Lietuvos konkurencingumą tarptautiniame lygmenyje, yra 
aukštasis mokslas, kurio kokyb÷ priklaus nuo aukštosios mokyklos vykdomų funkcijų. Aukštojo mokslo 
vystymo galimybių, jo veiksnių ir rezultatų problema yra aktuali tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje 
(toliau – ES), tod÷l mokslin÷je literatūroje tiriami įvairūs jo aspektai, pavyzdžiui, švietimo reformos ir 
aukštojo mokslo tarpusavio problemas gvildena E.K.Zavadskas ir A.V.Valiulis (Zavadskas, Valiulis, 
2001), R.Bruzgelevičien÷ (Bruzgelevičien÷, 2001), A.Samalavičius (Samalavičius, 2003), P.Jucevičien÷ 
(Jucevičien÷, 2003); universitetų finansavimą modeliuoja A.Pikturna (Pikturna, 2003). Naują aspektą – 
aukštojo mokslo tarptautiškumą pasauliniu mastu ir Lietuvoje – tiria P.Baršauskas, H.P.Jensen ir kt. 
(Baršauskas ir kt., 2007). Studentų studijų aukštojoje mokykloje problemas analizuoja M.Gaigalien÷ 
(Gaigalien÷, 2006). Specialistų kompetencijų klausimus analizuoja R. Barnett (Barnett, 1994), 
P.Jucevičien÷, D.Lepait÷  (Jucevičien÷, Lepait÷, 2000), S.Lažauninkien÷ (Lažauninkien÷, 2009), S. 
Adamonien÷ (Adamonien÷ S., 2001), D. Sadeikien÷ (Sadeikien÷, 2006)  ir kt. 

Išanalizavus mokslinę literatūrą suformuluota aktuali mokslin÷ problema. Ją nusako šie 
probleminiai klausimai: kaip aukštojoje mokykloje ugdomos būsimų specialistų kompetencijos 
orientuojantis į darbo rinką ir vykdant aukštosios mokyklos funkcijas? Kokią įtaką profesinei 
kompetencijai daro praktinių įgūdžių ugdymas ir praktikos, tame tarpe tarptautin÷s, organizavimas?  

Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti aukštosios mokyklos orientaciją į darbo rinką per studentų 
praktikos organizavimą. 

Tyrimo objektas – aukštosios mokyklos orientacija į darbo rinką ugdant studentų praktinius 
geb÷jimus. 

Tyrimo uždaviniai: apibūdinti darbo įgūdžių įtaką užimtumo lygiui, charakterizuoti aukštosios 
mokyklos vykdomas funkcijas, apibūdinti studentų praktin÷s patirties ugdymo reikšmę darbdavių, 
aukštųjų mokyklų ir studentų požiūriais. 

Tyrimo metodai: mokslin÷s literatūros analiz÷, statistinių duomenų analiz÷, antrin÷ duomenų 
analiz÷. 

 
 Integracinio ekonominio augimo prioritetas ir užimtumo lygis. Siekiant, kad Lietuvos 
ūkis taptų pažangus, tvarus ir integracinis, kad būtų pasiektas aukštas užimtumo, darbo našumo ir 
socialin÷s sanglaudos lygis, aukštosios mokyklos turi nuolat orientuotis į darbo rinkos poreikius. Šiuo 
požiūriu ypač aktualus yra integracinio augimo prioritetas, pasireiškiantis didelio užimtumo lygio šalies 
ūkyje, kuriame užtikrinta socialin÷ ir teritorin÷ sanglauda, skatinimu (Europos strategija 2020 m., 2010, 
5). Pagal šį prioritetą svarbu: modernizuoti užimtumo, švietimo ir mokymo bei socialin÷s apsaugos 
sistemas, suteikiant daugiau galimybių įgyti naujų įgūdžių, leidžiančių geriau prisitaikyti prie naujų darbo 
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rinkos sąlygų, mažinant struktūrinį  nedarbą, didinant įmonių socialinę atsakomybę. Naujų kompetencijų 
ir darbo vietų kūrimo uždaviniai ES ir nacionaliniu lygiais, pateikti 1 lentel÷je. 

1 lentel÷   
Naujų kompetencijų ir darbo vietų kūrimas ES ir Lietuvoje 

 
Lygmuo Pagrindiniai bruožai 

 
ES lygmuo nustatyti būdus, kaip geriau valdyti ekonomines reformas ir didinti užimtumo lygį; 

priimti teis÷s aktus d÷l kintančių darbo modelių (pvz.: nepilnos darbo dienos, taikymo); 
geriau derinti darbo j÷gos pasiūlą su paklausa; 
visais ES-27 (ES, nacionaliniu, regioniniu, sektorių, įmonių) lygmenimis skatinti glaudesnį 
darbo rinkos įstaigų bendradarbiavimą; 
kurti strateginio bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje pagrindą, kad būtų 
įgyvendinamas mokymosi visą gyvenimą  principas; 
pasiekti, kad kompetencijos, būtinos tolimesn÷ms studijoms ir dalyvavimui darbo rinkoje, 
būtų įgyjamos ir pripažįstamos visų bendrojo, profesinio, aukštojo ir suaugusiųjų mokymo 
sistemų. 

Lietuvos lygmuo mažinti darbo rinkos segmentaciją, sudaryti sąlygas profesin÷s veiklos keitimui; 
įgyvendinti Europos kvalifikacijų sistemą; 
kompetencijos, būtinos mokymuisi ir patekimui į darbo rinką, įgyjamos ir pripažįstamos visų 
bendrojo, profesinio, aukštojo ir suaugusiųjų mokymo sistemų; 
skatinti švietimo ir (arba) mokymo sektoriaus partnerystę su darbo rinkos subjektais, 
įtraukiant socialinius partnerius į mokymo programų planavimą.  

Šaltinis: Europos strategija 2020 m., 2010, 18 
 
Kaip matome 1 lentel÷je, ES lygmeniu iškelti naujų kompetencijų ir darbo vietų kūrimo pagrindiniai 
bruožai siejami su užimtumo pl÷tra ES regione. Tuo tarpu Lietuvos lygmenyje keliami naujų 
kompetencijų ugdymo ir darbo vietų kūrimo uždaviniai iškelti orientuojantis į gerąsias ES -27  šalių 
patirtis. 
Šalies integracinio augimo prioritetui,  kaip vystymosi tikslui svarbų poveikį daro mokslas ir švietimas. 
Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategijos įgyvendinimo 2008 m. ataskaitoje (2009, 24), nurodomi šie mokslo 
ir švietimo vystymo tikslai: 
I tikslas – kurti efektyvią ir darnią, visiems prieinamą ir tęstinę švietimo sistemą, sudaryti sąlygas mokytis 
visą gyvenimą; 
II tikslas – užtikrinti švietimo sistemos kokybę, integruojantis į bendrąją Europos šalių švietimo erdvę; 
III tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, užtikrinti būtiną šalies mokslinę ir 
technologinę kompetenciją; 
IV tikslas – vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus šalies mokslo ir verslo sąveikos skatinimui. Siekiant 
užtikrinti spartesnę šalies vystymosi pažangą ypač reikšmingos aukštojo mokslo ugdomos kompetencijos. 
 

Aukštosios mokyklos vykdomos funkcijos ir ugdomos kompetencijos. Vienas iš svarbiausių 
Lietuvos aukštojo mokslo sistemos pl÷tros 2006–2010 m. plane (2006) išskirtų uždavinių  – užtikrinti, 
kad aukštųjų mokyklų absolventų kompetencija atitiktų visuomen÷s ir darbo rinkos poreikius išsilavinimo 
ir kvalifikacijų struktūros požiūriu dabar ir ateityje. Šiuo požiūriu analizuojant esamą situaciją šalies 
aukštajame moksle galima išskirti pagrindines problemas: 

• studijų kokyb÷ ir nepakankamas aukštojo mokslo konkurentiškumas. Pasaulio banko ekspertai 
teigia, jog Lietuvos švietimo sistema, ypač aukštojo mokslo sistema, yra stipriai orientuota ne į kokybę, 
bet į kiekybę. Lietuvoje, kur iš visų ES šalių BVP išlaidų dalis, tenkanti švietimui yra didžiausia, išlaidos, 
tenkančios vienam besimokančiajam yra vienos mažiausių. Tai sąlygoja prastą išsimokslinimo kokyb÷s 
lygį  ir žemos kvalifikacijos specialistų patekimą į darbo rinką. Kita vertus, nemažai jaunimo važiuoja 
studijuoti į užsienį ir pan.; 

• nepakankamas aukštojo mokslo proceso organizavo lankstumas, kuris skatina studentų 
„nubyr÷jimą“. Nemaža dalis studentų bando derinti studijas ir mokslą, o tai padaryti n÷ra lengva, d÷l šiuo 
metu esančios studijų tvarkos. Antra vertus, studentų įsidarbinimas studijų laikotarpiu neretai mažina 
motyvaciją mokytis ir įgyti profesinių žinių. 

Min÷tų problemų sprendimas priklauso nuo aukštojo mokslo sistemos orientacijos į veiklos 
rezultatą, t.y. vartotoją ir teikiamų paslaugų bei aukštosios mokyklos funkcijų atlikimą, nuo kurių 
vykdymo priklauso būsimų darbo rinkos dalyvių kompetencija. Aukštųjų mokyklų absolventų 
kompetencijos turi atitikti darbo rinkos poreikius. 
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Europos aukštojo mokslo erdv÷s (toliau – EAME) kūrimas apima visą Europą, tame tarpe ir 
Lietuvą, ir įvardijamas kaip svarbiausia kryptis tolimesniam aukštojo mokslo sektoriaus vystymui ir 
Europos aukštojo mokslo konkurencingumo bei patrauklumo didinimui. EAME-je veikiantiems 
atskiriems asmenims, jų grup÷ms, valstyb÷ms, tautoms didelę įtaką daro kultūra. Ekonomin÷s raidos 
požiūriu svarbu, kad kultūra, apimdama vertybes, elgesio normas ir materialius produktus, bendrąja 
prasme veikia visuomen÷s narių gyvenimo būdą ir vartojimo elgesį, o siaurąja prasme – aukštojo mokslo 
subjektus: paslaugų teik÷jus ir vartotojus. Lietuvai, kaip EAME struktūros daliai, ypač svarbus aukštojo 
mokslo uždavinių įgyvendinimas per teikiamas viešąsias paslaugas, kurios glaudžiai susijusios su  
aukštosios mokyklos atliekamomis funkcijomis, įtakojančiomis būsimų specialistų kompetencijų ugdymą. 

 Remiantis išstudijuota moksline literatūra ir LR Aukštojo mokslo įstatymu, aukštosios mokyklos 
funkcijas galima suskirstyti į tiesiogines ir netiesiogines (Adamonien÷ R., 1996). Tiesiogin÷s funkcijos – 
mokymas ir lavinimas – bei netiesiogin÷s funkcijos – individų socializacija bei asmenybinių vertybių 
ugdymas. 

Tiesiogin÷s aukštosios mokyklos funkcijos. Pagrindines aukštosios mokyklos funkcijas – 
jaunuolių rengimą profesinei veiklai, R. Adamonien÷ (Adamonien÷ R., 1996) siūlo skaidyti į du 
socialinius-pedagoginius procesus. Pirmiausiai tai – mokymas, žinių perdavimas (apima įvairias studijų 
formas: paskaitas, laboratorinius darbus, pratybas, seminarus ir pan.). Antras, ne mažiau reikšmingas 
aukštosios mokyklos realizuojamas procesas-funkcija – tai įgimtų ir kitų žmogaus galių lavinimas bei 
ugdymas. Kartu su mokymu/mokymusi ir tai realizuojančiais subjektais – studentais ir d÷stytojais, 
lavinimas bei ugdymas tiesiogiai lemia globalinį studijų objektą, nuo kurio priklauso pats 
mokymo/mokymosi efektyvumas. Tiesiogin÷s aukštosios mokyklos atliekamos funkcijos glaudžiai 
susijusios su aukštosios mokyklos teikiamomis pagrindin÷mis paslaugomis. 

Netiesiogin÷s aukštosios mokyklos funkcijos. Žmogus, kaip sąmoninga būtyb÷, neišvengiamai 
vystosi visą gyvenimą, kadangi jis nuolatos sąveikauja su aplinka. Šioje aplinkoje pastoviai vyksta  
socialinių normų ir kultūrinių vertybių, žinių perdavimo/per÷mimo procesai. Tai sudaro sąlygas 
individams tobulintis ir realizuoti save visuomen÷je. Toks tęstinis procesas socialiniuose moksluose 
apibr÷žiamas individo socializacijos terminu. Socializacija – tai ir asmenyb÷s vertybinių orientacijų 
formavimosi/formavimo procesas, kurio eigoje formuojasi ir vystosi, bei yra formuojami ir vystomi, 
asmeniniai dvasiniai poreikiai. 

Abi aukštosios mokyklos vykdomų funkcijų grup÷s turi įtakos būsimų absolventų 
kompetencijos/-ų ugdymo procesui. Anot P. Jucevičien÷s ir D. Lepait÷s (Jucevičien÷, Lepait÷, 2000) 
kompetencija – profesin÷s kvalifikacijos raiška, geb÷jimas veikti, sąlygotas individo žinių, mok÷jimų, 
įgūdžių, požiūrių, asmenyb÷s savybių bei vertybių. Adamonien÷s nuomone (Adamonien÷s S., 2001) 
kompetencija – tai individo savita raiška veikloje, pagrįsta jo profesiniais ir asmeninais sugeb÷jimais. 

Aukštoji mokykla vykdydama savo tiesiogines ir netiesiogines funkcijas ugdo įvairias būsimų 
specialistų kompetencijas (žr. 2 lentelę). 

2 lentel÷ 
Pagrindin÷s aukštojoje mokykloje ugdomos kompetencijos 

  

Kompetencija Trumpa charakteristika 

 

Profesin÷ kompetencija Tais asmens įgytos teorin÷s žinios ir praktiniai įgūdžiai, kurie atitinka įgytos ir/ar 
diplome ir/ar licencijoje nurodytos specialyb÷s reikalavimus. Aukštųjų mokyklų 
absolventų kompetencija turi atitikti visuomen÷s ir darbo rinkos poreikius 
išsimokslinimo ir kvalifikacijų struktūros požiūriu šiuo metu ir ateityje. 

Socialin÷ kompetencija Pasireiškia geb÷jimu bendrauti su savo darbo kolegomis ir administracijos 
darbuotojais, meistriškumu ir socialin÷s elgsenos įgūdžiais, lemiančiais asmenyb÷s 
elgesį konfliktin÷se situacijose, darbo organizavimo, pareigų ir atsakomyb÷s už 
produktą suvokimu; ji padeda pažinti save, savo socialinius poreikius ir vaidmenis 
organizacijoje/bendruomen÷je, tolerancija skirtingai kolegoms, savo bendruomen÷s 
nariams. Socialinei kompetencijai priskiriami žmogaus geb÷jimai susirasti sau darbą 
ir tinkamai „pristatyti save“ darbdaviui ieškant darbo, ji apima ir socialinius 
pilietinius geb÷jimus. 

Bendrakultūrin÷ 
kompetencija  

Tai - žinios, geb÷jimai, požiūriai, vertyb÷s ir kitos asmenin÷s savyb÷s, sąlygojančios 
s÷kmingą žmogaus veikimą konkrečioje(-se) kultūrin÷se aplinkose.  

Komunikacin÷ 
kompetencija    

Tai  žinios, geb÷jimai, požiūriai, vertyb÷s ir kitos asmenin÷s savyb÷s, sąlygojančios 
informacijos, susijusios su žmonių tarpusavio ryšiais, s÷kmingą konstravimą, 
perdavimą, pri÷mimą ir interpretavimą.  Tai geb÷jimas taisyklingai vartoti kalbą 
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Kompetencija Trumpa charakteristika 

 
realioje ir virtualioje profesin÷je aplinkoje, taip pat bendravimas užsienio kalba ir 
pan. 

Efektyvios veiklos 
kompetencija  

Tai – žinios, geb÷jimai, požiūriai, vertyb÷s ir  kitos asmenin÷s savyb÷s, įgalinančios 
individą pasiekti rezultatą, nenukrypstant nuo užsibr÷žto tikslo. 

Informacijos valdymo 
kompetencija  

Tai – žinios, geb÷jimai, požiūriai ir vertyb÷s bei kitos asmenin÷s savyb÷s, 
sąlygojančios s÷kmingą įvairios formos informacijos paiešką, jos kaupimą, 
apdorojimą ir sklaidą laikantis etikos normų.  

Pokyčių valdymo 
kompetencija   

Tai – žinios, geb÷jimai, požiūriai ir vertyb÷s bei kitos asmenin÷s savyb÷s, 
įgalinančios įžvelgti, s÷kmingai diegti bei vertinti planuotus ir neplanuotus 
pokyčius. Akcentuojamas žmogaus geb÷jimas tobul÷ti ir keistis. 

Šaltinis: sudaryta pagal  Adamonien÷ S., 2001; Jucevičien÷, Lepait÷, 2000; Lažauninkien÷, 2009; Sadeikait÷, 2006 
 

Kompetencijų ugdymui aukštojoje mokykloje įtakos turi studentų praktika ir studijų 
tarptautiškumas. Did÷jant globalizacijai studijų tarptautiškumas kelia vis didesnį Lietuvos ir užsienio 
šalių jaunimo susidom÷jimą studijų programomis, kurias siūlo įvairių pasaulio šalių aukštosios mokyklos, 
bei galimyb÷mis atlikti praktiką užsienio šalių įmon÷se. 

 
Praktikos svarba aukštojoje mokykloje. Ruošiant kvalifikuotus XXI amžiaus specialistus 

ypatingai didelis d÷mesys yra skiriamas ne tik teoriniam, bet ir praktiniam jų pasirengimui/parengimui 
dalyvauti šiuolaikin÷je darbo rinkoje. Būtent praktika atliekama studijų metais suteikia galimybę 
studentams pritaikyti realyb÷je įgytas teorines žinias ir kompetencijas, išbandyti save, pasisemti žinių ir 
praktinių įgūdžių konkrečioje darbo vietoje, mokytis dirbti komandoje.  

Pagrindiniai praktikų organizavimą reglamentuojantys teis÷s aktai Lietuvoje yra : 
• Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo įstatymas  (2000), kurio 42 straipsnio 10 dalyje 

nustatyta, kad „tais atvejais, kai studijų programoje yra numatyta studentų profesin÷s veiklos praktika, 
įmon÷ ar įstaiga, kurioje studentas atlieka praktiką, ir studentas bei aukštoji mokykla, kurioje jis 
studijuoja, sudaro praktinio mokymo sutartį“, 2004 m. kovo 26 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 
Nr. ISAK-432 patvirtinta studento praktinio mokymo sutarties forma (D÷l studento praktinio mokymo 
sutarties, 2004). 

• 2005 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 
ISAK-1551 buvo patvirtinti studijų programų bendrieji reikalavimai, pagal kuriuos į specialiąją 
(profesinę) studijų dalį turi įeiti ir profesin÷s veiklos praktika (D÷l bendrųjų reikalavimų studijų 
programoms, 2005). 

Praktikos tikslas – suteikti studentams galimybes studijų metu įgytas teorines žinias taikyti 
praktin÷je veikloje. Studentų praktikos organizavimo ir vykdymo procese svarbu: 

• studentų informavimas apie praktiką bei jos tikslus; 
• praktikos vietos paieška, derinimas su priimančia organizacija, trišalių sutarčių tvirtinimas; 
• praktikos eiga ir steb÷sena. 
Vykstant globalizacijos procesams aukštosios mokyklos tampa vis atviresn÷s, universalesn÷s, 

labiau pl÷tojami tarptautiniai kontaktai. Visuomen÷s ekonominių id÷jų tęstinumo, praeities, dabarties ir 
ateities sąsajų analiz÷s pl÷trą palankiai veikia besiplečiantis aukštojo mokslo tarptautiškumas (Čiburien÷, 
Guščinskien÷, 2008). Aukštojo mokslo tarptautiškumas yra vienas iš būdų, kaip šalis, institucija arba 
individas gali ir turi reaguoti į globalizacijos daromą įtaką. Ši reakcija atspindi vienos ar kitos tautos ar 
institucijos individualumą. Anot J. Knight (Knight, 1999), aukštojo mokslo tarptautiškumas – tai 
tarptautinio, tarpkultūrinio ar net visuotinio aspekto integravimas į aukštojo mokslo tikslus, funkcijas 
(mokymas ir mokymasis, tyrimai, lavinimo paslaugos), pl÷trą ir sklaidą (D÷l valstyb÷s ilgalaik÷s 
strategijos, 2002). Aukštojo mokslo tarptautiškumo veiksniai pateikti 3 lenteleje. 

Kaip matome 3 lentel÷je, aukštojo mokslo tarptautiškumas yra sąlygojamas dviejų krypčių 
veiksnių: teigiamų ir neigiamų. Teigiami veiksniai sąlygoja ne tik individų (pvz., d÷stytojų, studentų, 
akademinių institucijų vadovų ir kt.), bet ir pačių aukštojo mokslo institucijų (pvz., universitetų, kolegijų 
ir kt.) tarptautiškumą. Tuo tarpu neigiami veiksniai sukelia įvairias kliūtis tiek individų, tiek institucijų 
tarptautiškumo pl÷totei. 
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3 lentel÷ 
 Aukštojo mokslo tarptautiškumo veiksniai 

Teigiami veiksniai Neigiami veiksniai 
• Studentų judumas. 
• D÷stytojų mobilumas. 
• Platus d÷stomų dalykų anglų kalba pasirinkimas. 
• Aukštojo mokslo kokyb÷s institucijų reputacijos 

did÷jimas. 
• Palyginti su kitomis šalimis mažesn÷ studijų kaina. 
• Palyginti su kitomis šalimis mažesn÷s gyvenimo 

išlaidos. 
• Palanki migracijos politika. 

• Studijų programų užsienio kalba trūkumas. 
• Kvalifikuotų d÷stytojų, galinčių skaityti paskaitas 

užsienio kalba, trūkumas. 
• Neveiksminga paskolų Lietuvos ir užsienio 

studentams sistema. 
• Nusid÷v÷jusi aukštojo mokslo institucijų infrastruktūra 

ir technin÷ baz÷. 
• Nepakankamai tarptautiška aukštojo mokslo išorin÷ 

aplinka. 
• Vangus dalyvavimas tarptautin÷se studijų parodose ir 

mug÷se, menkas tarptautinio bendradarbiavimo lygis. 

Priežastys skatinančios institucijas pl÷toti aukštojo 
mokslo tarptautiškumą 

Priežastys kliudančios institucijoms pl÷toti aukštojo 
mokslo tarptautiškumą 

• Atsakymas į aukštojo mokslo paklausos poreikį tų 
šalių, kurių sistemos šio poreikio patenkinti negali. 

• Kvietimas kitų šalių atstovus bendradarbiauti 
mokant įvairių pakopų studentus. 

• Pastangos didinti šalies konkurencingumą. 
• Įsitraukimas į veikiančius tinklus. 
• E. mokymo perk÷limas į tarptautinį lygmenį. 

• Galimyb÷ bendradarbiauti su užsienio aukštojo mokslo 
paslaugų teik÷jais. 

• Galimyb÷ didinti studentų skaičių. 
• Galimyb÷ tenkinti paklausos poreikius. 
• Galimyb÷ prieiti prie savitų žinių ir geb÷jimų. 
• Sutaupytos l÷šos siunčiant studentus studijuoti į 

užsienį. 
 

Šaltinis: sudaryta pagal Baršauskas ir kt., 2007 
 

Studentų judumo tendencijos. Nuo XX a. 9-to dešimtmečio ES stiprina bendradarbiavimą 
aukštojo mokslo srityje. 1987 m. prad÷jusi veikti ES ERASMUS programa yra svari priemon÷ pl÷tojant 
europeizaciją ir mokslo tarptautiškumą. Per pastaruosius 15 metų studentų judumas nuolat did÷ja. Min÷tu 
laikotarpiu 1,3 mln. studentų pasinaudojo ES ERASMUS programos teikiama galimybe studijuoti 
užsienyje (Baršauskas ir kt., 2007). 

ES ERASMUS programoje Lietuva dalyvauja nuo 1999 m. 2006/07 m. m. min÷toje programoje 
dalyvavo 42 Lietuvos aukštosios mokyklos (17 universitetų ir 25 kolegijos). 2007 m. paraiškas dalyvauti 
Mokymosi visą gyvenimą programos ERASMUS paprogram÷je pateik÷ 49 aukštojo mokslo institucijos 
(Kazlauskait÷, 2007). ERASMUS programa taip pat padeda realizuoti studentų praktikos atlikimo 
galimybes užsienyje (žr. 4 lentelę).  

4 lentel÷ 
 Praktikos atlikimo galimyb÷s pagal ERASMUS programą 

Organizacijos (priimančios), kuriose galima atlikti ERASMUS 
praktiką 

Organizacijos, kuriose negalima atlikti 
ERASMUS praktiką 

• aukštoji mokykla, jei vykstama tik įgyti darbin÷s patirties, bet ne 
studijų laikotarpiui; 

• mokslo tyrimo centras, besiverčiantis privačia praktika; 
• šeimos verslo įmon÷; 
• asociacija, vykdanti ekonominę veiklą. 
• Lietuvos viešosios įstaigos užsienyje (kultūriniai institutai, 

mokyklos ir pan.), jeigu įgyjate papildomos tarptautin÷s patirties 
profesin÷je srityje lyginant su panašia praktika Lietuvoje. 

• ES institucijose (įskaitant ir Europines 
agentūras); 

• Organizacijose arba jų padaliniuose, 
administruojančiuose ES programas; 

• Lietuvos diplomatin÷se atstovyb÷se. 
 

Užsienio šalys, kuriose galima atlikti ERASMUS praktiką 

• ES šalys: Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Liuksemburgas, 
Nyderlandų Karalyst÷, Portugalija, Ispanija, Švedija, Jungtin÷ Karalyst÷, Čekija, Slovakija, Slov÷nija, Vengrija, 
Estija, Latvija, Lenkija, Kipras, Malta, Bulgarija, Rumunija; 

• Europos laisvosios prekybos asociacijos valstyb÷s nar÷s: Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas, Šveicarija. 

• Asocijuotos šalys: Turkija. 
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• ES šalys kandidat÷s: Kroatija ir Makedonija. 

Šaltinis: sudaryta pagal ERASMUS praktiką, 2009 
Lietuva,  panaudodama ES l÷šas, ketina kurti studentų praktikos tarptautin÷se organizacijose bei 

užsienio įmon÷se organizavimo sistemą. Ši sistema, anot Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM), bus 
sukurta per artimiausius metus. Numatoma sukurti tarptautinių organizacijų, įmonių-partnerių tinklą, 
kuriame dalyvaus 166 šalys. ŠMM teigimu, bus parengti specialistai, gebantys profesionaliai organizuoti 
tarptautines praktikas. Lietuvos studentams bus sudarytos galimyb÷s atlikti praktikas užsienio šalių 
įmon÷se bei įvairiose organizacijose. Numatyti trys aukštojo mokslo tarptautiškumą skatinantys projektai, 
kurie tur÷s įtakos studentų praktikos organizavimui: 

1) Jungtinių Tautų vystymo programos tarptautin÷s organizacijos biuras, veikiantis Lietuvoje, 
kartu su Vilniaus universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetu bei Vilniaus ir Kauno kolegijomis sukurs „Tarptautin÷s praktikos ir stažuočių 
banką“. 

2) Kauno technologijos universitetas (KTU) kartu su partneriais, sukurs Lietuvos aukštųjų 
mokyklų d÷stytojų ir bakalaurų bei magistrų tarptautinių praktikų, stažuočių modelį ES, 
Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) ir Šiaur÷s Atlanto sutarties organizacijos 
(NATO) šalyse reziduojančiose įmon÷se ir tarptautin÷se organizacijose. 

3) Švietimo mainų paramos fondas numato parengti priemones, kurios užsieniečiams patraukliai 
pristatys Lietuvos aukštojo mokslo sistemą, sistemingai informuos apie studijas, pokyčius, 
mokslo ir studijų reformos eigą (Lietuvos aukštasis mokslas žengia į tarptautinę studijų 
erdvę, 2010). 

Ateityje tarptautin÷s praktikos aukštųjų mokyklų studentams gali tapti aktyviu dvikrypčiu 
procesu: viena vertus, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai tur÷s platesnes galimybes įgyti praktinių žinių 
užsienio šalių įmon÷se (pavyzdžiui, LŽŪU kiekvienais metais apie 100-150 universiteto studentų siunčia 
į praktiką Vokietijoje, Anglijoje, Airijoje, Suomijoje, Šveicarijoje, kur jie supažindinami su tų šalių 
žem÷s ūkiu ir įgyja praktinio patyrimo bei patobulina užsienio kalbos žinias, įgyja bendravimo patirties, 
susipažįsta su šalies gyvenimo būdu. (Studentų praktikos užsienyje, 2010), o, antra vertus, tik÷tina, kad į 
mūsų šalį praktikai atlikti atvyks daugiau užsieniečių, o taip pat tarptautinis praktikų organizavimas 
Lietuvoje gal÷tų tapti patraukliu ir užsienyje studijuojantiems mūsų šalies piliečiams. R.Starkien÷, 
Personalo valdymo profesionalų asociacijos (PVPA) vykdomoji direktor÷ teigia, kad „id÷ja pasikviesti 
praktikai studijuojančiuosius užsienyje – labai įdomi. Paprastai Lietuvos studentai dažniau vyksta į 
praktikas įmon÷se, veikiančiose kitose šalyse. O čia – priešingai... Jei svetur studijuojantys jaunuoliai 
matys, kad jiems yra Lietuvoje ką veikti ir jie čia laukiami, atsiras daugiau motyvacijos po studijų grįžti 
namo“ (Dževeckyt÷, 2010). 

 
Darbdavių, aukštųjų mokyklų ir studentų požiūris į praktiką. Jauni specialistai baigę mūsų 

šalies aukštąsias mokyklas yra įgiję tinkamas teorines žinias ir kompetencijas, tačiau jų praktinis 
patyrimas kol kas išlieka kaip gana opi problema, į kurios sprendimą tur÷tų aktyviai įsijungti darbdaviai, 
aukštosios mokyklos ir patys besimokantieji, t.y. visos suinteresuotos pus÷s. 

Darbdavių požiūris. Mokslin÷je literatūroje (Employers‘ perception of graduate..., 2010, 12) 
analizuojamos samdomų aukštąjį išsimokslinimą turinčių asmenų kvalifikacijos ir kompetencijos. Gallup 
organizacija 2010 rugpjūčio-rugs÷jo m÷n. atliko darbdavių apklausą apie aukštąjį išsimokslinimą turinčių 
asmenų samdą (esamą ir perspektyvinę). Tyrimo metu buvo apklausta 7036 įmonių, veikiančių ES-27, 
Norvegijoje, Islandijoje, Kroatijoje ir Turkijoje, kurios samdo apie 20 proc. darbuotojų, turinčių aukštąjį 
išsimokslinimą. Tyrime dalyvavusios įmon÷s svarbios tuo, kad jos aukštąjį išsimokslinimą turinčius 
darbuotojus samd÷ jau ne mažiau kaip 5 metus ir numato samdyti ateityje, tod÷l jų veiklos patirtis yra 
analizuotina. Svarbiausios darbdavių požiūrio aukštąjį išsimokslinimą turinčių darbuotojų kompetencijos, 
įvertintos kaip „labai svarbu“ yra: 

• darbas komandoje (88 proc.); 
• srities specifiniai įgūdžiai (62 proc.); 
• geb÷jimas prisitaikyti ir dirbti naujomis sąlygomis (60 proc.); 
• bendravimo įgūdžiai (60 proc.), 
• kompiuterinis raštingumas (60 proc.), 
• geri skaitymo/rašymo geb÷jimai (59 proc.); 
• analitinių ir probleminių situacijų sprendimų geb÷jimai (58 proc.); 
• planavimo ir organizaciniai geb÷jimai (53 proc.); 
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• sprendimų pri÷mimo geb÷jimai (46 proc.); 
• geri matematiniai geb÷jimai (40 proc.); 
• anglų kalbos žinojimas (33 proc.). 

Dažniausiai nurodytos samdomų darbuotojų aukštojo išsimokslinimo sritys yra: 
• inžinerija (55 proc. apklaustųjų); 
• verslas ir ekonomika (54 proc.); 
• komunikacijos ir informatikos mokslai (18 proc.); 
• teis÷ (15 proc.); 
• kiti socialiniai ir elgsenos mokslai (10 proc.); 
• kalbos (8 proc.). 

5 lentel÷je pateiktas darbdavių požiūris į aukštąjį išsimokslinimą turinčių darbuotojų samdymą 
ateityje.  

5 lentel÷ 
 Aukštąjį išsimokslinimą turinčių darbuotojų samdymas, darbdavių vertinimas proc. 
 

 Airija Estija Latvija Lenkija Lietuva Norvegija Vokietija Vidutiniškai* 

Samdo ir samdys ateityje 63 93 82 80 56 82 70 68 
Samd÷, bet ateityje 
neplanuoja samdyti 

33 4 10 13 35 16 21 25 

Nesamd÷, bet planuoja 
samdyti  

3 2 8 6 9 3 8 5 

N÷ra duomenų 2 1 0 1 1 0 1 2 
Šaltinis: Employers‘ perception of graduate..., 2010, 9 

 
Tyrimas rodo, kad Lietuvoje iš tyrime dalyvavusių šalių darbuotojų su aukštuoju išsimokslinimu 

šiuo metu samdoma ir bus samdoma per ateinančius 5 metus mažiausiai (56 proc.), atsilieka nuo 
vidutiniško lygio (68 proc.). Kitas labai svarbus pasteb÷jimas, kad ateinantiems 5 metams nenumatoma 
samdyti aukštąjį išsimokslinimą turinčių darbuotojų nurod÷ Lietuvoje daugiausia – 35 proc. apklaustųjų 
darbdavių, kai vidutiniškai nenumato samdyti 25 proc. apklausoje dalyvavusių darbdavių. Ši situacija gali 
būti paaiškinama darbdavių siekimu mažinti veiklos kaštus ir pesimistiniu ekonomin÷s situacijos 
vertinimu. Kita vertus, net 9 proc. apklaustųjų darbdavių Lietuvoje nurod÷, kad iki tyrimo nesamd÷, bet 
planuoja samdyti darbuotojus su aukštuoju išsimokslinimu, kai vidutiniškai tai numato tik penki 
darbdaviai respondentai. 

Lietuvoje šiandieniniai darbdaviai, ieškodami potencialių darbuotojų ypatingai didelį d÷mesį 
kreipią į pretendentų patyrimą profesin÷je srityje, geras rekomendacijas bei gerus socialinius įgūdžius, 
orientuojasi į kompleksines kandidatų savybes ir labiau vertina jų įgytą profesinę patirtį užsienyje nei 
formalų išsimokslinimą įgytą užsienio aukštosiose mokyklose (Darbdavių požiūris į Lietuvoje ir Europoje 
vykstančius aukštojo mokslo pokyčius, 2010). 

Taigi iškyla ypatingas praktikos vaidmuo ir svarba padedant studentams, būsimiems 
specialistams, potencialiems darbo rinkos dalyviams įgyti profesinio patyrimo, socialinių  įgūdžių ir pan. 
Išanalizavus publikacijas šiuo klausimu akivaizdu, kad darbdaviams reikia specialistų turinčių puikių 
praktinių geb÷jimų, tačiau ne visi darbdaviai šiame praktinių įgūdžių formavimo procese nori dalyvauti. 

Išryšk÷ja dvi kardinaliai priešingos darbdavių nuomon÷s: vieni pasisako „už“ aktyvų įsijungimą į 
praktikų organizavimą, jie nori  kurti ir įgyvendinti efektyvesnes praktikų atlikimo sistemas, mažinti 
biurokratizmą ir motyvuoti studentus. Drauge su aukštojo mokslo institucijomis jie prad÷s vykdyti daug 
projektų, kurie, kaip tikimasi, užtikrins geresnį būsimųjų specialistų paruošimą, t.y. jauni specialistai tur÷s 
ne tik daug teorinių žinių bei bus įgiję praktinių geb÷jimų ir kompetencijų. Kadangi tokioms darbdavių 
iniciatyvoms įgyvendinti reikia didelių finansinių resursų, tai studentų praktikų tobulinimui pasitelktos ir 
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų l÷šos (Voveryt÷, 2010). 

Kita grup÷ darbdavių pasisako „už popierines“ praktikas. Tai liudija Lietuvos studentų atstovybių 
sąjungos (LSAS) 2010 metais atlikto tyrimo rezultatai. Studentai dom÷josi įmonių atstovų požiūriu į 
studentų praktikas. Tyrimo metu LSAS apklaus÷ beveik 70 įmonių, kurios aukštųjų mokyklų interneto 
puslapiuose siūlomos kaip galimos praktikų vietos – 64 proc. apklaustųjų darbdavių nurod÷ 
nesirengiantys apskritai priimti praktikantų, dalis jų netgi „siūl÷“ studentams rinktis alternatyvią galimybę 
– užskaityti praktiką realiai jos neatliekant. Studentų praktikų „tikslas“ - darbdavio parašas? Paradoksas 
slypi tame, kad abiejų grupių darbdaviai nori į savo organizacijų veiklą priimti jaunus specialistus 
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turinčius praktinių geb÷jimų, bet ne visi nori dalyvauti nelengvame praktikos organizavimo ir vykdymo 
procese, be kurio praktinių žinių įgyti tikrai neįmanoma.  

Aukštųjų mokyklų požiūris: KTU patirtis. Aukštųjų mokyklų atstovams praktikos reikšm÷ 
studijų procese abejonių nekelia. Jie pasisako už teorijos ir praktikos dermę aukštajame moksle. 
Pavyzdžiui,  D. Kunig÷lien÷, KTU Socialinių mokslų fakulteto prodekan÷ studijoms, kelerius metus yra 
verslo administravimo bakalauro studijų praktikos koordinator÷. Ji kasmet atlieka anonimines apklausas, 
siekdama įvertinti praktikų efektyvumą. Anot prodekan÷s, nors susilaukiama keleto neigiamų komentarų, 
dauguma atsiliepimų – itin geri. D.Kunig÷lien÷ vardija atvejus, kai ne vienam studentui buvo pasiūlyta 
įsidarbinti įmon÷je, kai Fakultetas gavo pad÷kų už studentų racionalius sprendimus gerinant įmon÷s 
veiklą (Vaitkaitis, 2010). 

KTU yra sukaupęs teigiamą patyrimą rengiant „karjeros dienas“, “praktikų muges”, kurių metu 
studentai gali susirasti praktikos vietą ir/ar įsidarbinti. Pavyzdžiui, 2010 metų kovo m÷nesį vyko jau 
šeštosios „KTU Karjeros dienos“, kurias rengia KTU Karjeros centras. Tokie renginiai studentams yra 
puiki vieta užmegzti pirmiesiems kontaktams su potencialiais darbdaviais, susirasti praktikos vietą ir pan. 
Pavyzdžiui, po 2007 metų „Karjeros dienų“ įsidarbino 650 studentų ir 200 rado praktikos vietas, po 2008 
metų renginio – atitinkamai 700 ir 250 studentų (Vaitkaitis, 2010). 

Atlikus praktiką tur÷tų susiformuoti studijuojamai specialybei reikalingi įgūdžiai ir geb÷jimai, kas 
itin svarbu siekiant visapusiško aukštojo išsimokslinimo. Taigi aukštosios mokyklos yra suinteresuotos, 
kad studentas įgytas teorines žinias pritaikytų praktikoje, keltų savo, kaip būsimo specialisto, 
kvalifikaciją. 

Studentų požiūris. Studentai kaip potencialūs darbo rinkos dalyviai aktyviai domisi situacija 
darbo rinkoje ir studentų požiūriu į pasiruošimą įsijungi į šią rinką. Tai gali iliustruoti 2010 metais 
„Njuspeipio“ atlikta apklausa. Remiantis atlikos apklausos, kurioje dalyvavo 130 įvairių aukštųjų 
mokyklų studentų, duomenimis maždaug 40 proc. apklaustųjų praktiką laiko naudinga, likusi dalis jos 
naudingumą sieja su konkrečia situacija ir tik 2 respondentai atsak÷, jog tai – laiko švaistymas. Daugiau 
nei pus÷ tyrime dalyvavusių studentų, įvertinę dabartinę situaciją, mano, kad šiuo metu įsidarbinti po 
praktikos galimybių beveik n÷ra, panaši dalis respondentų tokias galimybes vertina kaip vidutines. 
Paklausti, kaip ketina atlikti ar jau atliko praktiką, net 70 proc. respondentų nurod÷, jog „kruopščiai 
vykdysiu (vykdžiau) praktikos vadovo nurodymus“. Dešimtadalis respondentų yra už pasirinkimą 
„nekristi į akis“, penktadalis – už fiktyvią praktiką. Kas trečias apklaustasis mano, kad daugiau nei 50 
proc. praktikantų labiau išnaudojami nei įgyja žinių (Vaitkaitis, 2010). 

Tinkamas praktikų organizavimas pad÷tų išspręsti ir dalies absolventų nedarbo problemas, nes 
studentams būtų sudaryta galimyb÷ jau studijų metų įgyti darbo patirties bei surasti potencialų darbdavį. 
Atsižvelgiant į tai, jog praktikos yra ne mažiau svarbi studijų dalis nei paskaitos ar laboratoriniai darbai, į 
LR Mokslo ir studijų įstatymą buvo įtraukta nuostata, jog už studentų praktikos organizavimą atsakinga 
aukštoji mokykla. Deja, ši nuostata daugelyje mokyklų vis dar neveikia. Studentų praktikos dažnai tik 
"popierin÷s" (Studentų praktikos dažnai tik "popierin÷s", 2010). 

 
Išvados. Lietuvos pažangus, tvarus ir integracinis augimas lemia aukštą užimtumo, darbo našumo 

ir socialin÷s sanglaudos lygį, tod÷l aukštosios mokyklos turi nuolat orientuotis į darbo rinkos poreikius ir 
pokyčius. Integracinio augimo prioriteto, pasireiškiančio dideliu užimtumo lygiu šalies ūkyje, kuriame 
užtikrinta socialin÷ ir teritorin÷ sanglauda, skatinimui svarbu: modernizuoti užimtumo, švietimo, mokymo 
ir socialin÷s apsaugos sistemas, suteikiant daugiau galimybių įgyti naujų įgūdžių, leidžiančių geriau 
prisitaikyti prie naujų darbo rinkos sąlygų, mažinant struktūrinį  nedarbą, didinant įmonių socialinę 
atsakomybę. 

Aukštoji mokykla, vykdydama  tiesiogines ir netiesiogines funkcijas, ugdo būsimų specialistų 
kompetencijas: profesines, socialines bendrakultūrines, komunikacines ir pan. Profesin÷s kompetencijos 
grindžiamos ne tik teorin÷mis žiniomis, bet ir praktinių įgūdžių formavimu. Praktika organizuojama 
studentams studijų laikotarpiu skatina juos įgytas teorines žinias ir kompetencijas pritaikyti konkrečioje 
darbo vietoje, mokytis dirbti komandoje, tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. ES ERASMUS programa 
padeda realizuoti studentų praktikos atlikimo galimybes užsienyje įvairiose priimančiose organizacijose. 
Kita vertus, tai didina Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą.  

Lietuvos aukštosios mokyklos, darbdaviai ir studentai turi savo interesus organizuojant ir vykdant 
aukštųjų mokyklų studijų programose numatytas praktikas, tačiau vertinant objektyviai, galima teigti, kad 
praktikos reikšm÷ nekelia abejonių visiems praktikos proceso subjektams. 2010 metais Gallup 
organizacija atliko darbdavių apklausą, kurioje dalyvavo ES-27, Norvegija, Islandija, Kroatija ir Turkija. 
Tyr÷jus domino organizacijų požiūris į samdą darbuotojų, turinčių  aukštąjį išsimokslinimą. Atlikus 
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tyrimą buvo nustatyta, kokių kompetencijų specialistų pageidauja darbdaviai. Min÷tos kompetencijos 
išsid÷st÷ taip  (maž÷jimo tvarka): darbas komandoje, srities specifiniai įgūdžiai, geb÷jimas prisitaikyti ir 
dirbti naujomis sąlygomis, bendravimo įgūdžiai, analitiniai ir probleminių situacijų sprendimų geb÷jimai 
ir kt. Daugumą išvardintų kompetencijų galima įgyti tik glaudžiai siejant teoriją su praktiniu patyrimu, t. 
y. aukštojoje mokykloje derinant teorines studijas su praktika įvairiose šalies ir užsienio organizacijose. 
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HIGH SCHOOL ORIENTATION TO THE LABOUR MARKET: EDUCATION OF PRACTICAL 

EXPERIENCE  
 
dr. Jūrat÷ Guščinskien÷, Kaunas University of Technology 
dr. Jadvyga Čiburien÷, Kaunas University of Technology 
 
Abstract. The priority of inclusive growth manifested a high level of employment in the national economy, 

ensuring social and territorial cohesion, promoting the importance of: the modernisation of employment, education 
and training systems, providing more opportunities to acquire new skills to better adapting to new market 
conditions. High school develops competences for future professionals through direct and indirect functions: 
professional, social, general cultural, communications and so on. The professional competence is based not only on 
theoretical knowledge and practical skills, but also on the formation of a specific workplace, learning teamwork, 
both in Lithuania and abroad. 

Key words: High School, job market, high school functions, professional competence, practice, 
internationality. 
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Anotacija. Straipsnyje yra atskleidžiama socialin÷s partneryst÷s vieta ir vaidmuo pilietin÷s visuomen÷s 
santykiuose. Kritikuojamas susiaurintas pilietin÷s visuomen÷s traktavimas, kuris trukdo suvokti vis did÷jančio 
piliečių pasyvumo priežastis  ir atskleisti socialin÷s partneryst÷s reikšmę. Siūloma pilietinę visuomenę analizuoti 
kaip bendrąją demokratin÷s visuomen÷s visumą, o ne kaip atskirą socialinį fragmentą. Nagrin÷jama socialin÷s 
partneryst÷s įtaka studijų aukštosiose mokyklose kokybei, pagrindžiama bendradarbiavimo su darbdavių ir kitų 
socialinių partnerių organizacijomis abipus÷ nauda. Nagrin÷jamas konkretus socialin÷s partneryst÷s atvejis, kuris 
iliustruoja Vilniaus kooperacijos kolegijos ir Lietuvos centrin÷s kredito linijos bendradarbiavimą ir abipusius 
įsipareigojimus, įgyvendinant socialin÷s partneryst÷s projektą. 

Pagrindiniai žodžiai: socialin÷ partneryst÷, pilietin÷ visuomen÷, studijų kokyb÷. 
 

Įvadas. Pilietin÷s visuomen÷s formavimasis ir aktyvumo augimas susijęs su jos susiskaidymu į 
daugybę socialinių fragmentų, kurie privalo bendrauti, keistis id÷jomis ir informacija, spręsti tarpusavio 
nesusipratimus ir konfliktus, ieškoti ir rasti priimtiniausias raidos alternatyvas. Tuo tarpu nebrandžios 
visuomen÷s požymiais tenka laikyti menką jos fragmentaciją, neišvystytą socialinę partnerystę ir iš to 
išplaukiantį nesugeb÷jimą ne tik atstovauti, bet net ir identifikuoti savo interesus. Suprantama, svarbu 
įvertinti ir tą aplinkybę, kad posttarybin÷se valstyb÷se vyravęs ideologinis totalitarizmas deformavo 
žmonių sąmonę ir santykius bei pažeid÷ socialinio savaveiksmiškumo instinktus. Būtent tod÷l pilietin÷ 
visuomen÷ šiomis sąlygomis formuojasi gana prieštaringai, o socialin÷ partneryst÷ pl÷tojasi itin vangiai. 
Kita vertus, šiuos procesus stabd÷ ir dar, ko gero, l÷tins ateityje sparčiai vykę ekonomin÷s sistemos 
pagrindų pokyčiai, t. y. gamybos priemonių privatizavimas ir pirminis kapitalo kaupimas. Tokioje 
aplinkoje greitai susiformavo du socialiniai ašigaliai: tapusių arba besiveržiančių tapti gamybos 
priemonių savininkais ir tų, kurie tokios motyvacijos bei sugeb÷jimų ar noro stokoja. Daugeliu atveju 
neskaidrus ir net kriminalizuotas privatizavimo fonas bei lygiavos ideologijos dvasia išugdyta visuomen÷s 
sąmon÷ labai greitai apnuogino klasikinį prieštaravimą tarp darbo ir kapitalo. Politiškai nestabilios ir 
besioligarchizuojančios vyriausyb÷s menkai tegal÷jo šį prieštaravimą sušvelninti, o pagaliau to ir nesiek÷. 
Suprantama, kad ši terp÷ buvo itin nepalanki socialinei partnerystei pl÷totis. 

Taigi pra÷jusį dvidešimtmetį socialin÷s partneryst÷s požiūriu tenka vertinti tik kaip problemos 
suvokimo ir pirmųjų žingsnių laikotarpį. Nevyriausybinių organizacijų aktyvumo ir jų skaičiaus augimas 
kūr÷ palankią socialinio dialogo aplinką tarp įvairių visuomen÷s grupių. Šiuose procesuose vis aktyviau 
dalyvauja aukštosios mokyklos, socialin÷je partneryst÷je ieškodamos kuo glaudesnio studijų kokyb÷s ir 
verslo derinio. Būtent ši kryptis gali užtikrinti patikimas sąsajas su darbo rinka bei įgalina įvertinti 
specialistų ir atitinkamų mokymo programų poreikį. Kita vertus, aukštųjų mokyklų ir verslo organizacijų 
socialinis dialogas ir partneryst÷ padeda kurti veiksmingą motyvacinę sistemą, skatinančią studentus 
siekti įgytas kompetencijas pritaikyti praktin÷je veikloje. 

Aptariamieji aspektai išryškina šiame straipsnyje nagrin÷jamos problemos aktualumą. 
Pagrindiniai straipsnio tikslai yra atskleisti aukštųjų mokyklų ir verslo organizacijų socialin÷s 
partneryst÷s pl÷tot÷s sunkumus bei Vilniaus kooperacijos kolegijos pavyzdžiu pademonstruoti jų 
įveikimo galimybes. 
 

Socialin÷ partneryst÷ – jungiamasis demokratin÷s visuomen÷s audinys. Pilietin÷s visuomen÷s 
struktūrą sudaro formalios ir neformalios jos institucijos. Jų dialogą arba platų daugiašalį 
bendradarbiavimą, siekiant suderinti tam tikrus interesus ar nuomones, reik÷tų laikyti socialin÷s 
partneryst÷s reiškiniu. Literatūroje neretai išsakoma gerokai susiaurinta pilietin÷s visuomen÷s 
interpretacija. Būtent šis susiaurintas požiūris trukdo nustatyti vis did÷jančio demokratin÷s visuomen÷s 
pasyvumo priežastis. Šiuo atveju visuomen÷s struktūroje išskiriami trys sektoriai: viešasis arba valdžios, 
privatus arba verslo ir nevyriausybinių organizacijų. Pastarosios ir yra tapatinamos su pilietine visuomene 
(Pilietin÷ visuomen÷, 2006, p. 156). Ši klasifikacija ydinga mažiausiai d÷l trijų aplinkybių. Viena, šitaip 
yra konstruojamas visuomen÷s modelis, kuriame valstyb÷s piliečiai tarsi atribojami nuo valdžios ir verslo 
organizacijų; antra, aktyvios visuomen÷s kūrimas deleguojamas tik nevyriausybinių organizacijų 
sektoriui; trečia, partneryst÷, kaip socialinių subjektų bendravimo forma, suprantama tik kaip teis÷s aktų 
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apibr÷žtas veikimas, kuris, kitaip nei savaveiksmiškumo atveju, dažniausiai orientuojamas ne į tarpusavio 
supratimo paieškas, o įspraudžiamas į vieno ar kito teis÷s akto nubr÷žtus dispozicijos r÷mus. 
 Vos ne identišką pilietin÷s visuomen÷s supratimą demonstruoja ir daugiau autorių. Antai, 
kolektyvin÷je monografijoje „Neatrasta galia“, kurioje yra m÷ginama sudaryti Lietuvos pilietin÷s 
visuomen÷s žem÷lapį, teigiama, kad „...pilietin÷ visuomen÷ užima tarpinę pad÷tį tarp privačių verslo, 
šeimyninių saitų sferų ir viešosios valdžios sferų“ (Žiliukait÷ ir kt., 2006, p. 12). Tarpin÷s pilietin÷s 
visuomen÷s pad÷ties neapibr÷žtumas pačius autorius įstūm÷ į tokią sąvokų painiavą, kad vienu atveju 
pilietin÷ visuomen÷ kategoriškai atribojama nuo visos visuomen÷s, antru atveju tie riboženkliai 
konjunktūriškai perkeliami, o trečiuoju – sąmoningai ar nesąmoningai skaitytojas verčiamas galvoti, kad 
esama ir nepilietin÷s visuomen÷s, neatskleidžiant, kokios socialin÷s grup÷s į šią kategoriją patenka. Į tą 
patį sąvokų verpetą yra pakliuvęs ir Remigijus Šimašius, pilietin÷s visuomen÷s užuomazgų ieškantis 
individų filantropin÷je ir karitatyvin÷je veikloje (Šimašius, 2007, p. 17). 
 Autoriaus nuomone, daug kas supaprast÷tų, jeigu į pilietinę visuomenę būtų žvelgiama ne kaip į 
socialinį fragmentą, o kaip į bendrą demokratin÷s visuomen÷s visumą, sociologin÷je ir politologin÷je 
analiz÷je neskirstant jos į valdžios, verslo ir vadinamųjų nevyriausybinių organizacijų sektorius. Šiuo 
atveju socialin÷ partneryst÷ taptų ne kokių nors aktyvių individų ar jų grupių veikla, o esminiu 
jungiančiuoju demokratin÷s visuomen÷s audiniu, ne savanorišku „noriu – nenoriu“ bendravimu, o 
savaime suprantama ir net privaloma dialogo ar daugiašal÷s diskusijos galimybe, siekiant išvengti 
galimos konfrontacijos ir susipriešinimo. Tik šitaip gal÷tų būti stiprinamas socialinis solidarumas, kuris 
atsikratytų formalių ir biurokratinių bruožų ir peraugtų į natūralų, bendruomenišką veikimą (Laur÷nas, 
2001, p. 280).  
 Dar viena esmin÷ aplinkyb÷, verčianti netradiciškai žvelgti į socialinę partnerystę, yra vis gil÷janti 
kriz÷, kurią patiria atstovaujamoji demokratija. Labiausiai tai atspindi, iš vienos pus÷s, nuolat maž÷jantis 
rink÷jų aktyvumas, o iš kitos pus÷s, did÷jantis politinio anstato atotrūkis nuo tų pačių rink÷jų. Šį atotrūkį 
didina stambaus kapitalo įtaka politiniams sprendimams, įgaunanti atgrasų politin÷s korupcijos pavidalą. 
 Nemažai sociologų ir politologų, puikiai suvokdami, kad atstovaujamosios demokratijos kriz÷ 
anksčiau ar v÷liau daugelyje valstybių sukels socialinius neramumus, suskubo šį reiškinį įvardyti vos ne 
demokratinio visuomen÷s valdymo modelio saul÷lydžiu ir išeities puol÷ ieškoti autoritarin÷s visuomen÷s 
modifikacijose. Tuo tarpu tereikia suvokti, kad ir pats demokratinis visuomen÷s valdymo modelis negali 
būti sustabar÷jęs, o d÷l daugelio priežasčių save diskreditavęs piliečių atstovavimo politiniame valdyme 
principas privalo transformuotis į dalyvavimo valdyme politinę formą. Kitaip tariant, tradicinis, prieš 
keletą šimtmečių susiformavęs atstovaujamosios demokratijos modelis tur÷tų sklandžiai peraugti į 
dalyvaujamosios demokratijos konstrukciją, kurioje esminiai politiniai sprendimai yra priimami ne 
piliečių vardu, o aptariant su tais piliečiais. Būtent dalyvaujamosios demokratijos modelyje socialin÷ 
partneryst÷ tampa itin svarbiu visuomen÷s jungiamuoju audiniu. 
  

Socialin÷s partneryst÷s įtaka studijų kokybei.  Viena iš svarbiausių socialin÷s partneryst÷s 
sričių yra mokymosi procesas. Specialistų rengimo, jų kompetencijos ugdymo bei profesin÷s  adaptacijos 
tobulinimas yra neįmanomas be aktyvaus darbdavių ir kitų socialinių parnerių, kokiais gali būti 
asocijuotos darbdavių ir kitos organizacijos, dalyvavimo. Šiuo metu ši partneryst÷ yra greičiau menama, o 
verslo įmonių bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis – epizodinis. 
 Aukštųjų mokyklų ir verslo įmonių partneryste reik÷tų laikyti jų nuolatinį sistemingą 
bendradarbiavimą, rengiant visų įmon÷ms reikalingų profesijų specialistus, gerinant jų pasirengimą. Tuo 
tur÷tų būti suinteresuotos abi pus÷s. Tačiau praktin÷je veikloje kol kas nepavyksta surasti šio intereso 
realizavimo formų. Būtent ši aplinkyb÷ ir lemia egzistuojantį atotrūkį tarp specialistų darbo rinkos 
poreikio ir absolventų kontingento struktūros ir profesinio parengimo lygio. 
 Yra du pagrindiniai keliai socialinei partnerystei stiprinti. Pirmiausia, svarbu suinteresuoti 
darbdavius atverti duris studentų profesin÷ms praktikoms. Vargu ar šiandienin÷je situacijoje tai gal÷tų 
atlikti pačios aukštosios mokyklos be valstyb÷s paramos. Gamybinių ir profesinių praktikų sistemos 
sukūrimas tur÷tų būti svarbus aukštojo mokslo politikos elementas. Reali paskata verslo įmon÷ms priimti 
studentus į praktiką gal÷tų būti socialinio draudimo mokesčių lengvatos. Tarkime, už studentų gamybinių 
ir profesinių praktikų valandų skaičių, prilygstantį tam tikram nuolatinių darbuotojų darbo laiko fondui, 
socialinio draudimo mokestį sumažinti 50 proc. Svarbu, kad iš specialaus fondo būtų skiriamos 
priemokos tiems įmon÷s darbuotojams, kurie imasi vadovauti studentų gamybin÷ms ir profesin÷ms 
praktikoms. 
 Daugelyje verslo sektorių būtų tikslinga išskirti vedančiąsias įmones ir jose bendromis aukštųjų 
mokyklų ir įmonių pastangomis bei l÷šomis įrengti specializuotus praktikų kabinetus, kuriuose atsirastų 
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galimyb÷s atspind÷ti konkrečios įmon÷s ar jų grupių rinkodaros, apskaitos, personalo valdybos ir kitus 
ypatumus. Svarbu įvertinti ir tą aplinkybę, kad nepakankama verslo ir mokymo sektorių integracija verčia 
įmones ieškoti būdų, kaip pačioms rengti reikalingus specialistus. 
 Antrasis socialin÷s partneryst÷s stiprinimo kelias – darbdavių įtraukimas į studijų kokyb÷s 
vertinimą. Šiuo metu aukštųjų mokyklų ir verslo sektoriaus ryšiai dažniausiai apsiriboja darbdavių atstovų 
įtraukimu į studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijas. Siekiant aktyvesnio darbdavių atstovų 
dalyvavimo, matyt, būtų tikslinga numatyti specialyb÷s dalykų paskaitų vizitavimą, mokymų programų 
aktualumo vertinimą ir pan. 
 Kita vertus, socialin÷s partneryst÷s su darbdaviais stiprinimas pad÷tų aiškiau apibr÷žti 
neuniversitetinių aukštųjų mokyklų statusą aukštojo mokslo sistemoje, pašalintų tam tikrus prieštaravimus 
tarp kolegijų ir universitetų bei sukurtų geresnes prielaidas studijų proceso tobulinimui. 
 Mokymo programų aktualizavimas nemaža dalimi yra susijęs su aukštųjų mokyklų ir jų d÷stytojų 
įtraukimu į ūkinį ir politinį gyvenimą. Būtent betarpiškas bendradarbiavimas rengiant ar aptariant įvairius 
valstybinio ir žinybinio lygio sprendimus sudarytų galimybę aukštosios mokykloms greitai reaguoti į 
makroekonomin÷s aplinkos pokyčius bei atitinkamai koreguoti studijų programas.  Šiuo metu studijų 
programų aktualizavimas daugiausiai remiasi jau priimtais norminiais aktais, įvairių institucijų svetain÷se 
esančia informacija, žiniasklaidos komentarais ir pan. Tačiau tai yra vienpusis ryšys, kuris grindžiamas 
informacijos interpretacija, o jos perteikimas studentams daug priklauso nuo pačių d÷stytojų įsigilinimo į 
pokyčių esmę. 
 Viena priimtiniausių aukštųjų mokyklų d÷stytojų aktyvesnio dalyvavimo ūkiniuose ir 
politiniuose procesuose formų gal÷tų būti specialiai šiam klausytojų kontingentui rengiami seminarai – 
diskusijos valstybin÷se institucijose. Idealiausias būdas, aišku, būtų d÷stytojų įtraukimas į norminių aktų 
projektus rengiančių ar įvairias problemas nagrin÷jančių darbo grupių veiklą. Beje, iš tokio 
bendradarbiavimo būtų galima tik÷tis abipus÷s naudos. Kita vertus, ir pačioms aukštosioms mokykloms 
svarbu siekti būti įtrauktoms į valstybinių institucijų užsakymu atliekamus tyrimus. 
 

Socialin÷s partneryst÷s atvejis Vilniaus kooperacijos kolegijoje. Pl÷tojant socialinę 
partnerystę Vilniaus kooperacijos kolegijoje (VKK) yra sukaupta nemaža patirtis. Yra pasirašytos 
partneryst÷s sutartys su Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos nacionaline vartotojų 
federacija, kitomis organizacijomis. Ypač perspektyvus yra bendradarbiavimas, užsimezgęs su Lietuvos 
centrine kredito unija (LCKU). Šiuo atveju susitarta pl÷toti socialinę partnerystę šiomis pagrindin÷mis 
kryptimis: 

1. Ruošiant specialistus, pasirengusius dirbti kredito unijų sistemoje; 
2. Keičiantis informacija apie problemas kooperatin÷s bankininkyst÷s srityje; 
3. Rengiant mokslines konferencijas ir seminarus, skirtus kredito unijų veiklos problemoms 

nagrin÷ti; 
4. Atliekant mokslinius ir taikomuosius tyrimus, skirtus atskleisti kredito unijų veiklos 

tendencijas bei stiprinti jų konkurencinius geb÷jimus finansinių paslaugų srityje; 
5. Skleisti naujas id÷jas, ugdant racionalias tendencijas kooperatin÷s bankininkyst÷s srityje. 
Siekiant, kad partneryst÷ būtų dalykiškesn÷, yra svarbūs konkretūs abipusiai įsipareigojimai. 

Tod÷l LCKU įsipareigojo: teikti VKK informaciją apie kredito unijų veiklą ir problemas, siekiant, kad tai 
būtų panaudojama mokymo procese; įtraukti VKK į savo vykdomus tyrimus bei problemų aptarimus, jei 
tai artima mokymo programoms; pasiūlyti studentų baigiamųjų ir kursinių darbų temas, susijusias su 
kooperatin÷s bankininkyst÷s problemomis ir pl÷tra; sudaryti galimybę gauti medžiagą ir informaciją, 
reikalingą konferencijų ir seminarų organizavimui, taip pat studentų baigiamųjų ir kursinių darbų temoms 
nagrin÷ti; priimti studentus į praktiką kredito unijose; svarstyti galimybę apie tikslin÷s studentų grup÷s 
organizavimą, užtikrinant įsidarbinimą šalies kredito unijose. 

VKK savo ruožtu įsipareigojo: įtraukti kredito unijų specialistus į vykdomus tyrimus, kurie susiję 
su kredito unijų vykdoma veikla; organizuoti tikslines studentų grupes ir adaptuoti mokymo programas 
kooperatin÷s bankininkyst÷s veiklai; priimti studentus, kuriuos rekomenduos kredito unijos, užtikrinant jų 
apgyvendinimą bendrabučiuose; pasiūlyti studentus, kurie atliks baigiamuosius ir kursinius darbus pagal 
kredito unijų rekomenduojamas temas; kolegijos d÷stytojų ir pakviestų specialistų j÷gomis organizuoti 
mokslines praktines konferencijas kooperatin÷s bankininkyst÷s problemoms nagrin÷ti. 

 
Išvados ir pasiūlymai 
1. Studijų procesas aukštosiose mokyklose yra daugiau pagrįstas tam tikromis žinių 

klasifikavimo sistemomis ir definicijomis, tačiau menkai orientuojamas į praktinių situacijų įmon÷se 
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nagrin÷jimą ir konkrečių sprendimų pri÷mimą. Toks mokymosi scenarijus neišugdo pasirengusių dirbti 
įmon÷se specialistų, verčia darbdavius skeptiškai vertinti aukštųjų mokyklų absolventų pasirengimo lygį. 
Tod÷l, siekiant gerinti absolventų profesinę adaptaciją, specialyb÷s pagrindą sudarančių modulių 
programose reik÷tų numatyti 3 – 4 profesines ar gamybines praktikas, kurių metu analizuojamos 
konkrečios praktin÷s situacijos ir ugdomi sprendimų pri÷mimo įgūdžiai. 

2. Specialistų parengimo lygis aukštosiose mokyklose daug priklauso nuo socialin÷s 
partneryst÷s su verslo įmon÷mis bei pastarųjų suinteresuotumo sudaryti studentams galimybę atlikti 
profesines ar gamybines praktikas ir šitaip įgyti reikiamų įgūdžių. Tačiau šiuo metu tokios partneryst÷s 
pasigendama. Pad÷tį tur÷tų pagerinti, jei būtų sukurta gamybinių ir profesinių praktikų sistema, kuri taptų 
svarbiu aukštojo mokslo politikos elementu. Be to, darbdaviai tur÷tų būti įtraukti į studijų kokyb÷s 
vertinimo procedūras. 

3. Mokymo programų aktualizavimas yra susijęs su aukštųjų mokyklų ir jų d÷stytojų įtraukimu 
į ūkinį ir politinį gyvenimą. Viena priimtiniausių d÷stytojų aktyvesnio dalyvavimo ūkiniame ir 
politiniame gyvenime formų gal÷tų būti valstybin÷se institucijose specialiai šiam klausytojų kontingentui 
rengiami seminarai – diskusijos aktualioms problemoms aptarti. 
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 PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SOCIAL PARTNERSHIP  
  
 dr. Kęstutis Jaskelevičius, Vilnius Cooperative College 
  
 Abstract. This article reveals the place and role of social partnership in the relationships of a civil society. 
In addition, it criticises a narrowed approach to the civil society, which hinders to understand the reasons of 
constantly increasing citizens’ passivity and to reveal the importance of the civil society. It is offered to analyze the 
civil society as the general totality of a democratic society and not as a separate social fragment. Furthermore, it 
analyses the influence of social partnership on the study quality in the institutions of higher education and reasons 
the mutual benefit of cooperation with the employer and organizations of other social partners. This article analyses 
a specific case of social partnership, which illustrates cooperation between Vilnius Co-operative College and 
Lithuanian Central Credit Line and their mutual obligations while implementing a social partnership project. 
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Anotacija. Straipsnyje analizuojama technologijų mokslo srities elektros ir elektronikos krypties elektros 
inžinerijos šakos specialistų rengimo kontroversiniai aspektai darbo rinkos ir švietimo sistemos sąveikos kontekste. 
Straipsnyje pateikiamas realus Lietuvoje egzistuojantis bendrasis specialistų rengimo kontekstas, išryškinant darbo 
rinkos, švietimo sistemos ir švietimo institucijų sąveikos svarbą. Šios sąveikos pagrindu atliekama galiojančių 
norminių darbo rinkos ir švietimo sistemos dokumentų analiz÷, kurios pagalba išryškinami šių segmentų skirtumai 
specialistų kompetencijų formavimo kontekste. 

Pagrindin÷s sąvokos: specialistų rengimas, darbo rinkos ir švietimo sistemos sąveika, specialistų rengimo 
kontekstas, kompetencija. 

 
Įvadas. Šiandieninei visuomenei būdingi žinių ir informacin÷s visuomen÷s bruožai įtakoja naujų 

kokybių atsiradimą įvairiose srityse, apimdami sistemų, organizacijų ir individų lygmenis, taip pat 
įtakodami ir švietimo sistemą, atskiras jos posistemes bei ugdymo procesą. Tai inicijuoja kaitos 
reiškinius, kurie realioje tikrov÷je įgauna modernizavimo aspektus. Kadangi švietimo sistema ir jos 
posistem÷s sąveikauja su kitais visuomen÷s raidos procesais, galima tik÷tis dvejopų šios sąveikos būdų: 
socialin÷ ir ekonomin÷ pl÷tot÷ gali įtakoti edukacinių sistemų kaitą arba pačios edukacin÷s sistemos, 
būdamos kaitos iniciator÷s, gali įtakoti pokyčius visuomen÷je. Aukštojo mokslo  sistema, kaip švietimo 
sistemos posistem÷, yra labiausiai įtakojama rinkos poreikių, kurie atspindi visuomen÷s raidos 
charakteristikas, tod÷l neišvengiamai patiria transformacijas. Šių transformacijų prielaidos sistemos 
aspektu įgyja išorinį poveikį, kadangi naujos situacijos visuomen÷s raidos aspektu kelia naujus 
reikalavimus žmogaus parengimui veiklai nuolat kintančioje visuomen÷je. D÷l to ir aukštasis mokslas 
keičia savo parametrus, ši posistem÷ tampa aktualiu įvairių sričių tyrin÷tojų, švietimo ir ugdymo praktikų, 
švietimo strategijos formuotojų diskusijų objektu. Šiame kontekste bene aštriausi kontroversiniai aspektai 
išryšk÷ja darbo rinkos ir aukštojo mokslo ugdymo sistemos diskurse. Įvertinant tai, kad šiandienin÷ 
Lietuvos aukštojo mokslo sistemos posistem÷ susideda iš koleginio ir universitetinio ugdymo, svarbu 
įvertinti abiejų segmentų specifiką misijos ir strateginių tikslų kontekste. Vadovaujantis LR Mokslo ir 
studijų įstatymu (2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242, Vilnius) pastebimi aiškūs skirtumai vertinant 
pagrindinius universitetų ir kolegijų  veiklos tikslus. Kolegijų misija yra orientuota daugiau į praktinių 
geb÷jimų ugdymą, arba , kitaip tariant, atspindi pačius aukščiausius profesinio rengimo parametrus. 
Profesinio rengimo problematiką nuolat tyrin÷ja mokslininkai. Štai Bailey (1992), Bridges (1997), Cowen 
(1997), Hyland (1997), McLauglin (1997), Pring (1997) savo darbuose atskleidžia liberalaus ir profesinio 
ugdymo sąveikas bei kontroversijas, darbo rinkos ir specialistų rengimo vertybių dermę, asmenyb÷s 
autonomijos darbo rinkos poreikių tenkinimo aspektu svarbą, moralumo, darbo ir kompetencijos sąveiką, 
asmenin÷s autonomijos ir praktin÷s kompetencijos sąveiką darbo rinkoje. Taigi šių mokslininkų darbuose 
analizuojama žmogaus ir jo veiklą įtakojančios aplinkos santykis, o rengimas darbo rinkai traktuojamas 
kaip šerdis, kuri, derindama individo kaip asmenyb÷s ir darbo rinkos kaip užsakovo poreikius, įgalintų 
individą darbinei veiklai, tuo pačiu išsaugant jo kaip asmenyb÷s unikalumą. 

Profesin÷s edukologijos tyrin÷tojai Achtenhagen (1995), Arnold (1995), Brandsma (1999), 
Compter (1998), Erpenbeck (1996), Lipsmeier (1995), Schanz (1992), Tucker (1997) ir kt. atskleidžia 
įvairių šalių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo sistemų unikalumą, profesinių įgūdžių, standartų, 
kvalifikacijų struktūras, specialistų rengimo formavimo politikos reikšmę, analizuoja perkvalifikavimo ir 
kompetencijos tobulinimo aspektus, specialistų rengimo sistemos modernizavimo klausimus, ugdymo ir 
darbo pasaulio sąveikas, istorinę specialistų rengimo sistemos raidą.  

Lietuvos ir žinių visuomen÷s kontekste pastaraisiais metais aukštos kvalifikacijos specialistų 
rengimas tapo ypač aktualus, kadangi Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos, orientuotos į ES specialistų 
rengimo nuostatas inspiruoja egzistuojančią specialistų rengimo kaitą ir modernizavimą. Pagrindinis 
akcentas visuose dokumentuose yra bendros europin÷s mokslo ir studijų erdv÷s sukūrimas akcentuojant 
studijų rezultatus ir rengiamų specialistų kompetencijas. Šiame kontekste formuluojamas probleminis 
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klausimas: kokie kontroversiniai aspektai žinių visuomen÷s kontekste išryšk÷ja realioje švietimo sistemos 
ir darbo rinkos sąveikoje, siekiant užtikrinti rengiamų specialistų kompetentingumą? 

Tyrimo objektas – elektros inžinerijos specialistų rengimas. 
Tyrimo tikslas – išryškinti elektros inžinerijos absolventams suteikiamų kompetencijų 

kontroversinius aspektus darbo rinkos ir švietimo sistemos sąveikoje.  
Pagrindiniai tyrimo uždaviniai yra: nustatyti rengiamų specialistų kompetencijų poreikį darbo 

rinkos užsakymo kontekste; išryškinti rengiamų specialistų kompetencijų paklausos ir pasiūlos santykį; 
atskleisti pagrindines rengiamų specialistų rengimo kompetencijas. 

Tyrimo metodai: atvejo tyrimas taikant dokumentų kontent analiz÷s metodą. 
Straipsnį sudaro trys dalys: pirmoje dalyje pateikiamas tyrimo instrumentarijaus pagrindimas; 

antroje dalyje analizuojamas elektros ūkio specialistų rengimo kontekstas; trečioje pateikiami dokumentų 
kontent analiz÷s rezultatai.  

 
Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas. Siekiant nustatyti konkrečias rengiamų specialistų 

kompetencijas, vadovaujantis švietimo sistemą, specialistų rengimą ir elektros ūkio sektorių 
reglamentuojančiais dokumentais, taikomas dokumentų analiz÷s metodas. Lyginami šie oficialūs 
verbaliniai dokumentai: Bendrasis technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamentas, V 
profesinio išsilavinimo lygio Elektros energetikos inžinieriaus rengimo standartas, Elektrotechninio 
personalo kvalifikacijos vertinimo principai (pagal ISSA leidinį Guideline for Assesing the Competence 
of Electrically Skilled Persons), Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas. Dokumentų 
analiz÷s logika pateikiama 1 lentel÷je. 

1 lentel÷  
Dokumentų turinio analiz÷s logika 

Tyrimo metodologija Tyrimo baz÷ 

Tyrimo tipas Vertinamasis Kompetencijų nustatymas pagal žinių ir geb÷jimų poreikį 
Duomenų tipas Kokybiniai Rašytiniai teiginiai dokumentuose 
Tyrimo duomenų 
šaltiniai 

Oficialūs rašytiniai 
dokumentai 

Specialistų rengimą ir jų kompetencijų poreikį nustatantys 
dokumentai 

Duomenų 
interpretacija 

Login÷-indukcin÷ 
analiz÷ 

Elektros inžinerijos specialistų kompetencijos, išskiriant 
praktinių kompetencijų formavimo poreikį 

Rezultatų pateikimas Aprašomasis Išryškinamas elektros inžinerijos specialistų kompetencijų 
formavimo poreikis darbo rinkos ir švietimo sistemos sąveikos 
kontekste.  

 
Atliekant dokumentų analizę pasirinkta formalizuotas metodas – kontent analiz÷. Pagrindiniai 

dokumentų vertinimo kriterijai yra: tikrumas, patikimumas, reprezentatyvumas. Dokumentų klasifikacijos 
pagal rūšį pagrindą sudaro oficialumo lygis. Analizei pasirinkti oficialūs (tarnybiniai) dokumentai. Pagal 
sukūrimo eiliškumą analizei naudojami pirminiai dokumentai. 

Kontent – analiz÷s metodo esm÷ – išskirti dokumento tekste tam tikrus prasminius vienetus, tada 
skaičiuoti jų vartojimo dažnį, tirti įvairių teksto elementų ryšius tiek vieno su kitu, tiek su visa 
informacijos apimtimi. Konkrečiu tiriamuoju atveju prasminiais vienetais pasirinkta elektros ūkio šakos 
specialistų kompetencijos. Kompetencijos pasikartojimas viename ar kitame dokumente įrodo jos 
reikšmingumą.  Tiriamuoju atveju mato vienetas yra kompetencijos pamin÷jimo dažnumas. 

 
Elektros ūkio šakos specialistų rengimo konteksto analiz÷. Analizuojant specialistų rengimą 

reikia įvertinti tai, kad šiame kontekste galima išskirti 2 aspektus: nacionalines nuostatas ir europines 
dimensijas.  Nacionalines specialistų rengimo nuostatas atspindi nacionaliniai specialistų rengimo 
lygmenys, pasižymintys konkrečiomis funkcijomis, atspindinčiomis kvalifikacijų sistemos ir sąrangos 
požymius. Švietimo sistemoje darbo rinkos užsakymą specialistų rengimui vykdo dvi posistem÷s: 
profesinio ir aukštojo mokslo. Kadangi tyrimas atlikamas aukštojo mokslo posistem÷je, šiame kontekste 
svarbu yra tai, kad specialistų rengimą šiame lygmenyje ypač įtakoja europin÷s specialistų rengimo 
dimensijos formuluojamos Europos Sąjungos direktyviniuose dokumentuose: The Bologna Process 2020 
-The European Higher Education Area in the new decade. Communiqué of the Conference of European 
Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009 ; A 
Framework for Qualifications of the European Higher Education Area. Bologna Working Group on 
Qualifications Frameworks (2005); Tarybos išvados 2009 m. geguž÷s 12 d. d÷l Europos 
bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strategin÷s programos („ET 2020“) (2009/C 119/02); 2009 



 54 

m. lapkričio 26 d. Tarybos ir Taryboje pos÷džiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvados d÷l 
švietimo vaidmens pl÷tojimo visapusiškai veikiančiame žinių trikampyje (2009/C 302/03).  Vienas iš 
pagrindinių aukštojo mokslo erdv÷je rengiamų specialistų siekinius nusakantis dokumentas yra Dublino 
aprašai (2004 m.), kuriuose deklaruojama, jog studijų rezultatai specialistų rengimo aukštajame moksle 
kontekste yra: žinojimas ir supratimas; žinių ir jų supratimo taikymas; geb÷jimas priimti sprendimus; 
geb÷jimas komunikuoti; mokymosi įgūdžiai. Įvertinant nacionalinį specialistų rengimo kontekstą ir 
europines dimensijas neišvengiamai svarbiomis tampa sampratos,  siejamos su kvalifikuotų specialistų 
rengimu.   

Švietimo sistemoje ir darbo rinkoje specialistų rengimo kontekste naudojamos šios pagrindin÷s 
sąvokos: profesija, kvalifikacija, kompetencija. Norint nustatyti, kuri samprata svarbiausia rengiant 
elektros inžinerijos specialistus, būtina nustatyti kiekvienos kategorijos reikšmę. Elektros inžinieriaus 
profesijos sampratos pateikiamos Lietuvos profesijų klasifikatoriuje, inžinierių, technikų ir technologų 
trikalbiame aiškinamajame žodyn÷lyje, AIKOS informavimo sistemoje. Lietuvos profesijų 
klasifikatoriuje (Žin., 2001, Nr. 21-708)  profesijos pogrupyje Elektros inžinieriai (kodas 2143) teigiama, 
jog, „Elektros inžinieriai atlieka tyrimus ir konsultuoja, projektuoja ir vadovauja elektros sistemų, variklių 
ir įrangos gamybos darbams, konsultuoja ir vadovauja tos įrangos eksploatacijai ir remontui arba 
konsultuoja bei tyrin÷ja tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus. Jų atliekamos 
užduotys: (a) elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų projektavimas ir 
konsultavimas;(b) elektros variklių, elektros traukos ir kitų įrenginių, o taip pat buitinių elektros prietaisų 
sistemų projektavimas ir konsultavimas;(c) tikslus elektros instaliacijos planavimas ir pritaikymas 
gamybiniuose ir kituose pastatuose bei objektuose, ir esant reikalui, vadovavimas kai kuriems darbams; 
(d) kontrolinių standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant užtikrinti efektyvų elektros gamybos ir 
paskirstymo sistemos, variklių ir įrenginių funkcionavimą ir saugumą; (e) gedimų nustatymas ir 
šalinimas; (f) veikiančių elektros sistemų, variklių ir įrenginių priežiūros ir remonto organizavimas ir 
vadovavimas;(g) tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinių aspektų tyrimai ir 
konsultavimas;(h) bendradarbiavimas technin÷je srityje ir konsultavimasis su kitais specialistais; (i) 
mokslinių straipsnių ir ataskaitų rengimas;(j) susijusių užduočių atlikimas;(k) vadovavimas kitiems 
darbuotojams“. Taigi, šiame klasifikatoriuje nustatytas užduotis elektros inžinierių profesijos pogrupio 
specialistams galima traktuoti kaip konkrečias kompetencijas, kadangi „kompetencija - įrodytas 
geb÷jimas naudoti žinias, geb÷jimus, asmeninius, socialinius ir (arba) metodinis geb÷jimus dirbant, 
studijuojant ir siekiant profesinio bei asmeninio tobul÷jimo“ (Mokymosi visą gyvenimą Europos 
kvalifikacijų sąranga, Liuksemburgas, 2009). Antra vertus, profesijų klasifikatoriuje pateikta bendroji 
kvalifikacijos charakteristika ir užduočių spektras inspiruoja tai, kad studijų rezultatai, kurie yra 
kiekvienos specialistus rengiančios studijų programos pagrindas, turi atitikti Dublino aprašų studijų 
rezultatų bei Europos inžinierių studijų akreditavimo standarto reikalavimams. Šiame kvalifikacijos 
pogrupyje išskiriamos 2 profesijų grup÷s: elektros inžinierius, kuris „kuria naujus įrenginius, juos 
išbando, sudaro jų eksploatavimo taisykles bei remonto tvarkaraščius, sprendžia panaudojimo problemas 
ir įvertina inžinierinių projektų sąnaudas“. Yra kelios plačios sritys, kuriose gali dirbti inžinieriai 
elektrikai: elektros energijos gaminimas, perdavimas ir paskirstymas, elektros įrenginių ir mašinų 
gamyba. Elektros inžinieriai planuoja energetikos ūkį, kuria energetikos ir pramon÷s įmonių elektros ūkio 
kompiuterinio valdymo, kontrol÷s ir apsaugos sistemas, įmonių technologijų automatin÷s kontrol÷s ir 
kompiuterinio valdymo sistemas“ ir elektromechanin÷s įrangos elektros inžinierius, kurio darbo aprašas 
klasifikatoriuje nepateikiamas.  

Tuo tarpu kvalifikacija traktuojama kaip įgaliotų valstyb÷s institucijų pripažinta turimų asmens 
kompetencijų (funkcin÷s, pažintin÷s ir bendrosios), reikalingų dirbti pagal tam tikrą profesiją visuma. 
Kvalifikacijos pripažinimas patvirtinamas valstyb÷s reglamentuojamais diplomais ir pažym÷jimais.  
Vadinasi, kvalifikacija yra formalus įgytų asmens gabumų ir žinių pripažinimas, kurias jis sugeba tam 
tikroje veikloje panaudoti tam tikru lygiu. Šis terminas naudojamas siekiant pabr÷žti veiklos arba asmens 
profesinių geb÷jimų tam tikroje srityje lygmenį. Juo apibr÷žiami situaciniai tam tikros veiklos 
reikalavimai ir asmenin÷s savyb÷s. Taigi, švietimo institucijos tam tikrų kompetencijų pagrindu gali 
suteikti asmenims tam tikrą kvalifikacinį laipsnį. Įvertinus anksčiau pateiktas sampratas, šio tyrimo metu 
laikomasi metodologinių nuostatų, jog  švietimo institucijose specialistui apibr÷žtų reikalavimų kontekste 
realizuojant studijų programas suteikiama akademin÷ kvalifikacija (žr. 1 pav.). 
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1 pav. Akademin÷s kvalifikacijos suteikimo logika 

 
Kadangi akademinę kvalifikaciją įgijusių specialistų veikla yra susijusi su darbo rinka, šiame 

kontekste yra svarbu, ar ji atitinka rinkoje keliamus reikalavimus. Vadinasi, siekiant kokybiško specialistų 
rengimo, turi būti glaudi sąveika tarp švietimo ir ūkio subjektų. Ši sąveika pateikta 2 pav.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2 pav. Švietimo ir ūkio subjektų sąveika suteikiant kvalifikaciją 
 
Paveiksle atskleidžiama tai, jog kiekvienam sąveikos komponentui, atliekančiam tam tikras 

funkcijas ( švietimo sistemos funkcija –švietimo politikos formavimas, darbo rinkos funkcija - socialinio 
užsakymo formulavimas, švietimo institucijų funkcija – specialistų rengimas vadovaujantis švietimo 
politikos nuostatomis ir socialiniu užsakymu) susiformuoja specialistų rengimo sistema. Įvertinant 
specialistų rengimą Lietuvos švietimo sistemos kontekste praktin÷je veikloje išryšk÷ja tai, jog šie ryšiai 
n÷ra pakankamai subalansuoti ir tamprūs, tod÷l švietimo sistemoje rengiami specialistai ne visuomet 
atitinka kintančius darbo rinkos poreikius. D÷l šios priežasties pailg÷ja parengtų specialistų darbo rinkoje 
adaptacijos periodas, ribojamos jų mobilumo ir karjeros veiklos pasaulyje galimyb÷s.  

Apibendrinant galima teigti, jog įvertinus pateiktas nuostatas, yra svarbu nustatyti specialistams 
formuluojamų kompetencijų sąveiką darbo rinkos ir aukštojo mokslo sistemos lygmenyse.  Tai pad÷tų 
sumažinti atotrūkį tarp darbo rinkos poreikių ir suteikiamų akademinių kvalifikacijų. Kadangi tyrimas 
siejamas su elektros ūkio sektoriumi, tyrimo metu bus analizuojami elektros inžinerijos specialistų 
rengimo probleminiai aspektai kompetencijų suteikimo ir jų poreikio kontekste. 

 
Dokumentų analiz÷s rezultatai. Šioje tyrimo dalyje pateikiami ir analizuojami dokumentai, 

reglamentuojantys rengiamų specialistų kompetencijas. Analiz÷ atspindi norminių švietimo, darbo ir 
socialin÷s apsaugos bei elektros energetikos ūkio sektoriaus dokumentų nuostatas bei tarptautin÷s 
socialin÷s apsaugos asociacijos kvalifikacijos vertinimo principus. Kadangi praktinių įgūdžių formavimo 
pagrindą specialistų rengimo kontekste sudaro būtinų žinių baz÷, kurios pagrindu formuojami konkretūs 
geb÷jimei, šioje tyrimo dalyje išryškinamos kokybiškam specialistų rengimui reikalingos žinios ir trijų 
lygių geb÷jimai. Geb÷jimų samprata grindžiama Studijų kokyb÷s vertinimo centro rekomendacijomis. 
Šiuo metu specialistų rengimą reglamentuojantys pagrindiniai galiojantys norminiai dokumentai LR 
švietimo sistemos kontekste yra Bendrasis technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamentas 
(LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, 2005 04 29, Nr. ISAK-734), V profesinio išsilavinimo lygio 
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Elektros energetikos inžinieriaus rengimo standartas (LR Švietimo ir mokslo bei socialin÷s apsaugos ir 
darbo ministrų įsakymai, 2004 12 31, Nr. ISAK-2093/11-301).  

Elektros ūkio šakos sektoriuje rengiamų specialistų kompetencijų poreikis yra apibr÷žtas 
Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatyme. Nors šios kompetencijos min÷tame dokumente n÷ra 
tiesiogiai įvardijamos, tačiau jame pateikiamos elektros ūkio subjektų veiklos sritys, principai, funkcijos 
atskleidžia ir jose dirbančiųjų specialistų kompetencijų parametrus. 

Analizuojant elektros ūkio šakos įmon÷ms rengiamų specialistų kompetencijas atliekant anksčiau 
įvardintų dokumentų kontent analizę, pirmiausiai buvo sugrupuotos kompetencijų pagal kiekvieną 
analizuojamą dokumentą atskirai. Po to buvo išskirtos pagrindin÷s kategorijos: žinios, pažintiniai 
geb÷jimai, praktiniai geb÷jimai, perkeliamieji geb÷jimai. Žinios tyrime traktuojamos kaip geb÷jimų 
formavimo ir ugdymo baz÷. Geb÷jimų samprata aiškinama taip: pažintiniai geb÷jimai yra tie geb÷jimai, 
kurie reikalingi įvairių objektų sandarai bei savyb÷ms pažinti, reiškinių priežastims bei d÷sningumams 
suvokti. Praktiniai geb÷jimai yra išugdyti įgūdžiai, reikalingi s÷kmingai specialisto praktinei veiklai ir 
žinių taikymui praktiniams tikslams pasiekti, o perkeliamieji geb÷jimai naudojami ne tik toje veiklos 
srityje, kuriai per studijų programą rengiamasi. Pagal išskirtas kategorijas analizuojant visus dokumentus 
buvo išskirtos subkategorijos, kuriose atsispind÷jo pagal pasikartojimo dažnį konkrečios kategorijas 
apibūdinančios charakteristikos. Siekiant aiškiai pateikti kiekvienos subkategorijos esmę, tyrimo metu 
buvo išskiriami subkategorijos elementai. Gauti rezultatai pateikiami 3.1 lentel÷je. Toks sugrupavimas 
leido nustatyti kiekvienos kategorijos struktūrą bei svarbiausius aspektus, akcentuojamus švietimo 
sistemos, darbo rinkos ir instituciniame lygmenyse. Kitaip tariant, leido išryškinti skirtumus tarp švietimo 
politikos, socialinio užsakymo ir realaus specialistų rengimo. Analizuojant dokumentus išryšk÷jo, kad 
žinioms ir geb÷jimams skirtinguose lygmenyse skiriami šiek tiek skirtingi akcentai. Specialistų rengimą 
reglamentuojančiuose dokumentuose švietimo sistemos lygmenyje akcentuojamos platesn÷s žinios, 
būtinos kvalifikacijai įgyti. Žinių bazę sudaro  fundamentaliųjų, technologijos ir socialinių/humanitarinių 
žinių blokai. Tuo tarpu darbo rinkos ir instituciniame lygmenyje pageidaujamos ir suteikiamos konkrečios 
su specialybe susijusios žinios. Tačiau, nors šiuose lygmenyse akcentuojamos specialybin÷s žinios, 
subkategorijų elementuose netiesiogiai galime atpažinti fundamentaliųjų, technologijos bei socialinių/ 
humanitarinių žinių poreikį.  

Pažintiniai geb÷jimai subkategorijose tyrimo metu buvo grupuojami pagal jų panaudojimą 
konkrečioje veikloje. Švietimo sistemos lygmenyje išryšk÷jo , jog pažintiniai geb÷jimai yra naudojami 
taikymo, suvokimo, analiz÷s, vertinimo bei integravimo kontekste. Darbo rinkoje jie naudojami taikymo 
ir analiz÷s kontekste. Praktiniai geb÷jimai tyrimo metu buvo grupuojami pagal veiklą. Švietimo sistemos 
lygmenyje prioritetine tvarka ši geb÷jimų grup÷ yra tokia: tyrimas, taikymas, vertinimas, vadovavimas, 
sisteminimas, projektavimas. Socialinio užsakymo kontekste svarbiausia yra eksploatavimas ir priežiūra, 
reikšminga – organizavimas, mažiau reikšminga – projektavimas ir tyrimas. Specialistų rengimo 
lygmenyje prioritetai pasiskirsto taip: projektavimas, vadovavimas, taikymas.  

Perkeliamieji geb÷jimai buvo grupuojami pagal pobūdį. Tyrimo metu išryšk÷jo, jog švietimo 
sistemos lygmenyje šie geb÷jimai išsid÷st÷ tokia seka: matematinis/loginis mąstymas, 
bendravimas/komunikavimas, planavimas/organizavimas, bendradarbiavimas, teisinis išprusimas, darbas 
su informacija, IT naudojimas, dokumentacijos rengimas, tobul÷jimas. Socialinio užsakymo kontekste: 
teisinis, išprusimas, dokumentacijos rengimas. 

 
2 lentel÷  

Kontent analiz÷s kokybiniai parametrai 
 

Specialistų rengimą švietimo rinkoje reglamentuojantys dokumentai 
Kategorija Subkategorija Subkategorijos elementai 

Matematika Ne tik skaičiavimo būdai, bet ir matematikos koncepcijos bei principai; 
diferencialinis ir integralinis skaičiavimas bei diferencialin÷s lygtys; tiesin÷ 
algebra, skaitin÷ analiz÷, tikimybių teorija, statistika; pagilintos specifin÷s. 
Projektuojamojo objekto įvairios paskirties elektrinių schemų skaičiavimai. 

Gamta Fundamentaliosios žinios apie gamtą ir jos reiškinius, apie tų reiškinių 
kiekybinę išraišką 

Humanitariniai ir 
socialiniai 
mokslų 

Inžinerin÷s profesijos tikslams pasiekti, tiek platesnei erudicijai bei filosofinei 
pasaul÷žiūrai ugdyti 

Medžiagos Inžinerijoje naudojamos medžiagos ir elementai bei jų savyb÷s 

Žinios  

Projektavimas, Projektavimo ir konstravimo bei gamybos metodai ir būdai, šiems veiksmams 
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Specialistų rengimą švietimo rinkoje reglamentuojantys dokumentai 
Kategorija Subkategorija Subkategorijos elementai 

konstravimas, 
gamyba 

naudojamos technin÷s priemones ir jų valdymo metodai bei kokyb÷s 
užtikrinimo principai 

Informatika Specifin÷s pagilintos 
Konstrukcijos Išanalizuoti ir parinkti konstrukcinius elektros energijos šaltinių ir tinklų 

sprendimus.  
Įranga Parinkti reikiamą įrangą. Planuoti sumontuotų elektros įrenginių pripažinimą 

tinkamais naudoti. Elektros įranga bei jos eksploatavimą 
Elektronika  Pagrindai 
Mechatronika  Pagrindai 
Darbų sauga Žemos įtampos įrenginių keliami pavojai ir būtinos saugos priemon÷s. 

Gilesn÷s žinios apie saugos priemones, saugos reikalavimus atliekant 
bandymus, saugų bandymų planavimą. Apsaugin÷s priemon÷s ir taikoma 
darbo tvarka. 

Elektrotechnika  Pagrindin÷s elektrotechnikos žinios ir jų taikymas įvairiose zonose 
Vadyba  Žinios apie įmon÷s organizacinę struktūrą 
Taikymas  Geb÷jimas dalykines žinias taikyti sprendžiant kokybinius ir kiekybinius 

žinomo ir nežinomo pobūdžio uždavinius, dažnai turint tik ribotą ir (arba) 
prieštaringą informaciją. Laboratorin÷ patirtis, skirta teorijos ir praktikos 
elementams derinti, geb÷jimas atlikti inžinerinei veiklai reikalingus 
eksperimentinius darbus. Išmanyti, parinkti ir taikyti pažangias montavimo 
darbų technologijas. Planuoti ir organizuoti elektros energijos gamybos, 
perdavimo, skirstomųjų įrenginių technologinį valdymą.  

Suvokimas  Geb÷jimas teoriškai suprasti naujas technologijas. Nusimanymas apie naujas 
ir reikšmingas studijų srities mokslinių tyrimų ir pl÷tros problemas. 
Informacijos ir duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžiai; 
geb÷jimas interpretuoti duomenis, gautus iš laboratorinių steb÷jimų ir 
matavimų, jų svarbos požiūriu. Geb÷ti atpažinti tam tikrus pavojus, kurie gali 
kilti vykdant darbus ant arba arti elektros įrenginių. 

Analiz÷  Geb÷jimas atpažinti ir analizuoti naujas problemas bei planuoti jų sprendimo 
strategijas. Analizuoti ir vertinti rinkos tyrimų duomenis, ekonominius 
įmon÷s veiklos rodiklius. 

Vertinimas Kvalifikuotai pasirinkti būtinus matavimo ir bandymų įrenginius bei įvertinti 
tinkamus bandymų rezultatus. Geb÷ti, remiantis preliminariai ir reguliariais 
patikrinimais, įvertinti būtinų saugos priemonių efektyvumą. 

Pažintiniai 
geb÷jimai 

Integravimas Holistinis požiūris darant profesinius sprendimus, subalansuojant sąnaudas, 
naudą, saugumą, kokybę, patikimumą, išvaizdą ir įtaką aplinkai. 

Tyrimas Praktinių tyrimų, eksperimentų planavimo, projektavimo ir atlikimo įgūdžiai, 
pradedant problemos formulavimu, tyrimų įrangos parinkimu ir baigiant 
rezultatų bei atradimų vertinimu bei kvalifikavimu; geb÷jimas rinktis 
tinkamus būdus bei metodiką ir atlikti patikimus matavimus. Darbo su 
bandymų bei matavimų įranga įgūdžiai ir geb÷jimas taikyti standartinius 
tyrimų metodus. Sugeb÷ti atlikti bandymus taip, kad veikiantys įrenginiai 
nepadarytų žalos asmenims, galvijams ar nuosavybei.  

Taikymas Sugeb÷ti parinkti ir įgyvendinti montavimui taikomas saugos priemones. 
Skaičiuoti įvairios paskirties elektros įrenginių darbo režimus. Naudojimosi 
informacin÷mis technologijomis, bazine programine įranga įgūdžiai, 
geb÷jimai taikyti ir naudoti skaitinius kompiuterinius metodus, skirtus 
specifin÷ms inžinerin÷ms problemoms spręsti, naudoti kompiuterius 
problemų sprendimo duomenims gauti ir apdoroti, procesams valdyti, 
automatizuotajam projektavimui, kompiuterinei grafikai, naudotis kitomis 
kompiuterių funkcijomis. 

Vertinimas  Geb÷jimas įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir 
saugos požiūriu. Geb÷jimas įvertinti medžiagų ir reiškinių panaudojimo riziką 
bei ją kontroliuoti. Įvertinti numatomų vykdyti darbų poveikį saugiam įrangos 
eksploatavimui 

Vadovavimas  Organizuoti ir užtikrinti darbų saugos reikalavimų laikymąsi atliekant 
montavimo ir paleidimo derinimo darbus. Įvertinti elektros energetikos 
sektoriaus verslo aplinką ir savo įmon÷s (padalinio) galimybes. 

Praktiniai 
geb÷jimai 

Sisteminimas Įgūdžiai steb÷ti ir matuoti kiekybinio bei kokybinio pobūdžio fizines ar kitas 
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savybes, įvykius ar pokyčius, juos sistemiškai užrašyti bei dokumentuoti.  
Projektavimas Geb÷jimas projektuoti sistemas, procesus ir jų elementus. 
Matematinis/loginis 
mąstymas 

Loginio mąstymo ir algoritmizavimo įgūdžiai, uždavinių sprendimo įgūdžiai, 
susiję su kokybin÷s ir kiekybin÷s informacijos įvertinimu, apimant ir tokias 
situacijas, kuriomis vertinimus reikia daryti trūkstant informacijos arba turint 
prieštaringą informaciją. Matematiniai ir skaičiavimo įgūdžiai, įskaitant 
tokius aspektus kaip klaidų analiz÷, skaičiavimo tikslumo įvertinimas, 
taisyklingas matavimo vienetų ir duomenų pateikimo būdų naudojimas. 

Bendravimas/ 
Komunikavimas 

Bendravimo įgūdžiai, kuriuos sudaro tiek rašytinis, tiek žodinis bendravimas 
taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų (rašytinių įgūdžių 
ugdymas bei tobulinimas vyksta ir per inžinerinių bei kitų dalykų studijas). 
Geb÷jimas aiškiai ir teisingai raštu bei žodžiu pateikti tyrimų rezultatus ir 
išvadas įvairioms klausytojų auditorijoms.  

Planavimas/ 
Organizavimas 

Planuoti ir organizuoti elektros įrenginių remontą. Planuoti ir organizuoti 
elektros įrenginių technin÷s būkl÷s tikrinimą. Planuoti ir organizuoti įmon÷s 
(padalinio) veiklą. Laiko tvarkymo ir organizaciniai įgūdžiai, 
atsiskleidžiantys per mok÷jimą planuoti ir įgyvendinti produktyvius bei 
veiksmingus darbo būdus.  

Bendradarbiavimas Bendradarbiauti nustatant tikrinimo sąlygas. Darbo daugiaprofilin÷je grup÷je 
(komandoje) įgūdžiai.  

Teisinis išprusimas Geb÷jimas naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais. Vadovautis 
galiojančiomis normomis ir standartais. 

Darbas su 
informacija 

Informacijos paieškos, susijusios su pirminiais ir antriniais informacijos 
šaltiniais, įgūdžiai, įskaitant operatyviąją informacijos paiešką.  

IT naudojimas Informacinių technologijų naudojimo įgūdžiai – tokie, kaip naudojimasis 
informacijos tinklais ir duomenų baz÷mis, kompiuterinis tekstin÷s ir grafin÷s 
dokumentacijos rengimas.  

Dokumentacijos 
rengimas 

Parengti projektuojamų elektros sistemų projektinę dokumentaciją. Rengti ir 
tvarkyti operatyvinę ir techninę dokumentaciją, susijusią su elektros įrenginių 
eksploatavimu. 

Perkeliamieji 
geb÷jimai 

Tobul÷jimas Studijavimo įgūdžiai, reikalingi nuolatiniam profesiniam tobul÷jimui.  
Žinios Specialyb÷s Apie energetikos sistemos struktūrą; apie elektros tiekimo patikimumą ir 

kokybę; apie elektros energijos gamybą, perdavimą, skirstymą ir tiekimą; 
apie elektros įrenginių įrengimą; apie elektrinių ir elektros tinklų 
eksploatavimą bei saugą eksploatuojant elektros įrenginius; apie elektros 
energijos gamybą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius; apie elektros 
energijos tiekimą, naudojimą bei pardavimą; apie elektros energijos rinkos 
principus, elektros energijos kainodarą; apie aprūpinimo elektros energija 
nutraukimą ir ribojimą, techninius ir saugumo reikalavimus. 

Taikymas  remiantis tiekimo patikimumo, efektyvumo, vadybos ir aplinkos saugos 
reikalavimais, planuoti ilgalaikę elektros energetikos sistemos pl÷trą, gerinant 
pasinaudojimo sistema sąlygas. Sudaryti skirstomųjų tinklų avarijų 
prevencijos ir likvidavimo planus bei kontroliuoti, kaip jie vykdomi.  

Pažintiniai 
geb÷jimai 

Analiz÷ prognozuoti ilgalaikį energetikos sistemos galios balansą ir teikti rinkos 
dalyviams informaciją apie prognozuojamą generuojamos ar perdavimo 
galios trūkumą arba ribojimus. 

Praktiniai 
geb÷jimai 

Eksploatavimas Eksploatuoti, prižiūr÷ti, valdyti ir pl÷toti perdavimo tinklus bei jungiamąsias 
linijas, užtikrinant perdavimo tinklų įrenginių darbo patikimumą. Techniškai 
eksploatuoti, prižiūr÷ti, valdyti ir pl÷toti skirstomuosius tinklus bei 
jungiamąsias linijas su kitais tinklais, užtikrinant patikimą skirstomųjų tinklų 
įrenginių darbą, efektyvų ir saugų tiekimą, laikantis aplinkos apsaugos 
reikalavimų. Techniškai eksploatuoti, prižiūr÷ti, valdyti ir pl÷toti 
skirstomuosius tinklus bei jungiamąsias linijas su kitais tinklais, užtikrinant 
patikimą skirstomųjų tinklų įrenginių darbą, efektyvų ir saugų tiekimą, 
laikantis aplinkos apsaugos reikalavimų. Atlikti, elektros energijos srautų 
perdavimo tinkluose dispečerinį valdymą, atsižvelgiant į elektros energijos 
mainus, elektros energijos srautų ribojimus, suderintus su kitomis energetikos 
sistemomis. Prijungti vartotojų, skirstomųjų tinklų operatorių ir gamintojų 
įrenginius prie perdavimo tinklų pagal atitinkamų techninių norminių 
dokumentų reikalavimus. Prijungti vartotojų ir gamintojų įrenginius, esančius 
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skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų 
pagal atitinkamus techninius norminius dokumentus ir technines sąlygas. 

Priežiūra  Atlikti skirstomaisiais tinklais persiunčiamos elektros energijos matavimus, 
perduoti elektros energijos apskaitos rodmenis perdavimo sistemos 
operatoriui ir rinkos dalyviams jų gautos elektros energijos apimtimi. Matuoti 
elektros energijos parametrus ir elektros energijos apskaitos rodmenis 
perduoti rinkos dalyviams, tarp jų ir balansavimo energijos tiek÷jams, jų 
elektros energijos tiekimo apimtimi. Vykdyti perdavimo ir skirstomųjų tinklų 
patikimumo kiekybinius ir kokybinius pasikeitimų steb÷jimus.  

Organizavimas Organizuoti ir diegti perdavimo tinklų elektros energijos apskaitą bei 
eksploatuoti ir prižiūr÷ti jos įrenginius. Organizuoti, diegti, naudoti ir 
prižiūr÷ti  skirstomaisiais tinklais persiunčiamos elektros energijos apskaitą 
bei eksploatuoti ir prižiūr÷ti jos įrenginius.  

Projektavimas Atlikti elektros tinklų projektavimo ir  rekonstravimo darbus.  
Tyrimai Mokslinių tyrimų geb÷jimai.  
Teisinis išprusimas Vadovautis teis÷s aktais ir taisykl÷mis reglamentuojančiomis Elektros 

energetikos sektoriaus veiklą. 
Perkeliamieji 
geb÷jimai 

Dokumentacijos 
rengimas 

Buhalterin÷s apskaitos  elektros energetikos sektoriuje įgūdžiai 

 
Apibendrinant atliktos kontent analiz÷s rezultatus galima teigti, kad švietimo sistemos ir darbo 

rinkos sąveikoje pastebimi skirtumai tarp elektros ūkio specialistų kompetencijų paklausos ir pasiūlos. 
Išskaidžius kompetencijas į keturias kategorijas išryšk÷jo tai, kad specialistų rengimą 
reglamentuojančiuose dokumentuose yra atskleidžiamas žinių, kaip įgūdžių formavimo baz÷s, gana platus 
spektras. Tuo tarpu darbo rinkos, teikiančios socialinį užsakymą specialistų rengimui pagrindiniame 
dokumente aiškiai akcentuojamos specialyb÷s žinios. Labai didelis atotrūkis išryšk÷ja ir pažintinių 
geb÷jimų ugdymo lygmenyje, kadangi švietimo sistemoje šių geb÷jimų ugdymo kontekste akcentuojamos 
penkios subkategorijos, kurios atspindi gana aukštus taksonominius lygius nuo taikymo iki geb÷jimų 
integravimo, o darbo rinka apsiriboja tik taikymu ir analize. Mažiausiai nutolę viena nuo kitos yra 
praktinių geb÷jimų kategorijos. Praktinių geb÷jimų lygmenyje galima aptikti daugiausiai sąlyčio taškų 
tarp specialistų kompetencijų pasiūlos ir socialinio užsakymo. Didžiausias atotrūkis yra perkeliamųjų 
geb÷jimų lygmenyje, kuriame specialistų rengimui švietimo sistemos lygmenyje formuluojami daug 
platesni reikalavimai, o darbo rinkos lygmenyje akcentuojama tik teisinis išprusimas ir dokumentacijos 
rengimas. Taigi, darbo rinka šioje kategorijoje apsiriboja labai konkrečiomis funkcinio ir operacinio 
pobūdžio kompetencijomis. Tokia situacija inspiruoja tam tikras problemas specialistų rengimo 
instituciniame lygmenyje, kadangi programų sudarytojai turi labai aiškiai apibr÷žtus reikalavimus studijų 
programoms švietimo sistemos lygmenyje, o darbo rinkos lygmenyje kompetencijos siejamos labiau tik 
su konkrečiu darbu. Tokiame kontekste išryšk÷jęs disbalansas tarp švietimo sistemos kaip socialinio 
užsakymo vykdytojo ir paties socialinio užsakymo pobūdžio gali sukelti tam tikras gr÷smes, kurios gali 
tur÷ti įtakos nepageidaujamoms ekonomin÷ms pasekm÷ms (esant netinkamai specialistų kompetencijai 
sukuriama mažesn÷ pridedamoji vert÷), tiek socialin÷ms pasekm÷ms (kompetencija gali konkrečiam 
asmeniui pasireikšti kaip karjeros galimybes ribojantis veiksnys, apsunkinti adaptaciją darbo rinkoje ir 
kt.). 

 
Išvados 
• Žinių visuomen÷s, pasižyminčios intensyvia technologine ir žinių kaita, charakteristikos 

neišvengiamai įtakoja kvalifikuotų specialistų rengimo parametrus bei jiems suteikiamų kompetencijų 
pobūdį. 

• Rengiant kompetentingus specialistus yra labai svarbi darbo rinkos, švietimo sistemos ir 
švietimo institucijų sąveika, kurios išraiška tur÷tų būti subalansuota specialistų kompetencijų poreikio ir 
pasiūlos derm÷. 

• Elektros ūkio šakos specialistų rengimo kontekste šiuo metu galiojančiuose specialistų 
rengimą reglamentuojančiuose ir jų kompetentingumą nusakančiuose darbo rinkos ir švietimo sistemos 
norminiuose dokumentuose išryšk÷ja skirtumai specialistų kompetencijų kontekste. 

• Visuose dokumentuose yra išreikšti pagrindiniai struktūriniai kompetencijos parametrai: 
žinios, pažintiniai, praktiniai, perkeliamieji geb÷jimai, tačiau pačių kompetencijų formulavime išryšk÷ja 
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skirtumai tarp švietimo sistemos ir darbo rinkos. Didžiausias atotrūkis kompetencijų pasiūlos ir paklausos 
lygmenyse yra perkeliamųjų geb÷jimų srityje. 

•  Išryšk÷jęs disbalansas tarp socialinio užsakymo ir švietimo sistemos parametrų gali tur÷ti 
esmin÷s įtakos šalies ekonomin÷s pl÷tros tendencijoms bei parengtų specialistų socializacijai. 
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CONTROVERSIAL ASPECTS OF COMPETENCES GIVEN TO GRADUATES IN THE 

CONTEXT OF THE KNOWLEDGE SOCIETY: THE ANALYSIS OF THE CONTEXT OF THE 
PREPARATION OF THE SPECIALISTS OF ELECTRICITY ENGINEERING 

 
dr. Marija Jotautien÷, Kaunas Technical College  
 
Abstract. In the article there is the analysis of the controversial aspects of the preparation of the specialists 

of the technological study, electricity and electronics direction, electricity engineering branch in the context of the 
interaction of a labour market and educational system. Moreover, the article introduces the context of the real and 
existing common preparation of specialists in Lithuania while placing the emphasis on the importance of the 
interaction of the labour market and educational system. With the reference to this exact interaction, the analysis of 
valid documents of the standard labour market and educational system is performed. With the help of this analysis, 
the emphasis is put on the differences of these segments in the context of the formation of the specialists’ 
competences. 

Key words: preparation of specialists, interaction of the labour market and educational system, context of 
specialists’ preparation, competence. 
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Anotacija.  Šiuolaikin÷je dinamiškoje visuomen÷je svarbia švietimo forma tampa suaugusiųjų mokymasis, 

apimantis asmens bendrajai kultūrai, profesinei veiklai reikalingų žinių įgijimą, geb÷jimų lavinimą ir tobulinimą bei 
vertybinių nuostatų formavimą. Straipsnyje apžvelgiamas suaugusiųjų dalyvavimo ES fondų finansuojamuose 
projektuose aktualumas. Šiame kontekste pristatomi tyrimo rezultatai, atskleidžiantys mokymosi visą gyvenimą 
kompetencijų ugdymą. 

Pagrindin÷s sąvokos: mokymasis visą gyvenimą, kompetencijos, dalyvavimas ES projektuose. 
 
Įvadas. 2001 m. Europos Komisijos komunikate „Paverskime realybe visą gyvenimą trunkantį 

mokymąsi Europoje“ ir 2002 m. Europos Tarybos reglamente „D÷l visą gyvenimą trunkančio mokymosi“ 
teigiama, kad mokymosi visą gyvenimą svarba yra ne tik  konkurencingumo ar geb÷jimo įsidarbinti 
skatinimas, bet ir  visuomenin÷s – socialin÷s integracijos, aktyvaus pilietiškumo, asmeninio tobul÷jimo 
vystymo ir saviraiškos ugdymas. Pabr÷žiama, kad suaugusiųjų mokymasis yra ypatingai svarbi mokymosi 
visą gyvenimą dalis, užtikrinanti gyvenimo pilnavertiškumą. Literatūroje randama įvairių suaugusiųjų 
mokymosi apibr÷žimų – Europos Komisijos ir Tarybos dokumentuose  suaugusiųjų mokymasis 
įvardijamas kaip visi mokymosi būdai, kuriuos naudoja suaugusieji, įgiję pirminį išsilavinimą, 
neatsižvelgiant į tai, kaip toli yra pažengęs šis procesas. „Suaugusiųjų mokymas padeda asmeniui įgyti 
reikiamų žinių, mok÷jimų, įgūdžių, tobulinti turimą kvalifikaciją ir tapti aktyviu demokratin÷s 
visuomen÷s piliečiu“ (Kanapickait÷, 2003).  

  Mokymosi visą gyvenimą id÷jos pabr÷žiamos įvairiuose Europos Sąjungos dokumentuose 
(„Mokymosi visą gyvenimą memorandume“ (2001), „Svarbiausi Bolonijos proceso dokumentai“ (1997–
2007)), akcentuojant poreikį pl÷toti nuolatinio mokymosi id÷jas, skatinti suaugusiųjų mokymosi visą 
gyvenimą pl÷trą, diegti naujoves į mokymą ir mokymąsi. „Mokymasis visą gyvenimą laikytinas vienu 
svarbiausiu švietimo tikslų ir laukiamu rezultatu“ (Mačiulyt÷ ir kt., 2009). 

Suaugusiųjų mokymasis visą gyvenimą Lietuvoje n÷ra pakankamai išpl÷totas. EUROSTAT 
duomenimis, tik 5–10 % suaugusių Lietuvos gyventojų dalyvauja suaugusiųjų mokymosi programose, tuo 
tarpu kai kuriose ES šalyse (Švedija, Vokietija) šis rodiklis viršija 40 %. Suaugusiųjų mokymosi 
kompetencijų ugdymas aktualus ir svarbus veiksnys įvairiais aspektais: švietimo, mokslo, sveikatingumo 
ir socializacijos raidose, pilietiškumo ir atsakomyb÷s skatinime, gyvenimo pilnavertiškumo ir gerov÷s 
kūrime.  

Tyrimo tikslas – atlikti, neuniversitetinių aukštųjų mokyklų d÷stytojų, mokyklų pedagogų 
analizę pagal mokymosi visą gyvenimą ir kompetencijų ugdymą programas, finansuojamas ES fondų. 

Tyrimo uždaviniai: 
1. Išanalizuoti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą situaciją Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. 
2. Atlikti suaugusiųjų, besimokančių pagal mokymosi visą gyvenimą ir kompetencijų ugdymo 

programas, finansuojamas ES fondų, apklausą. 
Tyrimo metodai: 
1. Statistinių ES, LR duomenų ir dokumentų apie mokymąsi visą gyvenimą atranka. 
2.  Aukštųjų neuniversitetinių mokyklų d÷stytojų ir mokyklų pedagogų anketin÷ apklausa. 
3. Apklausos duomenų atranka ir grupavimas. 
 
Situacijos ES ir Lietuvoje apžvalga. Remiantis EUROSTAT statistiniais duomenimis (2010), 

„Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityse strategijoje iki 2020 metų“ rekomenduojama, kad 
ne mažiau kaip 15 % suaugusiųjų nuo 25 iki 64 metų dalyvautų mokymosi visą gyvenimą programose. 
Pagal statistinius duomenis Europos Sąjungoje 2009 m. žmonių, kurių amžius nuo 25 iki 64 metų, 
dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą programose buvo 9,3 %. Šis besimokančiųjų skaičius, dalyvavusių 
mokymosi visą gyvenimą programose, ES nedid÷jo nuo 2004 m. 2009 metais besimokančiųjų skaičius 
buvo didesnis tarp moterų (10,2 %) nei vyrų (8,5%).  
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Ekonomiškai stipriose šalyse – Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Jungtin÷je Karalyst÷je – žymiai 
didesnis gyventojų skaičius (vidutiniškai apie 40 %) dalyvavo mokymosi visą gyvenimą programose. 
Rytų šalyse – Bulgarijoje, Rumunijoje – dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą programose gyventojų 
skaičius sudar÷ tik 2 % nuo bendrojo gyventojų skaičiaus. Vienas iš ES tikslų – skirti didesnį d÷mesį 
jaunoms ES šalims, integruojant  jas į bendrąją Europos Sąjungos erdvę. Nors Lietuvoje mokymosi visą 
gyvenimą situacija yra geresn÷, būtina ieškoti priežasčių, vidinių resursų ir sudaryti sąlygas, 
skatinančias suaugusiųjų mokymą Lietuvoje. 

Ekonominiai ir socialiniai pokyčiai keičia ir pagrindinių geb÷jimų, įgūdžių, mok÷jimų sąrašą, 
kuriuos kiekvienas asmuo privalo tur÷ti kaip minimumą, reikalingą darbin÷je veikloje, visuomeniniame ir 
asmeniniame gyvenime. Lisabonos Tarybos išvadose, kaip svarbiausi įvardyti įgūdžiai, nurodomi: 
informacin÷s technologijos, užsienio kalbos, technologin÷ kultūra, verslininkyst÷ ir socialiniai geb÷jimai 
(Mokymosi visą gyvenimą memorandumas, 2001). Šis sąrašas n÷ra baigtinis ir išsamus, tod÷l siekiant, kad 
Europos šalys pl÷totų visų gyventojų mokymosi visą gyvenimą kompetencijų ugdymą, 2006 m. Europos 
Parlamentas ir Taryba rekomendavo kaip orientyru remtis dokumentu „Esmin÷s visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi kompetencijos“ (Recommendation of the European Parliament and of the Counsil, 
2006), kuriame išskiriamos ir detalizuojamos aštuonios mokymosi visą gyvenimą ugdytinos 
kompetencijos: bendravimas gimtąja kalba, bendravimas užsienio kalbomis, matematiniai geb÷jimai ir 
pagrindiniai geb÷jimai mokslo ir technologijų srityse, skaitmeninis raštingumas, mokymasis mokytis, 
socialiniai ir pilietiniai geb÷jimai, iniciatyva ir verslumas, kultūrinis sąmoningumas ir raiška. Visos 
kompetencijos yra vienodai svarbios, daugelis jų persipina ir papildo viena kitą. Kritinis mąstymas, 
kūrybingumas, iniciatyvumas, problemų sprendimas vaidina pagrindinį vaidmenį ugdant visas aštuonias 
kompetencijas.  

Lietuvoje 2005 ir 2008 metais atlikti suaugusiųjų švietimo tyrimai parod÷, kad dauguma 
respondentų dalyvavo neformalaus švietimo ir mokymo programose, susijusiose su jau turimu darbu. 
Pagrindin÷ priežastis, respondentų nuomone, buvo gauti žinių, įgūdžių, kuriuos galima būtų pritaikyti ne 
tik savo darbe, bet ir kasdieniniame gyvenime. „Bendrųjų geb÷jimų ugdymas, laiduojantis visapusišką 
asmenyb÷s tobul÷jimą, jos profesinį lankstumą, mobilumą, bei įsidarbinimo galimybes, tampa visos 
švietimo sistemos prioritetu“ (Linkaityt÷, 2003). Neformalusis suaugusiųjų švietimas tur÷tų tapti 
kiekvienos šalies prioritetine vertybe: jei jis organizuotas tikslingai, turi didesn÷s galios greitai ir 
reikšmingai lemti individualią bei nacionalinę pl÷trą (Žemaitaityt÷, 2007). 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, socialin÷s apsaugos ir darbo ministrų įsakyme (2004) 
rašoma „Mokymasis visą gyvenimą, neskirstant kokia forma yra teikiamas, apima mokymosi veiklą, kuri 
vyksta bet kuriuo amžiaus tarpsniu siekiant tobulinti asmenines, pilietines ir profesin÷s srities 
kompetencijas“ (Valstyb÷s žinios, 2008). 

Valstybin÷s švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose (Lietuvos Respublikos Seimo 
nutarimas, 2003) akcentuojama, kad nesvarbu, kokia forma ugdosi asmuo, pagrindin÷ švietimo misija yra 
pad÷ti asmeniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją, būti savarankišku, 
veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu ir gebančiu mokytis ir kurti savo bei bendruomen÷s pilnavertį 
gyvenimą. „Sąvoka mokymasis visą gyvenimą apima visą mokymosi veiklą, kurios asmuo imasi per visą 
gyvenimą, siekdamas pagerinti žinias, įgūdžius ir kompetencijas  asmenin÷je, civilin÷je, socialin÷je ir (ar) 
su darbu susijusiose srityse“ (Suaugusiųjų švietimo metodika, 2006). 

Mokymasis visą gyvenimą yra svarbiausias veiksnys kuriant kvalifikuotą, apmokytą ir 
mąstančią pilietinę visuomenę. 2005 m. pavasario Europos Vadovų Tarybos Pirmininkaujančios 
valstyb÷s nar÷s išvadose pabr÷žta, kad „žmogiškasis kapitalas yra svarbiausias Europos turtas“. Europos 
Tarybos sprendimu (2005) patvirtintomis Integruotomis ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
gair÷mis, apimančiomis valstybių narių užimtumo politikos gaires, siekiama prisid÷ti prie Lisabonos 
strategijos įgyvendinimo bei sukurti išsamias mokymosi visą gyvenimą strategijas. 

2006 metais Europos Parlamento ir Europos Tarybos priimtais sprendimais  pateikti konkretūs 
mokymosi visą gyvenimą tikslai yra šie: 

a) prisid÷ti prie kokybiško mokymosi visą gyvenimą pl÷tros ir skatinti didelį efektyvumą, 
naujoves bei europinę dimensiją šios srities sistemose ir praktikose; 

b) remti Europos mokymosi visą gyvenimą erdv÷s sukūrimą; 
c) pad÷ti gerinti mokymosi visą gyvenimą kokybę, patrauklumą ir galimybių mokytis visą 

gyvenimą prieinamumą valstyb÷se nar÷se; 
d) padidinti mokymosi visą gyvenimą ind÷lį į socialinę sanglaudą, aktyvų politiškumą, 

tarpkultūrinį dialogą, lyčių lygybę ir asmens savęs realizavimą; 
e) pad÷ti skatinti kūrybiškumą, konkurencingumą, užimtumą ir verslumo dvasios augimą. 



 63 

EK priemon÷ siekiant šių tikslų – Mokymosi visą gyvenimą programa, kurią sudaro 
suaugusiųjų dalyvavimas ES fondų remiamuose projektuose, tokiuose kaip: 

a) Comenius (mokyklinis ugdymas); 
b) Erazmus (aukštasis mokslas); 
c) Leonardo da Vinci (profesinis mokymas); 
d) Grundtvig (suaugusiųjų švietimas) ir kt. 
Dalyvavimu šiuose projektuose siekiama pagrindinį d÷mesį skirti kūrybiško ir inovacijoms atviro 

potencialo ugdymui, skatinti nuolat siekti įgyti naujų kompetencijų ir mokytis visą gyvenimą. 
 
Tyrimo analiz÷. Tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti: 1) moterų ir vyrų santykį, dalyvaujančių 

mokymosi visą gyvenimą projektuose, 2) suaugusiųjų amžių, dalyvaujančių ES fondų finansuojamuose 
projektuose, 3) respondentų, dalyvaujančių ES fondų remiamuose projektuose pasirinkimą, 4) 
respondentų motyvaciją mokytis, 5) sunkumus su kuriais susiduria besimokantys. 

Tyrimo imtį sudar÷ 100 Šiaulių miesto neuniversitetinių aukštųjų mokyklų d÷stytojų ir mokyklų 
pedagogų, tuo  metu dalyvavusių ES fondų finansuojamajame projekte „Sisteminis d÷stytojų 
kompetencijų tobulinimas, siekiant studijų edukacinio inovatyvumo“. Probleminiams klausimams ir 
tikslui atliepti pasirinktas apklausos raštu metodas (anketa). 
            Dalyvavimas anketin÷je apklausoje pagal lytį pateikiamas 1 pav. Atlikus atskirą moterų ir vyrų 
apklausą išryšk÷jo, kad moterys daugiau suinteresuotos ugdyti savo profesines ir asmenines 
kompetencijas mokymosi visą gyvenimą projektuose ir yra iniciatyvesn÷s nei vyrai. Išryšk÷jo, kad 
dabartin÷je ekonomin÷je situacijoje moterys susiduria su didesne konkurencija darbo rinkoje nei vyrai, 
tuo pačiu atsakingiau žiūri į savo profesinių ir asmeninių kompetencijų ugdymą. 
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1 pav. Kiek moterų ir vyrų dalyvauja mokymosi visą gyvenimą projektuose?  

 
Dalyvių amžius pateiktas 2 paveiksle. Tyrimo duomenų analiz÷ atskleid÷ skirtumą tarp nevienodo 

amžiaus suaugusiųjų noro mokytis. Apklausus atskiras amžiaus grupes nustatyta, kad suaugusieji nuo 31 
iki 50 metų aktyviau mokosi. Šioje amžiaus grup÷je mokymosi motyvai ypač svarbūs keliant 
kvalifikaciją, darant karjerą, pl÷tojant turimas kompetencijas ir įvaldant naujas. Amžiaus grup÷je iki 30 
metų pasteb÷tas mažesnis noras mokytis, dažnai d÷l per geros nuomon÷s apie save, tariamo „visko 
žinojimo“, ar bereikalingo laiko švaistymo. 

Respondentų buvo klausiama, kiek kartų jie yra dalyvavę ES fondų finansuojamose programose 
(projektuose). 33 iš 100 respondentų bent vieną kartą yra dalyvavę ES finansuojamuose projektuose, o 5 
iš 100 penkiuose ir daugiau (3 pav.). Išaišk÷jo informacijos stoka apie rengiamus mokymus, programas. 
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2 pav. Kokio amžiaus suaugusieji dalyvauja ES fondų finansuojamuose projektuose? 

 
Į klausimą, kokiose ES finansuojamose programose esate dalyvavę (dalyvaujate), 22 % atsak÷ 

dalyvavę Leonardo da Vinci, 21 %  Erazmus, 10 % Comenius ir tik 7 % Grundtvig  mokymosi visą 
gyvenimą programose (4 pav.). Atkreiptinas d÷mesys, kad Grundtvig (suaugusiųjų švietimas) programose 
mažiausiai dalyvaujama, nors, bendrąja tobulinimosi prasme, ši programa yra aktuali. 
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3 pav. Suaugusiųjų dalyvavimas ES finansuojamuose projektuose 

 
Respondentai, paklausti kokie motyvai ir priežastys juos skatina mokytis ir ugdyti savo profesines 

bei asmenines kompetencijas, teik÷ pirmenybę tobul÷jimui, akiračio pl÷timui ir geb÷jimui geriau išreikšti 
save. Išoriniai motyvai (pvz., darbdavių reikalavimai) vis d÷lto ne tokie stiprūs kaip vidin÷ paskata 
tobul÷ti. Siekimas įgyti daugiau žinių, tapti konkurencingu, siekimas gauti didesnį darbo krūvį, taip pat 
turi svarbią reikšme mokymuisi ir kompetencijų ugdymui. Nuolatin÷ žinių kaita verčia suaugusiuosius 
neatsilikti nuo reikalavimų, kad gal÷tų prisitaikyti socialin÷je aplinkoje (5 pav.). Išaišk÷jo dvi pagrindin÷s 
motyvų, skatinančių mokytis, grup÷s. Vieną jų sudaro savęs tobulinimas, o kitą – kvalifikacijos k÷limas. 
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Dalyvavimas ES finansuojamose mokymosi programose
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4 pav. Kokiose ES fondų finansuojamose programose dalyvavote (dalyvaujate)? 

 
Į klausimus ar efektyviai panaudojamos kursų (ES projektų) metu įgytos žinios, ar pateisina 

lūkesčius? Ar randama inovatyvių metodų, kuriuos galima pritaikyti savo darbe? 49 respondentai atsak÷, 
kad dažnai pritaiko ES fondų finansuojamuose programose įgytas žinias ir 37 apklaustieji, inovatyvius 
metodus savo darbe. 48 iš 100 apklaustųjų mokymasis (studijos) pagal ES finansuojamas programas 
dažnai pateisina besimokančiųjų visą gyvenimą lūkesčius (6 pav.). Respondentai, dalyvavę mokymo 
programose, žymiai aiškiau supranta mokymosi naudą, tuo pačiu prisideda prie suaugusiųjų mokymo 
viešinimo visuomen÷je. 

ES finansuojamos programos, kuriose dalyvavo (dalyvauja) 
apklaustieji

Comenius
10% Grundtvig

7%

Erasmus
21%

Leonardo da Vinci
22%

Kitos
40%

Comenius Grundtvig Erasmus Leonardo da Vinci Kitos  
5 pav. Kokiose ES fondų  finansuojamuose programose dalyvavote (dalyvaujate)? 
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Motyvai ir priežastys, skatinantys mokytis
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6 pav. Kokie motyvai ir priežastys skatina mokytis? 
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 7 pav. Ar efektyviai panaudojamos kursų (ES projektų) metu įgytos žinios, ar pateisina lūkesčius? Ar randama 

inovatyvių metodų, kuriuos galima pritaikyti savo darbe? 
 

Tyrimu atskleisti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą trukdžiai (7 pav.). Dažniausi sunkumai, 
su kuriais susiduria besimokantys suaugę žmon÷s, yra mokymosi ir darbo suderinimo sunkumai. Net 70 iš 
100 respondentų pamin÷jo tą pačią priežastį. 30 apklaustųjų pamin÷jo, kad suaugusiųjų nesimokymo 
priežastys susijusios su l÷šų trūkumu. 11 respondentų įsitikinę, kad turimų žinių ir įgūdžių pilnai pakanka. 
7 pažym÷jo, kad trūksta informacijos apie mokymosi programas, 6 respondentams sunku suderinti 
mokymąsi su šeima, 2 respondentai mano, kad mokytis neįdomu. Respondentų, kurie manytų, kad 
mokymosi visą gyvenimą programos yra per sud÷tingos, nebuvo. Paaišk÷jo, kad visi trukdžiai sudaro tik 
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mažą dalį, palyginus su sunkumais derinant mokymąsi ir darbą. Svarbu į bendrąjį mokymosi procesą 
įtraukti vadovaujančius darbuotojus, ir skatinti, kad jie sudarytų kuo palankesnes sąlygas savo 
darbuotojams kompetencijų ugdyme, tuo pačiu keldami savo vadovaujamų institucijų prestižą. 
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8 pav. Su kokiais sunkumais susiduriate besimokydami? 

 
Išvados 
1. Suaugusiųjų mokymasis visą gyvenimą ES fondų finansuojamose programose (projektuose) 

tampa vis daugiau paplitusia švietimo forma, padedančia prisitaikyti prie sparčios žinių kaitos, kintančių 
darbo rinkos sąlygų, įgyjant profesinei veiklai reikalingų teorinių žinių, ugdant savo profesines ir 
asmenines kompetencijas, tačiau reikalinga išsamesn÷ informacija ir didesnis viešinimas apie ES 
mokymo programas. 

2. Mokymosi visą gyvenimą kompetencijų ugdyme ES finansuojamuose projektuose 
daugiausiai dalyvauja nuo 30 iki 50 metų amžiaus dalyviai. Dažniau mokosi moterys. Kadangi 
respondentai visi išsilavinę ir turintys darbą žmon÷s, dalyvavimas ES fondų finansuojamose programose 
jiems sudaro galimybes įgyti naujų, bei atnaujinti jau turimas žinias. Respondentai kryptingai dalyvauja 
visuose ES fondais finansuojamuose projektuose, suprasdami šiuolaikinio gyvenimo pokyčius ir jausdami 
norą ugdyti savo profesines ir asmenines kompetencijas. Reikalingas vyresniojo amžiaus dalyvių 
skatinimas, siekiant užtikrinti jų pilnavertį gyvenimą, baigus darbines karjeras. Taip pat atkreiptinas 
d÷mesys į jaunimo motyvacijų skatinimą, orientavimą į pilietiškumą. 

3. Anketavimu atskleisti išoriniai veiksniai. Jie susiję su laiko derm÷s,  darbo, mokymosi ir 
šeima suderinimu, finansų ir poreikio mokytis stoka. Tai tampriai siejasi ir su ekonomine situacija šalyje. 
Tod÷l tur÷tų būti suaugusiųjų mokymuisi skiriamas didesnis d÷mesys tiek valdžios, tiek savivaldos 
institucijų, taip pat bendruomenių r÷muose. 
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DEVELOPMENT OF COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING PARTICIPATING IN EU 
PROJECTS 

 
Indra Jucien÷, Siauliai University Gymnasium 
Mindaugas Dambrauskas, Siauliai University Gymnasium 
 
Summary. The aim of the paper is to present the results of the research showing the development of 

lifelong learning competences of Siauliai colleges’ magistral staff and schoolteachers’ participating in EU projects.  
The first part of the paper presents theoretical discussions about the importance of key competences for 

lifelong learning in nowadays adults’ lives. In the second part the results of the questionnaire survey are analyzed. 
The conclusions are presented in the end of the article. Research methods applied: analysis of scientific literature 
and education policy documents and a questionnaire survey (100 respondents). 

The results of the research revealed that adult participation in EU projects is associated with the need for 
fast changing knowledge and professional improvement. While participating in long life learning projects adults 
deepen and update their professional knowledge, develop and increase their competences, improve themselves as 
personalities 

Key words: lifelong learning, competences, EU projects. 
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Anotacija. Aplinkosauga yra ypatingai reglamentuota Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Šiandien reikalingi 
aukštos kvalifikacijos šiuolaikinius metodus įvaldę specialistai ne tik  aplinkosaugos administravimui, bet ir 
gamybin÷ms sritims. Pagrindin÷ straipsnyje sprendžiama problema – Lietuvos gyventojų aplinkosauginis ugdymas. 
Iki šiol studentų aplinkosauginių įgūdžių formavimas profesinio savarankiškumo ugdymo aspektu nebuvo tirtas. 

Straipsnyje autor÷s  išanalizavo ir įvertino Lietuvoje vykdytus bendrovių „Achema“, Lifosa“, „Mažeikių 
nafta“ užsakymu 2006 metais atlikto reprezentatyvaus šalies gyventojų nuomon÷s tyrimo ir Europos Komisijos 
užsakymu 2007 metais atlikto tyrimo „Attitudes of European citizens towards the environmnet“ rezultatus, nagrin÷ja 
Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedroje rengiamų Agroverslų technologijų, 
Želdinių ir jų dizaino, Želdinamų teritorijų inžinerijos specialyb÷s studentų aplinkosauginių įgūdžių formavimo 
būdus, priemones ir geb÷jimus teorines žinias pritaikyti praktin÷je veikloje.  

Pagrindin÷s sąvokos: mokymo/si procesas, struktūra, aplinkosauginis ugdymas, profesinis 
savarankiškumas. 
 

Įvadas. Žmon÷s nuolat vienokiu ar kitokiu būdu veikia gamtą bei supančią aplinką: teršiamas 
oras, vanduo, dirvožemis. Kasdien daug÷ja ekologinių problemų. Jos darosi vis įvairesn÷s. Pedagogai 
ieško atsakymo į klausimus, ar mes ugdome žmogų, gebantį suvokti dabartinę ekologinę situaciją veikiant 
kultūrai ir gamtai, ar įmanoma pasiekti, kad etinis, estetinis, psichologinis, juridinis žmogaus santykis su 
gamta taptų kultūringumo kriterijumi. Iškelta problema n÷ra nauja. Pedagogų patirtis ir mokslininkų 
tyrimai rodo, kad aplinkosauginių įgūdžių formavimas yra ilgas ir sud÷tingas procesas. Aplinkosauginių 
įgūdžių ugdymo turinį sudaro keletas aspektų : pažintinis, vertybinis, normatyvinis, aktyvusis (veiklos). 
Visi jie vienodai svarbūs. 

Ekologinių žinių integravimas į d÷stomus dalykus turi atskleisti vieningą gamtos ir joje 
vykstančių procesų suvokimą bei jų priežastingumą ir taip priartinti prie ekologinių, aplinkosauginių 
problemų suvokimo. Ekologinis ugdymas turi būti nukreiptas visapusiškos asmenyb÷s formavimo 
kryptimi (D. Brazauskien÷, 2010). Darnaus vystimosi mokymo ir mokymosi vadove teigiama, kad 
dauguma žmonių praleidžia apie 20 procentų savo gyvenimo mokymosi įstaigose.  

Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedroje aplinkosaugin÷s 
žinios yra integruotos į daugelio dalykų turinį, tačiau šiuo tyrimu siekiama nustatyti kaip jos 
integruojamos į studentų savarankišką, praktinę veiklą. Būsimiems specialistams būtina suteikti praktinių 
geb÷jimų ir įgūdžių reikalingų organizuojant ūkinę veiklą, gaminant kokybišką produkciją, tausojant 
gamybos išteklius, kraštovaizdį, saugią ir sveiką aplinką. 

Tyrimo objektas – aplinkosauginių įgūdžių formavimo Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakultete 
kryptys. 

Tikslas – išnagrin÷ti aplinkosauginių įgūdžių formavimo Kauno kolegijos Kraštotvarkos 
fakultete kryptis studentų profesinio savarankiškumo ugdymo aspektu. 

Darbo uždaviniai: 
1. Apibendrinti tyrimų, nagrin÷jančių aplinkosaugines nuostatas, rezultatus. 
2. Įvertinti aplinkosauginių įgūdžių formavimo pasiekimus ir problemas Kauno Kolegijos 

Kraštotvarkos fakultete. 
3. Numatyti aplinkosauginių įgūdžių formavimo tobulinimo kryptis. 
Metodai (metodika). Sistemin÷ ir palyginamoji mokslin÷s literatūros ir sociologinių tyrimų 

duomenų analiz÷. Tyrimui atlikti naudota lyginamoji studijų programų, d÷stomų dalykų sandų, 
savarankiškų darbų atlikimo metodinių nurodymų, d÷stytojų edukologin÷s veiklos savianalizių ir 
darbdavių atsiliepimų apie praktiką atliekančių studentų kompetencijas duomenų analiz÷. 

Tyrimas buvo vykdomas keliomis kryptimis: 
1. Tyrimų duomenų, susijusių su aplinkosauginių nuostatų vertinimu, analiz÷. 
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2. Siekiant nustatyti kokiuose dalykuose yra numatytos aplinkosaugin÷s temos, atliktas 
Agroverslų technologijų, Želdinių ir jų dizaino, Želdinamų teritorijų studijų programose pateiktų dalykų 
(sandų) programų turinio tyrimas. 

3. Vertinant aplinkosauginių įgūdžių formavimo metodus ir formas, atlikta visų trijų studijų 
programų dalykų savarankiškų darbų atlikimo metodinių nurodymų analiz÷. 

4. Tirti darbdavių, pri÷musių studentus baigiamajai praktikai atlikti 2008-2010m., 
atsiliepimai apie studentų aplinkosauginius įgūdžius. 

5. Siekiant išanalizuoti d÷stytojų, studentų mokslinę tiriamąją ir projektinę veiklą susijusia 
su aplinkosauga, atliktas katedros d÷stytojų edukologin÷s veiklos savianalizių tyrimas. 
 

Rezultatai. Išanalizavus bendrovių „Achema“, Lifosa“, „Mažeikių nafta“ užsakymu 2006 metais 
atlikto reprezentatyvaus šalies gyventojų nuomon÷s tyrimo ir Europos Komisijos užsakymu 2007 metais 
atlikto tyrimo „Attitudes of European citizens towards the environmnet“ rezultatus, galima teigti, kad ES 
mastu lietuviai yra vieni mažiausiai besidominčių aplinkosaugos problemomis, taip pat jie nemano, kad 
individualios jų pastangos gali prisid÷ti prie aplinkosaugos problemų sprendimo. Net šeši iš dešimties 
Lietuvos gyventojų jaučiasi per mažai informuoti apie šias problemas. Blogiau už lietuvius informuoti yra 
tik rumunai ir bulgarai. 

Remiantis apklausos duomenimis, tik 55 proc. lietuvių pripažįsta, kad aplinkosaugos problemos 
jiems yra labai svarbios. Tuo tarpu ši problematika aktuali net 94 proc. Kipro gyventojų, 89 proc. švedų ir 
88 proc. graikų. (Degutis, 2008). Tyrimo duomenimis, vos 22 proc. lietuvių yra tvirtai įsitikinę, kad jų 
individualios pastangos gali daug prisid÷ti prie aplinkos apsaugos problemų sprendimo, ES vidurkis – 43 
procentai. 97 proc. lietuvių manymu, didžiausi aplinkos terš÷jai yra gamyklos ir didel÷s kompanijos, tod÷l 
jos privalo prisiimti didžiausią atsakomybę ir imtis tam tikrų veiksmų. Lietuvos gyventojas daug mažiau 
nei statistinis europietis skiria d÷mesio gamtos apsaugai. Vidutiniškai atliekas rūšiuoja 59 proc. 
europiečių ir vos 30 proc. lietuvių. Ketvirtadalis mūsų šalies gyventojų mažina elektros energijos 
vartojimą, išjungdami oro kondicionavimą ar šildymą, pirkdami energiją tausojančias lempas ar buitinę 
techniką, 29 proc. lietuvių taupo vandenį.Tyrimas atskleid÷, kad tik 14 proc. Lietuvos gyventojų mažina 
vienkartinių daiktų, kaip plastikiniai maišeliai ar pakuot÷s, naudojimą (ES vidurkis – 30 proc.), vos 8 
proc. lietuvių, lyginant su 17 proc. europiečių, perka aplinkai draugiškus produktus. Anot M. Degučio, 
lietuviui gyvenimo kokyb÷ žymiai labiau asocijuojasi su ekonomine ar socialine gerove nei su švaria 
aplinka ar ekologiškais produktais. Svarbiausia aplinkosaugos problema lietuviai laiko vandens 
užterštumą (58 proc.). Lietuviams taip pat aktuali oro tarša (45 proc.), kasdieniuose produktuose 
naudojamų chemikalų įtaka sveikatai (44 proc.), klimato kaita (38 proc.) ir trąšų, pesticidų naudojimas 
žem÷s ūkyje (35 proc.). Gyventojai stengiasi neteršti, nešiukšlinti, ir mano, kad to pakanka (Dastikas, 
2006). Tuo tarpu 57 proc. ES gyventojų labiausiai nerimą kelia klimato kaita, 42 proc. – vandens 
užterštumas, o 40 proc. – oro tarša. 

Panašūs tyrimo rezultatai buvo gauti 2009 metais, apklausus 120 Kauno kolegijos Kraštotvarkos 
fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedros pirmojo kurso studentų. 

Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedros studentų atsakymų 
rezultatai parod÷, kad didžioji dalis respondentų nesigilina į gamtosaugines problemas ir jų sprendimą (1 
pav.). 

 
1 pav. Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedros I kurso studentų 2009 m. 

aplinkosauginio tyrimo rezultatai (Jurkšaitien÷, Markevičien÷, 2010) 
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Aplinkosaugin÷mis problemomis dom÷tis raginami t÷vų prad÷jo 25 proc. respondentų, tačiau jų 
dom÷jimasis buvo pasyvus – steng÷si nelaužyti medžių, nešiukšlinti. 20 proc. respondentų susidom÷jusių 
aplinkosaugin÷mis problemomis mokykloje, aktyviai dalyvavo „Žaliųjų“ būreliuose, gamtosauginiuose 
renginiuose. 

Pus÷ apklaustųjų teig÷, kad apie gamtosaugines problemas jie dar nesusimąst÷.  Didžiausia 
aplinkosaugine problema 45 proc. respondentų įvardija trąšų ir pesticidų naudojimą žem÷s ūkyje, o 75 
proc. respondentų teigia, kad klimato kaita mažai įtakoja aplinką. 

Iš 25 proc. respondentų teigiančių, kad asmenin÷s pastangos gali įtakoti aplinkos apsaugą, 
tokiomis pastangomis įvardijo: energijos, vandens taupymą, šiukšlių rūšiavimą. Kita dalis respondentų 
nurod÷, kad tikslinga yra aktyvi veikla visuomeniniuose aplinkosauginiuose jud÷jimuose, organizacijose, 
būreliuose. 

Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedroje įgyvendinamos 
trys aukštųjų neuniversitetinių studijų programos: Želdiniai ir jų dizainas (toliau tekste ZD), Želdinamų 
teritorijų inžinerija (ZT) ir Agroverslų technologijos (AT). Visos trys studijų programos yra susijusios su 
aplinkosauga, aplinkotvarka, kraštotvarka, tod÷l aplinkosauginių įgūdžių formavimas atliekamas 
vykdomas visuose mokymo struktūriniuose etapuose (2 pav.).  

 

 
2 pav. Mokymo struktūrin÷s dalys (Jurkšaitien÷, Markevičien÷, 2010) 

 
Aplinkosauginiai įgūdžiai formuojami ne visuose dalykuose vienodai. Tyrimo rezultatai leidžia 

teigti, kad aplinkosaugin÷s temos į studijų programas yra integruotos Agroverslų technologijų studijų 
programos 65 proc. dalykų, Želdinių ir jų dizaino – 5 proc. dalykų ir Želdinamų teritorijų inžinerijos 50 
proc. dalykų (1 lentel÷). 

      1 lentel÷ 
Aplinkosauginių temų integracija į mokymo dalykus (Jurkšaitien÷, Markevičien÷, 2010) 

 
Agroverslų technologijos (AT) Želdiniai ir jų dizainas (ZD) Želdinamų teritorijų 

inžinerija (ZT) 
Dalykai 

Dalykų 
skaičius 

programoje 

Dalykų 
skaičius su 

integruotomis 
aplinkosaugi-

n÷mis temomis 

Dalykų 
skaičius 

Dalykų 
skaičius su 

integruotomis 
aplinkosaugin÷
mis temomis 

Dalykų 
skaičius 

Dalykų 
skaičius su 

integruotomi
s 

aplinkosaugi-
n÷mis 

temomis 
Bendrojo aukštojo 
lavinimo dalykai 

17 6 18 4 16 4 

Specialieji dalykai 
kvalifikacijoms 
įgyti 

19 12 11 7 12 6 

Profesin÷s veiklos 
praktikos 

9 9 11 9 10 6 

Specializacijos 7 7 9 7 6 6 
Viso 52 34 49 27 44 22 
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Daugiausia dalykų  su integruotomis aplinkosaugin÷mis temomis yra Agroverslų technologijų 
programos dalykuose (34), mažiausiai - (22), Želdinamų teritorijų inžinerijos programos dalykuose. 

Studentų savarankiški darbai yra vienas iš pagrindinių profesinio savarankiškumo ugdymo formų.  
Išanalizavus visų katedroje įgyvendinamų studijų programų, savarankiškų darbų metodinius 

nurodymus, gauti rezultatai leidžia teigti, kad savarankiškų darbų užduotyse aplinkosauginių įgūdžių 
formavimui skiriama pernelyg mažai d÷mesio. 

Agroverslų technologijų studijų programą pasirinkęs studentas tik 32 proc. savarankiškų darbų, 
atlieka užduotis su integruotomis aplinkosaugin÷mis temomis (išskyrus ekologin÷s gamybos šaką), ZD ir 
ZT specialybių studentams aplinkosaugin÷s temos integruotos tik į 25 proc. savarankiškų darbų.  

Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakultete studentų profesinio savarankiškumo ir tuo pačiu 
aplinkosaugonių įgūdžių formavimui didelę įtaką daro d÷stytojų dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, 
studentų praktikos atlikimas Kraštotvarkos fakulteto praktinio mokymo ir bandymų laboratorijoje, 
užsienyje, bendrų destytojų ir studentų taikomųjų tyrimų vykdymas taikomųjų tyrimų su studentais 
vykdymas, studentų dalyvavimas savarankiškų darbų konferencijose (2 lentel÷). 

      2 lentel÷ 
Kitos profesinio savarankiškumo ugdymo formos susijusios su aplinkosauginių įgūdžių formavimu  

(Jurkšaitien÷, Markevičien÷, 2010) 
 

Kriterijai Tikslai 
Dalyvavimas projektuose 

NL/03/B/F/NT/157314 „ENSA- European network for sustainable 
agriculture (2003-2007) 
Nr. LT/06/EX/1/1085   "Palaikomosios tausojančiosios žemdirbyst÷s 
specialistų mokymas ir profesinis vykdymas“ (2005 -2007) 
LT/05/PL/2/0927 „Praktinių įgūdžių tobulinimas želdynų 
restruktūrizavime“(2005- 2006) 
LT/06/EX/1/0999 -Aplinkos želdinimo ir kraštotvarkos specialistų rengimo 
kokyb÷s gerinimas, siekiant skatinti rekreacin÷s ir edukacin÷s veiklos pl÷trą  
Transfer of pan European greenkeeping education standards into practise by 
e-learning (green-e): Lifelong learning programme (2009-1-fi1-leo05-
01590)(2009 -2011) 

Profesijos d÷stytojų dalykin÷s, 
aplinkosaugin÷s kvalifikacijos 
k÷limas, perimant europinę patirtį, 
mokymo medžiagos rengimas ir jos 
sklaida, jaunų specialistų mobilumo 
skatinimas  

Jungtinių tautų vystymo programos pasaulio aplinkos vystymo mažųjų 
projektų programa  2007. Dalyvavimas su studentais stovykloje-seminare 
Tauragnuose (2007.02.18-21.), akcijos pravedimas trijuose vietose, 
ataskaitos paruošimas ir pristatymas Vilniuje (2007-09-27) 

Studentų-moksleivių sąmoningumo 
k÷limas tarptautinių vandenų 
apsaugos, klimato kaitos mažinimo 
ir žemių degradavimo mažinimo 
srityse. 

Dalyvavimas d÷stytojų mainų programose 

LLP-ERA-MOB-2008-LT-0181 Erasmus programa. D÷stytojų mainai. D÷stytojų mobilumo skatinimas, 
dalijimasis patirtimi, inovacijomis. 

Bendrų taikomųjų tyrimų su studentais vykdymas ir dalyvavimas studentų savarankiškų darbų konferencijoje 
Studentų savarankiškų darbų konferencijos katedroje organizuojamos nuo 

2004 metų 
Studentų skatinimas dalyvauti 
mokslo taikomojoje veikloje. 

Studijų metu įgytos kompetencijos vertinamos baigiamosios praktikos metu. Daug÷ja studentų 
išvykstančių atlikti praktiką į užsienį (3 lentel÷). Likusieji studentų baigiamąją praktiką atlieka įvairios 
priklausomyb÷s įmon÷se Lietuvoje. 

 
      3 lentel÷ 

Studentų baigiamosios praktikos atlikimo įmon÷se pasiskirstymas 2008 - 2010 m.  
(Jurkšaitien÷, Markevičien÷, 2010) 

 
2008 2009 2010 Įmon÷s 

pavadinimas ZD ZT AT ZD ZT AT ZD ZT AT 
Užsienyje 1 8 8 3 - 5 3 4 10 
Individualiose 
įmon÷se 

13 2 5 15 3 11 15 8 3 

UAB 28 8 2 26 12 5 24 12 2 
Valstybin÷se 
įmon÷se 

12 3 2 14 4  15 2 3 

Viso studentų 
skaičius 

54 21 17 58 19 21 57 26 18 
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Analizuojant 2008–2010 m. darbdavių atsiliepimus apie studentų parodytas kompetencijas 
praktikos metu, nustatyta, kad daugiausia aplinkosauginių įgūdžių darbdaviai pasigedo iš Želdinamų 
teritorijų studentų – 22,61 proc. Daugiau nei UAB ir individualios įmon÷s pastabų d÷l aplinkosauginių 
įgūdžių trūkumo ZD (9,09 proc.) ir ZT (11,11 proc.) specialyb÷s studentams pareišk÷ valstybinių įmonių 
vadovai. Manoma tod÷l, kad valstybin÷se įmon÷se didesni gamtosauginiai reikalavimai. 

       
Išvados 
1. Aplinkos apsaugos politika ir žinios turi pasiekti visus visuomen÷s sluoksnius. Tačiau 

atliktų mokslinių tyrimų rezultatų analiz÷ leidžia teigti, kad dauguma Lietuvos gyventojų aplinkosauga 
nesidomi, o jų rūpinimasis aplinka yra pasyvus ir individualios žmonių pastangos mažai įtakoja 
aplinkosaugines problemas. Gyvenimo kokyb÷ Lietuvos respondentams labiau asocijuojasi su socialine ar 
ekonomine gerove, nei su švaria aplinka ar ekologiškais produktais. 

2. Atlikus tyrimą išsiaiškinta, kad didžioji dalis (80 proc.) Kauno kolegijos Kraštotvarkos 
fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedros pirmo kurso studentų mažai gilinasi į gamtosaugines 
problemas ir jų sprendimą. Studijų metu aplinkosauginis ugdymas vyksta, įgyvendinant studijų tikslus, 
atskirų dalykų užsi÷mimuose, atliekant savarankiškų darbų užduotis, praktinių užsi÷mimų metu, 
dalyvaujant renginiuose, atliekant tyrimus, dalyvaujant konferencijose, projektuose. Tyrimo rezultatai 
leidžia teigti, kad apie 55 proc. dalykų visose studijų programose yra integruotos aplinkosauginio ugdymo 
temos. Tačiau studentams skiriamose savarankiško darbo užduotyse aplinkosaugin÷s problemos 
sprendžiamos tik trečdalyje savarankiškų darbų. Mažai studentų atlieka bendrus su d÷stytojais 
taikomuosius tyrimus.  

3.  Tikslingas aplinkosauginių įgūdžių formavimas sudaro prielaidas tolesnei aplinkosauginių 
įgūdžių sklaidai, nes baigę studijas absolventai tur÷s kompetencijas įgalinančias organizuoti ūkinę veiklą 
tausojant gamybos išteklius, užtikrinant agrarin÷s aplinkosaugos ir kraštovaizdžio gerinimo veiklą, saugią 
ir sveiką aplinką, kokybiškos produkcijos gamybą. Siekiant aplinkosauginių įgūdžių formavimo kokyb÷s 
tikslinga: 

• skatinti edukacinę aplinkosauginę veiklą;  
• organizuoti susitikimus su mokslininkais ir aplinkosaugos specialistais vietin÷ms ir šalies 

problemoms aptarti ir naujiems aplinkosauginiams švietimo metodams ir būdams išaiškinti; 
• praktinių darbų ir mokomųjų praktikų užduotyse daugiau pateikti su aplinkosauga susijusių 

užduočių; 
• studentų savarankiškuose darbuose pateikti daugiau probleminių aplinkosauginių užduočių; 
• įtraukti daugiau studentų į bendrus su d÷stytojais taikomuosius tyrimus. 
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Abstract. Environmental protection is especially regulated in Lithuania and the European Union. Today, 

there is a lack of highly qualified specialists, who use modern methods not only for environmental administration, 
but also for industrial areas. The main problem solved in the article is the education of Lithuanian citizens in 
environmental protection. So far, any studies on formation of students’ environmental skills in the aspect of 
development of their professional independence were not presented.  

In the article, there are analyzed and evaluated the results of the research “Attitudes of European citizens 
towards the environment” carried out by the European Commission in 2007 and which were ordered by the 
following companies „Achema“, „Lifosa“ and „Mažeikių nafta“ in Lithuania in 2006. Furthermore, there are 
determined the ways and means, which form the environmental skills of the students studying in the Department of 
Green Plantations and Agro Technologies (the Faculty of Landscape of Kaunas University of Applied Sciences) 
mainly, of those in the specialities of Agribusiness Technologies, Green Plantations and Their Design and 
Engineering of Landscaped Territories as well as their ability to put their theoretical knowledge into practice. 

Key words: educational process, structure, environmental development, professional independence. 



 75 

VIRTUALIOS APLINKOS PRIEMONIŲ PANAUDOS NUOTOLINIAM 
MOKYMUI(SI) ANALIZö 

 
Liudvikas Kaklauskas  

Šiaur÷s Lietuvos kolegija, Šiaulių universitetas 
liudas@fm.su.lt 

Danut÷ Kaklauskien÷ 
Šiaur÷s Lietuvos kolegija, Šiaulių universitetas 

dkaklauskiene@gmail.com 
 

Anotacija. Straipsnyje analizuojamos virtualių mokymo(si) aplinkų (VMA) raidos tendencijos. 
Apžvelgiamos aplinkose naudojamos studijų priemon÷s ir įvertinami įrankiai, kuriuos apima VMA Moodle. 
Išskiriami standartiniai aplinkos įrankiai, kurių pakanka pilnaverčiam e-studijų kurso rengimui. Pasirinktoje VMA 
surinkti duomenys apie e-studijų kursuose kūr÷jų panaudotus įrankius. Analizuojami duomenys suskirstyti į du 
klasterius: studijoms naudojamus kursus ir rengiamus kursus. Taip pat surinkta informacija apie studijuojančiųjų 
aktyvumą aplinkoje, panaudojant aplinkos ir kūr÷jų siūlomas priemones. Ši informacija suskirstyta į klasterius pagal 
kursuose fiksuotas laiko skales. Atlikus gautų duomenų aibių procentinę analizę, nustatyta, kad e-kursuose d÷stytojų 
panaudoti standartiniai studijų įrankiai – kontrolinis, užduotis, medžiagos peržiūra ir forumas dominuoja ir tarp 
studijuojančiųjų. Pakankamai dažnai naudojama ir aplinkos siūloma kurso peržiūros priemon÷. Įrankių panaudojimo 
pagal m÷nesius įvertinimas parod÷, kad aktyviausiai dirbama rugs÷jo, spalio bei lapkričio m÷nesiais, kas gali būti 
susiję su mokymo programa bei kitomis nenumatytomis aplinkyb÷mis. VMA įrankių panaudojimo pagal paros laiką 
analiz÷ parod÷, kad 7, 9, 12 ir 13 valandomis aktyviausiai naudojamas kontrolinio darbo įrankis, o 12, 1 ir 6 val. 
mokomasi, diskutuojama, atliekamos užduotys, tačiau naktinį darbą renkasi tik 1% visų aplinkoje registruotų 
studentų. 

Pagrindin÷s sąvokos: e-studijos, virtuali mokymo(-si) aplinka, studijų aktyvinimo įrankiai, Moodle. 
 
Įvadas. Informacinių ir komunikacinių technologijų4 panaudojimo mokymui užuomazgos 

aptinkamos analizuojant XX a. mokslininkų darbus. 1924 metais amerikiečių mokslininkas S. L. Pressey 
sukūr÷ mechaninę testavimo mašiną. Jos naudojimas mokykloje ir visuomen÷je, taikant  standartizuotus 
testus, aprašytas 1926 metų moksliniame straipsnyje (Pressey, 1926). Čia sistema studentui pateikia 
klausimą kortel÷je, jis turi išsirinkti vieną iš 5 teisingų atsakymų ir paspausti atitinkamą mygtuką. 1958 
metais bihevioristin÷s psichologijos atstovas B. Skinner (1968) apraš÷ programuoto mokymo id÷jas, 
kurias realizavo savo mechanin÷je automatizuoto mokymo mašinoje. 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 (Keegan, 1991), Bates (Bates, 1984) ir kiti mokslininkai. Nuotolinio 
kurso rengimo ir teikimo problemas plačiai apžvelgtos A. Targamadz÷s, E. Normanto, D. Rutkauskien÷s 
ir A. Vidžiūno knygoje „Naujos distancinio švietimo galimyb÷s“. P. Honey ir A. Mumford band÷ 
studentus skirstyti į grupes pagal jų pasirinktą studijavimo būdą, o po to, atsižvelgiant į tai, rengti studijų 
medžiagą. Adaptacijos metodų taikymo pedagoginius ypatumus, atsižvelgiant į studentų individualias 
savybes, analizavo S. Abou-Jaoude ir C. Frasson (2004). Šiuolaikiniam žmogui, ypač studentui, 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 bei kritinį mąstymą, o kartu ir informacinę kultūrą. S÷kmingam mokymo(si) 
proceso vystymui būtina tinkamai parinkti mokymo metodus, taikant naujas mokymo formas, kurios 
keičia mokymo procesą, didina studentų aktyvumą. 

Sąvoka „nuotolinis mokymas“5 (angl. distance learning) apibr÷žia naujas mokymosi ir mokymo 
galimybes: mokymas, panaudojant šiuolaikines komunikavimo technologijas, mokymas, naudojant 
įvairias bendravimo metodologijas, naujos medžiagos perteikimo galimyb÷s, studijų proceso 

                                                 
4 Informacin÷s ir komunikacin÷s technologijos – tai informacin÷s technologijos, papildytos ryšio priemon÷mis. Santrumpa IKT. 
Ypatingas d÷mesys skiriamas kompiuterių tinklams, informacijos perdavimo būdams. [Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. 
(2011). [Interaktyvus]. Prieiga:  <http://www.likit.lt/term/i/informacine2s_ir_komunikacine2s_technologijos.html>]. 
5 Nuotolinis mokymasis – mokymosi metodas, kai besimokančiojo geografin÷ buvimo vieta gali nesutapti su mokymo įstaiga. 
Besimokantysis ir mokytojas paprastai yra skirtingose geografin÷se vietose ir negali dažnai susitikti. Besimokančiajam paprastai 
siunčiama spausdintin÷ arba skaitmenin÷ mokymosi medžiaga (pvz., kompaktiniai diskai, vaizdo diskai, skaitmeniniai 
dokumentai). Gali būti naudojamasi paprastu paštu, elektroniniu paštu, žiniatinklio ir kt. paslaugomis, sinchronin÷mis ir 
asinchronin÷mis bendravimo priemon÷mis. Gali būti organizuojamas virtualiojoje mokymosi aplinkoje. [Enciklopedinis 
kompiuterijos žodynas. (2011). [Interaktyvus]. Prieiga:  <http://www.likit.lt/term/enciklo.html>]. 
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organizavimo ypatumai – nepriklauso nuo vietos ir laiko, sudaro naujas bendravimo galimybes, kurioms 
praktiškai neturi įtakos amžius, išsilavinimas ar kiti socialiniai faktoriai. 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÷ ir kt., 2003). Šiuolaikin÷ms studijoms čia dažniausiai naudojama virtuali6 
mokymo aplinka7 (toliau VMA). Kiekviena studijų forma turi savo privalumų ir trūkumų, tačiau 
naudojamos kartu viena kitą papildo ir leidžia pasiekti geresnių rezultatų. 

Sąvoka e. studijos naudojama nuo 2000 metų ir apima visas edukacines bei technologines studijų 
galimybes. „E. studijos – tai mokymasis, pagrįstas informacin÷mis ir komunikacin÷mis technologijomis“ 

8. Kaip ir nuotolin÷se studijose vieną iš svarbiausių vietų užima kursų teikimo sistema, jos įrankiai ir ypač 
jų interaktyvaus naudojimo galimyb÷s. 

Straipsnio tikslas: ištirti ir įvertinti virtualios mokymo(si) aplinkos įrankių panaudą nuotolinio 
mokymo(si) kursuose. 
 

VMA Moodle įrankiai. Virtualių mokymo(si) aplinkų įvairov÷ išsamiai apžvelgta mūsų 
ankstesniame straipsnyje (Kaklauskas, Kaklauskien÷, 2010). Kaip min÷ta, straipsnyje Lietuvoje 
dažniausiai naudojama VMA yra Moodle ir jos populiarumas did÷ja, tai patvirtina ir kūr÷jų tinklalapio 
duomenys (Moodle, 2011). Moodle naudojama absoliučioje daugumoje Lietuvos aukštųjų mokyklų bei 
s÷kmingai diegiama į Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas. Aplinkoje realizuoti įrankiai pilnai tenkina 
e. studijų poreikius. Remiantis enciklopediniu kompiuterijos žodynu bendriausia VMA turi apimti 
septynias standartizuotas priemones9. Trumpai jas aptarsime. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo priemon÷s. Moodle VMA tam skirti šie įrankiai: forumas, 
pokalbis, pasirinkimas, kalendorius, apklausa (angl. Survey), socialinis forumas (angl. Wiki), žurnalas, 
internetinis dienoraštis (angl. Blog), žinut÷s, Youtube. 

Besimokančiųjų ir mokytojo pristatymo sritys. Moodle VMA tam galima panaudoti šiuos 
įrankius: kolegos – peržiūrime kurso dalyvių sąrašą, pagal jų paskutinio prisijungimo datą, prisijungę 
vartotojai – matysime per paskutine 5 minutes prisijungusius vartotojus. 

Naudotojų registravimo priemon÷s. Moodle VMA numatytos rankinio bei vartotojų 
įsiregistravimo į aplinką patiems galimyb÷s. Rankinis registravimas gali būti centralizuojamas tam 
pritaikant bet kurį standartinį kompiuterių tinklo vartotojų indentifikavimo įrankį. Centralizuotas 
vartotojų registravimas pagerina vartotojų veiksmų kontrolę bei užtikrina didesnį jų saugumą VMA. 
Informacijos apie vartotoją įrankį gali naudoti bet kuris kurso dalyvis, kad peržiūr÷tų kolegos ar d÷stytojo 
skelbiamą asmeninę informaciją. Šis įrankis laidžia studijų proceso dalyviams tarpusavyje komunikuoti 
naudojant kitas komunikavimo priemones, pavyzdžiui, elektroninį paštą ar telefoną ir pan. Įsirašymo į 
kursą įrankis padeda apsaugoti autoriaus parengtą kursą nuo nepageidaujamų lankytojų, tam naudojamas 
įsirašymo raktas, kurį paskelbia tik kursą d÷stantis d÷stytojas. 

Ugdymo turinio tvarkymo priemon÷s. Moodle VMA ugdymo turiniui tvarkyti galima panaudoti 
tokius įrankius: kurso medžiaga arba resursas – tai įvairiausios mokymo medžiagos skelbimo galimyb÷s, 
kai kūr÷jas gali formuoti tinklalapį, skelbti bet kokio formato medžiagą skaitymui bei formuoti nuorodas į 
VMA bei interneto informacijos šaltinius; kurso peržiūra – tai sukurto kurso visų ar dalies temų peržiūros 
įrankis kurso aplinkoje; žodyn÷lis – tai sąvokų, naudojamų kurse sąrašas, kuris gali būti pildomas ir 
bendradarbiaujant su kurso dalyviais; duomenų baz÷ (angl. database) – tai įrankis, naudojamas 

                                                 
6 virtualus(-i) – netikras, menamas. [Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. (2011). [Interaktyvus]. Prieiga: 
<http://www.likit.lt/term/ enciklo.html>]. 
7 Virtualioji mokymosi aplinka – kompiuterių tinklais ir kitomis informacin÷mis ir komunikacin÷mis technologijomis pagrįsta 
ugdymo sistema, kurioje vyksta sąveika tarp besimokančiųjų ir mokytojų (kuratorių). Virtualioji mokymosi aplinka (VMA) 
leidžia taikyti ir naudoti įvairius mokymosi scenarijus. Panašiai, kaip ir tikroji mokymosi aplinka (pvz., laboratorija, auditorija), 
VMA sukurta mokymuisi ir mokymosi kokybei gerinti. [Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. (2011). [Interaktyvus]. Prieiga: 
<http://www.likit.lt/term/v/virtualioji_mokymosi_aplinka.html>]. 
8 Aušra, A. Mokslin÷ elektronin÷ biblioteka kaip e-studijų priemon÷. [Interaktyvus]. Prieiga:<http://www.ebiblioteka.lt/link_to_ 
database1/resursai/Konferencijos/KSMK_konf_medziaga/STRAIPSNIAI/A.Ausra.pdf>.]. 
9 Virtualioji mokymosi aplinka. [Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. (2011). [Interaktyvus]. Prieiga: 
<http://www.likit.lt/term/v/ virtualioji_mokymosi_aplinka.html>]. 
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klasifikuotos medžiagos surinkimui ir jos vertinimui, kai į procesą įtraukiami ir kurso dalyviai; įvykiai – 
kurso svarbių įvykių skelbimas susiejant juos su kalendoriumi; paskutin÷s naujienos – kurso naujienų 
skelbimas. Reikia pažym÷ti, kad nuotoliniame kurse galima s÷kmingai skelbti garso bei vaizdo medžiagą, 
keistis įdiktuotomis žinut÷mis. 

Užduočių rengimo ir apklausos organizavimo priemon÷s. Moodle VMA tam naudojami: 
kontrolinis – tai kurso dalyvių savikontrol÷s ir kontrol÷s priemon÷ su automatiškai bei d÷stytojo 
vertinamais klausimais bei parengto testo atsitiktinių klausimų parinkimo funkcijomis; užduotis – tai 
priemon÷, naudojama tada, kai darbą atlikti virtualioje aplinkoje neįmanoma, tada studijuojantysis jį 
atlika namuose ar kitus ir jį prisega arba aprašo rezultatus; virtualus seminaras (angl. workshop) – kai 
atsiskaitymo tvarką reglamentuoja d÷stytojas, o rezultatus komentuoja ir vertina studentai bei d÷stytojas; 
pamoka (angl. lesson) – tai amerikiečių psichologo B. F. Skinerio programuoto mokymo id÷jas 
realizuojantis įrankis; kryžiažodžių ir kitų testavimo priemonių rengimo rinkinys Hot Potatoes (Hot 
Popatoes, 2011). 

Besimokančiųjų mokymosi ir pažangos steb÷jimo priemon÷s. Moodle VMA tam skirti šie 
įrankiai: testo rezultatai – tai studijuojančiųjų apklausos peržiūros, eksporto į kitus formatus bei statistinių 
įverčių skaičiavimo įrankis; vartotojų aktyvumo analiz÷s įrankis, leidžiantis įvertinti jų aktyvumą kurse; 
virtuali studijuojančiųjų įvertinimų suvestin÷ – žurnalas. 

Aplinkos sąsajos keitimo priemon÷s. Šios priemon÷s aplinkoje pasiekiamos tik administratoriui 
arba kūr÷jui. Jų d÷ka galima keisti virtualaus kurso komponentų išd÷stymą, keisti kurso dizaino šabloną, 
koreguoti bei papildyti aplinką savo logotipais bei kitomis kurso identifikavimo priemon÷mis. 

Nuo 2011 metų platinama Moodle 2.0.1+ versija, kurioje realizuota daug naujų galimybių. 
Trumpai jas aptarsime: 

• virtualių studijų centras, kur registruojami ir klasifikuojami kursai, nebūtinai patalpinti 
Moodle serveryje, vartotojams, atsižvelgiant į jų teises, gali būti leidžiama skelbti, 
peržiūr÷ti, registruotis, persisiųsti bei atlikti kitus veiksmus su paskelbtais kursais 
(Moodle community hubs, 2011), 

• VMA failų ir katalogų valdymas su administratoriaus teis÷mis (Moodle repositories, 
2011), 

• virtuali registruotų vartotojų duomenų saugykla, kurioje galima ne tik saugoti vartotojui 
reikalinga informacija, bet ir ja dalinti su kitais (Moodle portfolio, 2011), 

• kurso baigimo fiksavimas, atsižvelgiant į kūr÷jo nurodytus kriterijus, sakykime, kursas A 
turi būti baigtas, kad galima būtų baigti kursą B. Studentes nebaigęs kurso A, negal÷s 
baigti ir A(Moodle course completion, 2011), 

• sąlyginis kurso priemonių naudojimas, atsižvelgiant į studento pasiekimus, datą, 
aktyvumą ir kitus kriterijus (Moodle conditional activities, 2011), 

• studentų grup÷s registravimas į kursus, t. y. galima sukurti studentų grupę ir ją visą iš 
karto įregistruoti į numatytus kursus (Moodle cohorts, 2011), 

• interneto paslaugų integravimas į Moodle leidžia kitas internetines sistemas jungtis į 
Moodle aplinką (Moodle Web services, 2011), 

• leidžiama komentuoti bet kurį Moodle puslapį (Moodle comments block, 2011), 
• galima įdiegti Moodle įskiepį su plagiato kontrol÷s funkcija (Moodle plagiarism 

prevention, 2011). 
 
Įrankių panaudos įvertinimas. Siekiant įvertinti apžvelgtus studijų įrankius Moodle aplinkoje, 

visos kurso kūrimo ir studijų proceso organizavimo priemon÷s buvo suskirstytos į standartines – 
dažniausiai naudojamas priemones ir į kitas priemones. Standartin÷ms priemon÷ms priskirti šie įrankiai: 
kurso medžiaga, kontrolinis, užduotis, forumas, kurso peržiūra, informacija apie vartotoją, įsirašymas į 
kursą. Jų pilnai pakanka, kad parengti virtualų kursą, tinkamą e-studijoms.  

Pasirinktoje VMA (ŠLK, 2011) surinkti duomenys apie e-studijų kursuose kūr÷jų panaudotus 
įrankius. Analizuojami duomenys suskirstyti į du klasterius: studijoms naudojamus kursus ir rengiamus 
kursus. Taip pat surinkti vartotojų aktyvumo įrašai. Pritaikius sukinius, jie buvo suskirstyti į klasterius 
pagal naudojimo dažnį bei laiką. V÷liau apskaičiuoti gautų aibių procentiniai įverčiai. Analiz÷ vykdyta 
dviem etapais: pirmasis – kūr÷jų pasirinktų nuotolinių kursų įrankių naudojimo analiz÷, antrasis – 
studijuojančiųjų dažniausiai naudojami įrankiai. 

Visi aplinkoje registruoti kursai buvo suskirstyti į dvi grupes: kursai naudojami studijų procese 
(n=9) ir rengiami kursai (n=9). Atrenkant įrankius taip pat atsižvelgta, kad kurso peržiūra, informacija 
apie vartotoją ir įsirašymas į kursą yra formuojami automatiškai, kuriant kursą, administratoriui 
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registruojant vartotoją arba įsirašant į kursą. D÷l šios priežasties šie įrankiai pirmame analiz÷s etape buvo 
eliminuoti.  

Kaip matome 1 paveiksle, tarp naudojamų ir rengiamų kursų populiariausi šie įrankiai: kurso 
medžiaga, kontrolinis, užduotis, forumas. Jei vienodai intensyviai naudojami tiek studijų procese 
naudojamuose, tiek rengiamuose kursuose. Apskaičiavus visuose kursuose naudojamų įrankių dažnio 
procentinius įverčius gautą: kurso medžiaga – 25%, kontrolinis – 16%, užduotis – 21%, forumas – 25%. 
Vadinasi, tik 13% iš naudojamų įrankių sudaro kitos kurso priemon÷s. Reikia pasteb÷ti, kad rengiamuose 
kursuose yra didesn÷ įrankių įvairov÷, daugiau naudojama specializuotų priemonių. 

Vertinant įrankių panaudos dažnius tarp studijuojančiųjų buvo pasirinkti tik kursai naudojami 
studijų procese, be to iš aktyvumo ataskaitų eliminuoti įrašai apie aplinkos administratoriaus bei d÷stytojų 
prisijungimus. Analizuoti tik 2010 metai. Viso išanalizuoti 80568 ataskaitų įrašai.  

Formuojant sukinį (klasterių aibes) kaip nepriklausomi kintamieji buvo pasirinkti laikas ir 
vartotojų veiksmai, o priklausomi kintamieji – įrankio panaudojimų skaičius, atsižvelgiant į laiką. 
Analizuoti e-kursų kūr÷jų ir aplinkos siūlomų įrankių panaudos rezultatai. Kaip matome 2 paveiksle tarp 
studijuojančiųjų populiarias yra įrankis kontrolinis. Vadinasi tarp studijuojančiųjų dominuoja apklausos 
organizavimo priemon÷s: kontrolinis, užduotis. Mažiau naudojamos kurso peržiūros ir jo medžiagos 
peržiūros priemon÷s. Trečiąją poziciją užima studentų interaktyvios sąveikos priemon÷s – forumas. 
Palyginus pirmojo ir antrojo etapo analiz÷s rezultatus, galima teigti, kad standartin÷s VMA priemon÷s yra 
populiariausios ir tarp studentų. 
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a) kursai, naudojami studijų procese b) rengiami kursai 
1 pav. Įrankių panaudos pasiskirstymas virtualioje aplinkoje pagal kurso būseną 

 
Vertinant įrankių panaudojimą pagal m÷nesius, matyti (žr. 3 pav.), kad aktyviausiai dirbama 

rugs÷jo, spalio bei lapkričio m÷nesiais, tai gali būti susieta su mokymo programa bei kitomis 
nenumatytomis aplinkyb÷mis. Reikia pasteb÷ti, kad tarp studijuojančiųjų 2 paveiksle numatytieji 
populiariausieji įrankiai išlieka tik pavasario ir rudens semestro m÷nesiais, o gegužę ir birželį daugiau 
naudojami interaktyvios sąveikos įrankiai. Atostogų metu aplinka faktiškai n÷ra naudojama. 
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2 pav. Įrankių panaudojimas, įvertinant studijuojančiųjų veiksmus aplinkoje 
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Siekiant įvertinti studentų studijavimo VMA stilių, buvo išanalizuotas įrankių panaudojimas, 

atsižvelgiant į paros laiką (žr. 4 pav.). Reikia pasteb÷ti, kad 7, 9, 12 ir 13 valandomis aktyviausiai 
naudojamas kontrolinio darbo įrankis. 
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Kadangi studentai gana aktyvūs buvo ir naktį, tod÷l atskirai įvertintas naktinis paros laikas ir 

pažiūr÷ta kuris įrankis šiuo laiku yra populiariausias. 
Kaip matyti 5 paveiksle, 12(0) val. dažniausiai peržiūrima informacija apie kursų dalyvius, 

dalyvaujama forumuose ir skaitoma kursų medžiaga, 1 val. – skaitoma kursų medžiaga, apie 6 val. 
peržiūrimas kursas, dalyvaujama forumuose ir atliekamos/prisegamos užduotys. 
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5 pav. Įrankių panaudojimas naktį 

 
Siekiant tiksliau nustatyti studijų VMA laiko intervalą, gautieji sukinio rezultatai, įvertinti taikant 

procentinę analizę. Analiz÷s rezultatai paskelbti 1 lentel÷je. Pilkai pažym÷ti te įrankių naudojimo 
langeliai, kuriems studijuojančiųjų aktyvumas yra didesnis nei 7%. Matome, kad aktyviausiai VMA 
studentai darbuojasi nuo 7 iki 21 val. imtinai. 

1 lentel÷ 
Procentiniai VMA įrankių panaudojimo įverčiai, pagal paros laiką 
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0 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 
1 1% 4% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 
2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 
3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
4 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
5 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 
6 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 
7 4% 5% 1% 4% 10% 30% 1% 4% 6% 1% 0% 0% 
8 3% 11% 3% 4% 12% 4% 4% 6% 5% 6% 0% 6% 
9 6% 2% 3% 2% 7% 14% 3% 6% 6% 7% 0% 0% 

10 4% 0% 4% 1% 6% 4% 4% 7% 6% 8% 0% 12% 
11 7% 0% 4% 5% 6% 2% 5% 5% 5% 6% 56% 6% 
12 5% 9% 5% 2% 10% 24% 6% 7% 7% 6% 4% 12% 
13 6% 2% 10% 9% 6% 13% 10% 10% 11% 8% 0% 0% 
14 2% 9% 5% 3% 5% 2% 6% 8% 7% 10% 4% 0% 
15 4% 5% 6% 7% 4% 2% 8% 8% 7% 8% 0% 6% 
16 8% 4% 6% 8% 4% 2% 7% 7% 7% 7% 8% 12% 
17 8% 9% 7% 7% 4% 0% 8% 5% 5% 5% 4% 0% 
18 12% 9% 8% 14% 6% 0% 7% 6% 5% 5% 20% 18% 
19 7% 7% 8% 10% 4% 0% 8% 5% 6% 5% 4% 18% 
20 9% 4% 11% 5% 5% 1% 9% 6% 6% 5% 0% 12% 
21 5% 16% 7% 5% 2% 0% 4% 4% 5% 5% 0% 0% 
22 2% 4% 5% 5% 2% 0% 5% 3% 3% 3% 0% 0% 
23 4% 0% 2% 6% 4% 0% 3% 2% 2% 2% 0% 0% 

 
Išvados 
Atlikus gautų duomenų aibių procentinę analizę, nustatyta, kad e-kursuose d÷stytojų panaudoti 

standartiniai studijų įrankiai kontrolinis, užduotis, medžiagos peržiūra ir forumas dominuoja ir tarp 
studijuojančiųjų. Pakankamai dažnai naudojama ir aplinkos siūloma kurso peržiūros priemon÷. 

Įrankių panaudojimo pagal m÷nesius įvertinimas parod÷, kad aktyviausiai dirbama rugs÷jo, spalio 
bei lapkričio m÷nesiais, kas gali būti susiję su mokymo programa bei kitomis nenumatytomis 
aplinkyb÷mis. 
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VMA įrankių panaudojimo pagal paros laiką analiz÷ parod÷, kad 7, 9, 12 ir 13 valandomis 
aktyviausiai naudojamas kontrolinio darbo įrankis, o 12, 1 ir 6 val. mokomasi, diskutuojama, atliekamos 
užduotys, tačiau naktinį darbą renkasi tik 1% visų aplinkoje registruotų studentų. 
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ANALYSIS OF USING OF VIRTUAL ENVIRONMENT MEANS FOR DISTANCE EDUCATION 
 
Liudvikas Kaklauskas, Northern Lithuania College, Siauliai University 
Danut÷ Kaklauskien÷, Northern Lithuania College, Siauliai University 
 
Abstract. The tendencies of virtual learning environment (VLE) development are analysed in the article. 

Tools, used for studies in VLE Moodle, are reviewed and evaluated. The standard environment tools, which are 
sufficient for preparing of the course of e-studies, are distinguished. The data about the tools used by the creators of 
the e-courses are collected in the selected VLE. Analyzing, the data is divided to two clusters: courses used for 
studies and preparing courses. Collected information about the students’ activeness in the environment using the 
tools proposed by the environment and course creators. This information is divided to clusters by fixed time scales. 
Having performed the percentage analysis of the received data sets, it was established that the standard study tools 
used by teachers – quiz, assignment, material review and forum – were also dominating between the students.  The 
course review tool proposed by the environment was also often used. The assessment of the using tools by months 
demonstrated that the most active using of the tools for studies was in September, October, and November. The 
obtained results may be dependent on  the training program and other factors. The evaluations of the using tools by 
the time of a day showed that at 7, 9, 12 a.m. as well as at 1 p.m., the most actively used tool was quiz, and at 12 
a.m. as well as at 1 and 6 p.m., students mostly studied the course material, discussed, performed tasks. However, 
the night work was selected only by 1% of the students registered in the environment. 
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Anotacija. Straipsnyje išanalizuotas geometrijos modulio, d÷stomo Šiaur÷s Lietuvos kolegijoje, tekstas. 

Kurso tekstas nagrin÷tas sakinių ilgio atžvilgiu, nustatytas kurso tekstą sudarančio tekstyno sud÷tingumas. Atlikta 
matematikos terminų kurso tekstyno dažninių charakteristikų analiz÷, nustatytos kai kurios prototipiškumo 
funkcijos.  

Pagrindin÷s sąvokos: tekstynas, statistin÷ analiz÷, dažninių charakteristikų analiz÷, prototipiškumo 
funkcijos. 

 
Įvadas. Skaitymas – tai procesas, kurio metu raštu (ar kitokiais simboliais) pateiktą informaciją 

yra siekiama suvokti. Skaitomo teksto supratimo sistema turi išskirti iš teksto atskirus terminus, kurie 
išreiškia objektus ir jų savybes, ir išsiaiškinti santykius tarp terminų, patikslinančių jų vaidmenį tame 
tekste.  

Mokslinio teksto suvokimo užduotis yra sud÷tinga, tam darbui žmogus turi sąmoningai pasiruošti. 
Pirmiausia, būtina suvokti užduoties tikslą, įvertinti savo sugeb÷jimus, įgūdžius, geb÷jimą taikyti 
dalykines žinias (rasti bei panaudoti informaciją) ir pan. Svarbiausias etapas – teksto suvokimas, – t. y. 
teksto, kaip visumos, apmąstymas, nagrin÷jimas, argumentavimas, detalizavimas, siejimas ir įvertinimas. 
Suvokimą lemia žinios (mok÷jimai),  įgūdžiai (patirtis) ir geb÷jimai. Teksto suvokimą galime išskaidyti į 
du etapus: pažinimo (susipažinimo), kai tekstą atidžiai skaitome, ir supratimo, kai šį tekstą apmąstome. 

Tikslas – išanalizuoti Šiaur÷s Lietuvos kolegijos studentams d÷stomo geometrijos modulio teksto 
prototipiškumą, nustatyti ryšį tarp šiame kurse pavartotų terminų ir vidurin÷s mokyklos vadov÷liuose 
vartojamų matematikos terminų.  

Tyrimo metodai:  
1. Geometrijos modulio tekstyno apimties analiz÷. 
2. Modulio tekstus sudarančių antraštinių žodžių dažnin÷ analiz÷. 
3. Matematikos terminų vartojimo modulio tekste ir vadov÷liuose dažnin÷ ir lyginamoji analiz÷. 
Tyrimo objektas – geometrijos modulio, d÷stomo Šiaur÷s Lietuvos kolegijoje, tekstas.  
Metodai: literatūros šaltinių ir dokumentų analiz÷, statistin÷ aprašomoji analiz÷. 
Hipotez÷ – matematikos terminų vartojimas ir modulio teksto prototipiškumas neturi lemiamos 

įtakos teksto suvokimui. 
 
Tyrimo imties atrankos kriterijai. Vadov÷lių įvertinimo problema pasaulyje jau domimasi 

seniai. Mokslin÷je literatūroje dažniausiai yra sutinkama spausdintų vadov÷lių ir kitos spausdintos 
medžiagos analiz÷.  

1993 m. Johnsen [4] nurod÷, kad apie 60 % tradicinio mokymosi laiko užima spausdintos 
medžiagos studijos. 2000 m. Tartu (Estija) universiteto profesorius Jaan Mikk [7] plačiai analizuoja teksto 
perteikimo ir suvokimo problemas vadov÷liuose.  

Geometrijos kursas Šiaur÷s Lietuvos kolegijos studentams yra d÷stomas pirmus metus. Studijų 
modulio tikslas – suteikti žinių apie geometrijos reikšmę bei paskirtį, išmokyti studentus įgytas 
geometrijos teorines žinias pritaikyti sprendžiant įvairius praktinius uždavinius ir ugdyti studentų loginį 
mąstymą ir erdvinę vaizduotę. 

Išanalizavę modulio programos turinį, nusprend÷me patikrinti, kiek mokyklin÷s matematikos 
kurso žinios turi įtakos s÷kmingoms geometrijos modulio studijoms. Natūraliai išk÷l÷me klausimą: kiek 
turi žinoti studentas, kad gautų kuo aukštesnį kurso žinių ir geb÷jimų įvertinimą. 

Informacijos apdorojimui sudar÷me elektroninį tekstyną [6]. Nustat÷me, kad teorin÷s dalies 
tekstyną sudaro 5430 žodžių. Radome, kad 395 tekstyno žodžiai yra panaudoti  antrašt÷se. Ieškodami 
žodžių skaičiaus, visus žodžius sunorminome (sulemavome) [4], pavyzdžiui, žodį ,,vektorių“ lemavome į 
žodį ,,vektorius“ (vienaskaitos vardininko linksnį) arba žodį ,,apskaičiavę“ – į žodį ,,apskaičiuoti“ 
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(veiksmažodžio bendratį). Tekstyne radome 8 trumpinius: pvz., arcsin, arctg, tg, vnt., pav., t, ats. ir kitus. 
Tekste šie trumpiniai pasikartojo 285 kartus. Statistiniai skaičiavimus atlikome su baigtin÷mis imtimis. 

Kurso tekstyno įvertinimas sakinio ilgio aspektu. Didelę reikšmę teksto suvokimui turi sakinio 
konstrukcijos ir sakinio ilgis. Koeficientas, apibr÷žiantis teksto skaitymo lengvumą, yra sakinio ilgis Lvid. 

Lvid= žodžių kiekis /sakinių kiekis 100 žodžių ilgio teksto pavyzdyje. 
Geometrijos kurso tekstą sudaro 1132 sakiniai, sakinių ilgio vidurkis – 6,17 žodžio. Šis rodiklis 

yra mažesnis už vidurin÷s mokyklos mokomųjų tekstų vidutinį sakinio ilgį: 10–11 klasių tekstuose 
vidutinis sakinio ilgis yra 12,5 žodžio, o 12 klas÷s mokomųjų tekstų sakinio ilgis viršija 13 žodžių ribą 
[1]. Vadinasi, sakinių ilgio atžvilgiu modulio tekstus studentai gali suvokti ir suprasti jų prasmę.  

 
Kurso tekstyno įvertinimas sud÷tingumo aspektu. Aktualu kaip galima tiksliau ir aiškiau 

perteikti tekstinę informaciją, nes žmogus, suvokdamas tekstą, automatiškai konstruoja vaizdinius. Tam 
apskaičiavome teksto sud÷tingumo koeficientą10. Jo reikšm÷ – 40,77%, gana aukšta, tačiau leistina, nes 
nagrin÷jamasis tekstas yra mokomoji medžiaga studentams, kurioje sutelktas d÷mesys į esminius 
geometrijos kurso aspektus. 

 
Matematikos terminų geometrijos modulio tekstyne dažninių charakteristikų analiz÷. 

Žinoma vadov÷lių vertinimo forma, kurioje viena iš charakteristikų yra terminų vartojimas [3]. Terminas 
– žodis arba žodžių junginys, tiksliai reiškiantis kurią nors mokslo, technikos, meno ar kitos srities 
sąvoką. Šią charakteristiką taikysime ir geometrijos kurso teorin÷s medžiagos teksto įvertinimui. 

Įvertindami kurso informaciją, nustat÷me terminų vartojimo dinamiką. Vartojami terminai turi 
būti taip integruoti į tekstą, kad pats tekstas pad÷tų lengviau suvokti terminų savybes ir prasmę. Iš visų 
lemuotų žodžių išrinkome matematikos terminus. Nustat÷me, kad kurso tekste yra 135 antraštiniai 
matematikos terminai, sudarantys 34,18% visų antraštinių teksto žodžių. Pasikartodami įvairiais dažniais, 
šie terminai sudaro 42,91% viso teksto.  

Terminai tekste pavartoti skirtingais dažniais: nuo 1 karto iki 266 kartų. Patys populiariausi teksto 
terminai: taškas (266 kartai), ties÷ (243 kartai), lygtis (191 kartas), vektorius (122 kartai). Rečiausiai 
sutinkami terminai: asociatyvumas, d÷muo, elementas, linija, ordinat÷, priekampis. Jų pasikartojimų 
skaičius – 1. Tokiu dažniu pasikartojantys terminai sudaro 25,93% visų tekste pavartotų matematikos 
terminų.   

Panaudotus matematinius terminus suskirst÷me į intervalus pagal vartojimo dažnius ir 
apskaičiavome tokiu dažniu pasikartojančių terminų skaičius (1pav.).   
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1 pav. Kurso terminų dažninis pasiskirstymas intervaluose 

 
Diagrama atspindi, kad geometrijos kurse vartojamų terminų dažniai paklūsta G. K. Zipfo 

(amerikiečių lingvistas) antrajam d÷sniui, t. y. kuo mažesnis žodžių pasikartojimų skaičius, tuo didesnis 
tokiu dažniu sutinkamų žodžių skaičius. Daugiausia sutinkama terminų, pasikartojančių nuo 1 iki 10 
kartų. Did÷jant dažniams, terminų, vartojamų tuo dažniu, skaičius maž÷ja. 

Kurso teksto iteracijos koeficientas yra lygus 13,75.  
 

                                                 
10 Sud÷tingumo koeficientas lygus pavartotų terminų skaičiaus ir viso teksto žodžių skaičiaus santykiui (%). 
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Būdvardžių, apibūdinančių matematinius terminus, vartojimo analiz÷. Kurse pavartoti 65 
antraštiniai žodžiai, apibūdinantys terminus. Šie žodžiai sudaro 10,06% viso tekstyno žodžių, jų dažnis 
kinta nuo 1 karto (bazinis, diferencialinis, komutatyvus, ortonormuotas ir pan.) iki 172 kartų (vektorinis).  

 
Mokyklin÷s matematikos terminų ir geometrijos kurso terminų vartojimų lyginamoji 

analiz÷. Siekdami palyginti geometrijos kurso terminų vartojimo tęstinumą, pasinaudojome sudarytu [5] 
vidurin÷s mokyklos matematikos kurso tekstynu, kuriame išskirti vartojami terminai ir jų dažniai. 
Vidurin÷s mokyklos kurse panaudojami 644 matematiniai terminai. Vidurin÷s mokyklos matematikos 
kurso iteracijos koeficientas svyruoja nuo 22,56 (5 klas÷s vadov÷lyje) iki 11,49 (11 klas÷s vadov÷lyje). 
Vadinasi, geometrijos kurse n÷ra pavartota daug skirtingų antraštinių žodžių. 

Populiariausi terminai vidurin÷s mokyklos matematikos vadov÷liuose yra: skaičius – pasikartoja 
4785 kartus, funkcija – 3392 kartus, taškas – 3256 kartus, kampas – 2166 kartus [4]. Geometrijos kurse tie 
patys terminai pasikartojo taip: skaičius – 18 kartų, funkcija nepavartota nei karto, taškas – 266 kartus, kampas 
– 73 kartus. Geometrijos kurse pavartoti terminai, nesutikti mokyklin÷s matematikos kurse, yra: normal÷, 
matrica, komplanarumas ir pan. Tokių terminų radome 10.     

Kurso tekstyno ir vadov÷lių tekstyno matematikos terminus sugrupavome į intervalus pagal 
pasikartojimo dažnį (2pav.).  
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2 pav. Matematikos terminų dažninis pasiskirstymas intervaluose 

 
Diagrama atspindi, kad geometrijos kurse nenaudojami retai vadov÷liuose sutinkami terminai. 

Tikslu patvirtinti arba šį teiginį, apskaičiavome koreliacijos koeficientą. Jis lygus 0,81. Tai įrodo stiprų 
tiesinį ryšį tarp vidurin÷s mokyklos matematikos vadov÷liuose ir geometrijos kurse vartojamų terminų.  

Koreliacijos koeficientą apskaičiavome ir atsitiktin÷s imties duomenims. Pasirinkę pasikliautąjį 
intervalą su tikimybe 0,95, gavome koreliacijos koeficientą nuo 0,284 iki 0,48. Koreliacijos koeficiento 
reikšmingumui patikrinti panaudota statistika t: t = 9,94. Palyginę statistikas t su reikšm÷mis, kai laisv÷s 
laipsniai yra 4, o reikšmingumo lygmuo – 0,05, matome, kad hipotez÷, jog egzistuoja tiesinis ryšys tarp 
vidurin÷s mokyklos matematikos vadov÷liuose pavartotų ir geometrijos kurse vartojamų matematikos 
terminų. Darome išvadą, kad geometrijos kurse studentai nesusipažįsta su daug naujų terminų, retai 
vartojamų vidurin÷s mokyklos kurse.  

 
Geometrijos kurso įvertis prototipiškumo funkcijų atžvilgiu. Teksto funkcinių savybių 

įvertinimas leidžia automatiškai nustatyti teksto dominuojančias funkcijas. Siekdami įvertinti kurso 
tekstą, apskaičiavome kai kurias paradigmas. 

1. Ekspresyvumo paradigma. Tekstai, kuriuose dominuoja spontaniško ekspresyvumo paradigma, 
yra iš anksto neparengti, spontaniški, turintys sakytin÷s kalbos bruožų, susiję su pasakojimo ar pokalbio 
situacija ir pabr÷žtinai ekspresyvūs [8]. Kurso tekstas nepasižymi šia funkcija – ekspresyvumas yra 
neigiamas ir lygus (– 79,2 %). Kurso tekstas yra artimas oficialiojo dokumento tekstui. 

2. Nespontaniškas ekspresyvumas. Šios paradigmos reikšm÷ lygi (– 50,42 %). Neigiamos 
reikšm÷s – rodo, kad tekstas yra panašus į oficialiųjų dokumentų tekstą. Tekstams, kuriuose dominuoja 
nespontaniško ekspresyvumo paradigma, būdingas ekspresyvus turtingas žodynas [8]. 

3. Apeliatyvumo paradigma. Kurso apeliatyvumo reikšm÷ taipogi yra neigiama (– 10,0 %). Tai 
rodo, kad tekstui yra būdingas argumentuotos kalbos vartojimas, stengiantis daryti poveikį klausytojui ar 
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skaitytojui. Teigiamas aperatyvumas rodo, kad tekstas nutolęs nuo oficialiam dokumentui būdingo 
apeliatyvumo. 

4. Deskriptyvumo paradigma. Tekstams, kuriuose dominuoja deskriptyvumo paradigma, būdingi 
ilgi sakiniai, beasmen÷s konstrukcijos ir turtingas žodynas. Kurso deskriptyvumo reikšm÷ lygi 83,85%. 
Teigiamas įvertis rodo, kad tekstas artimas akademinio turinio tekstui. 

Nagrin÷tosios prototipiškumo funkcijos įrodo, kad geometrijos kurso tekstas yra artimas 
akademinio turinio tekstams, tačiau turi ir tam tikrų savybių, būdingų prozai. Taigi, galima daryti išvadą, 
kad tekstas neperkrautas nereikalingais žodžiais ar jų junginiais, nesunkiai suvokiamas, tačiau išlieka 
akademiškas. 

 
Išvados 
1. Geometrijos kurso, d÷stomo Šiaur÷s Lietuvos kolegijoje, tekstą sudarantys sakiniai n÷ra ilgi, 

sakinį sudaro 6–7 žodžiai. Tod÷l galima teigti, kad modulio tekstą studentai gali suprasti ir suvokti jų 
prasmę. 

2. Geometrijos kurso tekste pavartoti matematikos terminai savo dažniu atitinka mokyklin÷s 
matematikos kurse vartojamų terminų dažnių intervalus.  

3. Apskaičiuota koreliacijos koeficiento reikšm÷ (0,81) rodo, kad tarp geometrijos kurse 
pavartotų terminų ir vidurin÷s mokyklos matematikos kurse vartojamų terminų egzistuoja stipri tiesin÷ 
koreliacija. Galima teigti, kad s÷kmingam geometrijos kurso medžiagos įsisavinimui svarbu žinoti 
mokyklin÷s matematikos terminus ir suvokti jų prasmę. 

4. Išanalizuotas geometrijos kurso tekstas yra artimas akademiniam tekstui ir n÷ra perkrautas 
nereikalingais žodžiais ar jų junginiais, tod÷l nesunkiai suvokiamas. Tai patvirtina prototipiškumo 
funkcijų rezultatai. 
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ANALYSIS OF THE TEXT OF A GEOMETRY MODULE IN THE ASPECT OF USE OF 

MATHEMATICAL TERMS 
 
Danute Kaklauskiene, Siauliai University, Northern Lithuania College 
Algimantas Ambraziejus Laurutis, Siauliai University, Northern Lithuania College 
 
Abstract. The paper analyses the text of the module of Geometry, taught in Northern Lithuania College.  

The text of the course was considered in the respect of the length of sentences, the complexity of the corpus of the 
course text was assessed.  The analysis of frequency characteristics of the corpus of the text of the mathematics 
terms was performed, some prototype functions were established. 

Key words: corpus, statistical analysis, analysis of frequency characteristics, prototype functions. 
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Anotacija. Straipsnyje analizuojama profesinių kompetencijų formavimas, jų pritaikymo galimyb÷s, 

ieškoma sąveikos su profesine veikla, kuriai ruošiami aukštųjų mokyklų studentai – potencialūs žmogiškieji 
ištekliai. Žmogiškasis kapitalas turi būti suprantamas kaip žmoniškųjų išteklių sinonimas ir apibūdinamas kaip tam 
tikras kompetencijas turintys darbuotojai, kurie priimdami ir realizuodami sprendimus, įtakoja organizacijos veiklos 
efektyvumą. Profesines kompetencijas studentai įgyja aukštosiose mokyklose ir, įsilieję į profesinę veiklą, šias 
kompetencijas gali įtvirtinti, sustiprinti įgytas teorines ir praktines žinias. Žmogiškasis kapitalas – tai protiniai 
sugeb÷jimai, įgyti formalaus mokymo, išsilavinimo ir praktin÷s patirties prasme. Ekonomikos s÷kmingas vystymasis 
vis labiau priklauso nuo investicijų į žmones bei jų intelektinio potencialo išsaugojimo, pl÷tojimo.  

 Straipsnyje išsamiai aptariama atlikto tyrimo rezultatai, kuriais reik÷tų vadovautis siekiant gerinti aukštojo 
mokslo kokybę, ieškant optimalių strategijų organizuojant suaugusiųjų mokymąsi bei atsižvelgiant į respondentų 
atliktus vertinimus.  

Pagrindin÷s sąvokos:  žmogiškieji ištekliai, žmogiškasis kapitalas, investicijos, efektyvumas, verslas, 
karjera, sąveika. 
 

Įvadas. 2010 m. vasario 17 d. Lietuvos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 163 patvirtinta Lietuvos 
inovacijų 2010–2020 metų strategija, kurios paskirtis – sutelkti ir efektyviai valdyti valstyb÷s išteklius: 
kurti konkurencingą, naujausiomis technologijomis ir kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais grindžiamą 
žinių ekonomiką. Nauji produktai, technologijos, procesai, verslo modeliai, organizacin÷s struktūros 
didina įmonių konkurencingumą ir vidaus, ir užsienio rinkose, ko rezultatas – nauji verslai, naujos ir 
kvalifikuotos darbo vietos.   

Tiek statistikos departamentas, tiek kasdien÷ praktika rodo, kad Lietuvos verslas yra pakankamai 
imlus inovacijoms, o mokslas sugeba tiekti naujas, modernias žinias verslo inovacijų geidžiantiems 
darbuotojams. Žmogiškasis kapitalas – tai protiniai sugeb÷jimai, įgyti d÷l formalaus mokymo, 
išsilavinimo ir praktin÷s patirties. Žmonijos vystymosi istorija patvirtina glaudų ryšį tarp švietimo ir 
ekonomikos išsivystymo lygių. S÷kmingas ekonomikos vystymas vis daugiau priklauso nuo to, kokios 
bus investicijos į žmones ir intelektualinio potencialo išsaugojimą bei pl÷trą, t. y. žmogiškąjį kapitalą.  

Žmogiškojo kapitalo koncepcija yra plačiai taikoma pagrindžiant investicijas į vidurinį ir aukštąjį 
mokslą, į mokymą neatsitraukus nuo profesin÷s veiklos  proceso.  

Straipsnio objektas – įgyjamos profesin÷s kompetencijos   
Straipsnio tikslas – ištirti aukštųjų mokyklų studentų įgyjamų profesinių kompetencijų vertinimą 

per profesinę veiklą. 
  Straipsnio uždaviniai: 

1. Išanalizuoti darbuotojų, kaip žmoniškųjų išteklių, svarbą verslo organizacijose teoriniu 
aspektu. 

2. Atlikti aukštųjų mokyklų studentų įgyjamų profesinių kompetencijų vertinimo empirinį 
tyrimą. 

Metodai – mokslin÷s literatūros analiz÷ ir kiekybinis tyrimas (anketavimas). 
Tyrimo metodika: apklausti 125 Klaip÷dos aukštųjų mokyklų studentai. Iš jų 24 respondentai 

mokosi Klaip÷dos universitete, 33 – Klaip÷dos aukštojoje verslo mokykloje, 36 – Vakarų Lietuvos verslo 
kolegijoje ir 32 – Socialinių mokslų kolegijoje. Tai  ištęstinių studijų  baigiamųjų kursų vadybos ir 
ekonomikos specialybių studentai. Apklausoje dalyvavę respondentai  atrinkti atsitiktiniu atrankos 
metodu. 
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Statistiniai duomenys apdoroti SPSS programa. Siekta, kad paklaida neviršytų 5 proc.  
Instrumentarijų (anketą) sudar÷ 15 klausimų, iš jų 10 uždari ir 5 pusiau uždari klausimai. Apklausa 
vykdyta 2010 metų balandžio – birželio m÷nesiais. 

 
Žmogiškojo kapitalo samprata. Dvidešimto šimtmečio pabaigoje pasaulio šalyse industrin÷ 

ekonomika transformavosi į informacinę, tod÷l pagrindiniai ekonominio augimo šaltiniai tapo ne fizinis 
kapitalas, o gamtiniai ištekliai bei informaciniai resursai. Šiuolaikinę ekonomiką galime įvardyti kaip 
inovacinę ekonomiką, kurios ašį sudaro mokslin÷s žinios ir informacinių technologijų paslaugos.  

Analizuodami socialinių mokslų literatūrą pastebime, kad žmogiškasis kapitalas, žmogiškieji 
ištekliai yra skirtingai vadinami. Dažniausiai sutinkamos tokios sąvokos: darbo j÷ga (McKean, 2005; 
Ivanovic, Collin, 2003; Martinkus ir kt., 2003; Navickas, Paulavičius, 1999), personalas (Bakanauskien÷, 
2002; Kumpikait÷, Sakalas, 2001; Martinkus ir kt., 2000), intelektualinis kapitalas (Cartvvright, 2005; 
Soanes, Stevenson, 2005; Mikul÷nien÷ ir kt., 2003; Šileika, 2003; Bagdonavičius, 2002; Calhoun, 2002), 
žmogiškieji ištekliai (Heery, Noon, 2001; Despers,  Chauvel, 2000; Friedman, 2000). Norint pateikti 
išsamų žmogiškųjų išteklių apibr÷žimą, tinkslinga išanalizuoti atskiras sąvokas. 

J. P. Friedman (2000) teigia, kad personalas yra organizacijos žmogiškieji ištekliai. Norint atrasti 
sąsajas tarp personalo ir žmogiškųjų išteklių sąvokų, tikslinga pasigilinti į personalo sąvoką ir palyginti ją 
su žmogiškųjų išteklių apibr÷žimu. 

Dauguma autorių personalą apibr÷žia kaip žmones, dirbančius įmon÷je. A. Sakalas ir kt. (2000) 
teigia, kad personalas – tai visi įmon÷s darbuotojai. Pasak I. Bakanauskien÷s (2002), personalas – tai visi 
organizacijos darbuotojai: darbininkai, vadovai, specialistai, aptarnaujantis personalas. 

Mokslininkai pateikia skirtingus žmogiškųjų išteklių apibr÷žimus. E. Heery, M. Noon (2001) 
teigia, kad žmogiškieji ištekliai – tai įmon÷s darbuotojai. A. Ivanovic, P. H. Collin (2003) manymu, 
žmogiškaisiais ištekliais yra vadinami visi žmon÷s, kuriuos įmon÷ yra įdarbinusi. Pateikti žmogiškųjų 
išteklių apibr÷žimai yra siauri, neinformatyvūs ir siejasi su prieš tai aptartais personalo apibr÷žimais. 

Vertingas yra Ch. Despers, D. Chauvel (2000) apibr÷žimas: žmogiškieji ištekliai gali būti 
suprantami kaip darbuotojų kolektyviniai sugeb÷jimai spręsti problemas. Organizacijos mastu tai žinios 
ir institucin÷ atmintis įmonei svarbiais klausimais. Šie ištekliai apima kolektyvinę patirtį, įgūdžius ir 
bendras visų darbuotojų žinias. 

Pateiktas apibr÷žimas akcentuoja žinių, įgūdžių, patirties – profesinių kompetencijų –  svarbą 
įmon÷s veikloje. Juo remiantis, galima teigti, jog įmon÷s veiklos s÷km÷ labiausiai priklauso nuo to, koks 
d÷mesys yra skiriamas darbuotojams – jų ugdymui ir tobulinimui. Tod÷l šioje srityje didelę įtaką daro 
aukštojo mokslo institucijos, kurios ruošia potencialius darbuotojus, juos ugdo, suteikia teorinių ir 
praktinių žinių. Kitaip tariant, aukštojo mokslo institucijose studentai (žmogiškasis kapitalas/ ištekliai) 
įgyja būtinąsias profesines kompetencijas darbinei veiklai. 

Žmogiškąjį kapitalą galime įvardyti kaip darbuotojų geb÷jimų įgijimą, siekiant užsibr÷žtų įmon÷s 
tikslų ir didinant veiklos efektyvumą. Svarbiausias veiksnys besikeičiančioje visuomen÷je yra žinios, 
kurios būtų grindžiamos situacijos analize.  

Pastaruoju metu pasaulis dalijasi į besimokantį ir nuolat žinias atnaujinantį bei kvalifikacijas ir 
kompetencijas tobulinantį pasaulį. Ir į tą, kurio gyventojai nesimoko, apsiriboja jau turimomis (įgytomis) 
žiniomis. Kuriant dinamišką ir konkurencingą ekonomiką ypatinga svarba yra teikiama įgūdžiams, kurie 
tampa esminiais siekiant didesnio užimtumo. Žmogiškųjų išteklių pl÷tra yra susijusi su ekonomikos 
augimu ir socialine sanglauda, spart÷jančios kaitos ir greito informacijos sen÷jimo ir jos atsinaujinimo 
sąlygomis – žmogui tenka nuolat mokytis. Mokymasis suvokiamas kaip priemon÷, padedanti asmeniui 
tapti kompetentingu specialistu ir paklausiu rinkoje. 

Žmogiškojo kapitalo išlaidos susijusios su išsilavinimo įgijimu, pasirengimu profesiniam darbui – 
tai vadinama investicijomis į žmogiškąjį kapitalą. Investavimas į žmogiškąjį kapitalą – tai svarbiausia 
gamybos vystymosi prielaida, kuri paremta tiek asmeniu žmogaus interesu tur÷ti darbą, kaip pragyvenimo 
šaltinį, tiek visuomeniniu, turint tikslą išprususios visuomen÷s formavime.  

Apibendrinus autorių pateiktas žmogiškojo kapitalo raidos sąvokas, galima padaryti išvadą, kad 
egzistuoja ryšys tarp darbuotojų kompetencijos ir įmon÷s veiklos, tod÷l, norint didinti įmon÷s pelną, 
reikia investuoti l÷šas į darbuotojų ugdymą. 

Žmogiškojo kapitalo ugdymas ir vertinimas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas – tai darbuotojų 
ugdymo procesas, kurio metu yra organizuojamas mokymas, vystoma karjera (Brooks, Nafukho, 2006). 
Žmogiškųjų išteklių/ žmogiškojo kapitalo ugdymas yra nenutrūkstamas procesas, jis prasideda nuo 
darbuotojo pri÷mimo ir baigiasi jo atleidimu. 
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Paslaugų ir gamybin÷s įmon÷s darbuotojų ugdymas skiriasi. Gamybin÷je įmon÷je yra naudojama 
technologija ir žmogiškasis kapitalas atlieka rutinines veiklas, kurioms atlikti užtenka kvalifikacijos. 
Paslaugų įmon÷s darbuotojo veikla negali būti konkrečiai apibr÷žta, nes egzistuoja „nematoma“ paslaugų 
pus÷. D÷l šios priežasties ugdyti reikia ne kvalifikaciją, o kompetenciją. Kyla klausimas: kuo skiriasi 
kvalifikacija nuo kompetencijos? P. Jucevičien÷, D. Lepait÷ (2000) pateikia išsamius sąvokų apibr÷žimus: 
kvalifikacija apima žinias, mok÷jimus, įgūdžius. Kompetencija apima žinias, mok÷jimus, įgūdžius, 
geb÷jimus, asmenines savybes, pažiūras, vertybes. 

Kompetencija yra paslaugų įmon÷s ugdymo objektas, tod÷l tikslinga aptarti jos sandarą. P. E. 
Varca (2004) manymu, paslaugų darbuotojo kompetenciją sudaro keturios kompetencijų grup÷s: 
asmenin÷, kognityvin÷, tarpasmenin÷, technin÷. Kompetencija n÷ra vienalyt÷, ugdymo metu reikia vystyti 
atskiras kompetencijos dalis, ir taip pl÷toti bendrąją kompetenciją. 

Siekiant atskleisti kompetencijų ugdymą, tikslinga aptarti visą ugdymo procesą. Pirmas etapas 
ugdymo procese – poreikių įvertinimas. Proceso metu yra gilinamasi į įmon÷s situaciją (strategija, 
aplinka, struktūra, kultūra, finansai) (Aksu, 2005)  ir darbuotojų kompetencijas (Draganidis, Mentzas, 
2006). 

G. Dessler (2001) pateikia mokymo ir tobulinimo proceso etapus: poreikio analiz÷, mokymo 
proceso projektavimas, veiksmingumo patikrinimas, įgyvendinimas, rezultatų įvertinimas ir įtvirtinimas. 
Toks procesas gali būti pritaikytas žmogiškojo kapitalo kompetencijų ugdymui (žr. 1 pav.).  

 

 
1 pav. Žmogiškųjų išteklių kompetencijos ugdymo procesas 

 
Visų pirma, yra įvertinamos individo turimos kompetencijos atskiros dalys ir suplanuojamas jų 

ugdymas, po to yra sukuriamas planas, atliekamas ugdymas, įvykdomas įvertinimas. Kompetencijų 
ugdymas yra tęstinis procesas, tod÷l įmon÷je ugdymo procesas niekada nenutrūksta. 

Sudarant ugdymo programas yra nustatomi mokymo metodai ir mokymosi tipai. 
V. F. Cascio (2006) išskiria atskiras mokymo metodus: 
� informacijos perdavimo (paskaitos, konferencijos, kursai paštu, video medžiaga, distancinis 

mokymas, internetas, intranetas); 
� simuliacijos metodai (atvejo analiz÷s, vaidmenų žaidimai, kompiuterin÷s programos); 
� mokymas darbo vietoje (mokymas darbe, mokymas netoli darbo (identiška įranga, bet ne 

darbo vietoje)). 
B. Leonien÷s (2001) manymu, skirtingi mokymo metodai duoda skirtingą naudą. Skaitant lieka 

10 proc. informacijos, klausant paskaitos metu – 20 proc., matant – 30 proc., klausant ir matant – 50 
proc., pačiam dalyvaujant diskusijose – 70 proc., pačiam aktyviai dirbant – 90 proc. Tod÷l reikia naudoti 
tuos mokymo metodus, kurie duos didžiausią naudą. 

Pasak S. Robbins (2003), žmogiškieji ištekliai negali savęs tinkamai įvertinti, kadangi kiekvienas 
asmuo yra linkęs vertinti save geriau, nes mano, kad jo vertinimo rezultatai gali būti susieti su piniginiu 
užmokesčiu. D÷l šios priežasties darbuotojų savęs vertinimas turi būti lyginamas su tais vertinimais, 
kuriuos pateikia jų vadovai, d÷stytojai, kolegos, pavaldiniai, klientai. 

Įmon÷je gali būti vertinama individuali, komandin÷ ir organizacin÷ veikla. Vertinimo rezultatai 
tiesiogiai siejami su metodais, kurie naudojami. M. Sordi (2004) išskiria atskirus žmogiškųjų išteklių 
veiklos įvertinimo metodus, kuriuos tikslinga paanalizuoti lentel÷je (žr. 1 lent.). 



 89 

1 lentel÷   
Žmogiškųjų išteklių veiklos vertinimo metodai 

 
Gilinamasi į tam 
tikras dimensijas 

Vertinami bruožai, kuriais pasižymi žmogiškieji ištekliai, turimos kompetencijos, 
užduočių atlikimas, tikslų pasiekimas 

Žmogiškųjų išteklių 
palyginimas 

Ranguojama, lyginamos poros, darbuotojai skirstomi į kategorijas procentaliai 

Objektyvus matavimas 

Matuojama darbo kokyb÷ ir kiekyb÷, fiksuojamas dalyvavimas darbe, analizuojamas 
darbo saugos paisymas, sudaromi darbuotojų veiklos reitingai, grafin÷s reitingų 
skal÷s, aprašomos elgesio charakteristikos, fiksuojamas norimo  elgesio 
pasireiškimas, aprašomos sąlygos, kurioms esant įmon÷s tikslai yra pasiekiami 

 
Kiekvienas vertinimo metodas turi savų privalumų ir trūkumų, tod÷l tikslinga pasirinkti tuos, 

kurie įmonei tinka labiausiai. Apibendrinant galima teigti, kad  veiklos vertinimas yra atliekamas visose 
žmogiškojo kapitalo veiklos srityse ir jas tiesiogiai įtakoja, tod÷l turi būti atliekamas krupščiai ir 
atsakingai, įvertinant kiekvieno dalyvavusiojo ind÷lį. 
 

Įgyjamų profesinių kompetencijų vertinimo profesin÷je veikloje tyrimas. Siekiant atskleisti 
įgyjamų profesinių kompetencijų vertinimą, žmogiškųjų išteklių formavimo bei pritaikymo galimybes 
versle šių metų balandžio – birželio m÷nesiais buvo vykdytas tyrimas, kuriame dalyvavo keturių 
Klaip÷dos aukštųjų mokyklų baigiamųjų kursų ištęstinių studijų studentai. Pasirinkta ši tikslin÷ imtis, nes 
buvo tik÷tasi, kad ištęstinių studijų  paskutinių kursų studentai yra dirbantys. Tyrimo metu buvo siekiama 
išsiaiškinti studentų įgyjamas profesines kompetencijas, jų pritaikomumą, pasirengimą profesinei veiklai. 
Tyrime dalyvavo 125 respondentai, kurie pagal pasirinktą ištęstinių studijų programą studijuoja vadybą ir 
ekonomiką. Nuomonių palyginimui pagal socialines demografines charakteristikas buvo pasirinktas Chi 
kvadrato testas, o vidurkių palyginimui pasirinktas Studento t testas bei dispersin÷ analiz÷ (ANOV). 

Tyrimo problema: ištęstinių studijų studentai, pasirinkę studijų programą, ne visada gali 
suderinti jau turimą darbą su įgyjamomis kompetencijomis. Studijų metu atliekant praktiką, įgyti įgūdžiai 
mokymosi procese ne visada pakankami, tod÷l labai svarbu išsiaiškinti, ar diplomą įgyjančiam ir 
profesinei veiklai besirengiančiam absolventui pasiseks realizuoti save. 

Procentin÷ – grafin÷ analiz÷. Tyrimo metu siek÷me išsiaiškinti respondentų  nuomones šiais 
klausimais: 1) ar norint būti versliu žmogumi reikia tur÷ti aukštąjį mokslą; 2) ar  patenkinti karjeros 
galimyb÷mis darbe; 3) ar pakanka profesinei veiklai kompetentingumo ir žinių; 4) kaip patys vertina 
turimas kompetencijas savo profesin÷je veikloje; 5) ar būtinas aukštasis mokslas visiems darbuotojams; 
6) ar įgyjamos aukštojo mokslo žinios sąveikauja su profesine veikla; 7) kaip vertinamos įgyjamos žinios; 
8) kokiose srityse nor÷tum÷te papildomai įgyti žinių, kompetencijų; 9) kokios mokymosi ir tobulinimosi 
paskatos; 10) kaip vertinamas kompetentingumo reikalingumas; 11) kokie aukštojo mokslo pokyčiai 
būtini parengiant specialistą darbinei veiklai.  

Tyrime dalyvavę respondentai pagal amžių pasiskirst÷ į tokias grupes: pirmoje grup÷je 
respondentai nuo 18 metų iki 35 metų amžiaus sudar÷ 89 proc., antroje grup÷je – nuo  36 metų iki 50 
metų amžiaus sudar÷ 11 proc. Tyrimo dalyvių statistikoje pagal lytį buvo užfiksuota tokia informacija: 
moterys, dalyvavusios tyrime, sudar÷ 83 proc., vyrai – 17 proc. Respondentų buvo teirautasi apie  jų 
dalyvavimą darbin÷je veikloje. Pirma  grup÷ asmenų (79,2 proc.) nurod÷, kad jie dabar  oficialiai nedirba, 
o kita grup÷ (20,8 proc.) pamin÷jo, kad dalyvauja darbin÷je veikloje. Didžiausią  respondentų grupę 
sudar÷ darbo patirtį turintys (4–10 metų) ir iki 3 metų, tai atitinkamai sudar÷ 43,8 proc. ir 36,9 proc. 
Turinčių 11–20 metų darbo patirties užfiksuota 12,3 proc., virš 20 metų – 1,5 proc., neturintys darbo 
patirties sudar÷ 5,4 proc. Pagal išsilavinimą tyrime dalyvavusių studentų didžiausią grupę sudar÷ vidurinį 
išsilavinimą turintys asmenys – 50,8 proc., profesinį išsilavinimą – 38,5 proc., aukštesnįjį ir aukštąjį 
išsilavinimą tur÷jo 6,9 ir 3,8 proc. respondentų. Pagal profesinę veiklą respondentai pasiskirst÷ taip: 
dirbantys prekybos ir gamybos įmon÷se ir organizacijose sudar÷ 54,6 proc., po 16,9 proc. aptarnavimo 
srityje bei užsiregistravę darbo biržoje, švietimo sektoriuje – 4,6 proc. ir kitose veiklos srityse – 1,5 proc.   

Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti, ar norint tapti versliu žmogumi reikia tur÷ti aukštąjį 
mokslą. Į šį klausimą teigiamai atsak÷ 66,2 proc. visų  respondentų, neigiamai šiuo klausimu pasisak÷ 
30,8 proc., o 3 proc. tyrime dalyvavusių pamin÷jo, kad nežino atsakymo. Išsilavinimas suteikia žinių, 
geb÷jimų organizuoti verslą, visuomen÷je suteikia tam tikrą statusą, kai kurių respondentų teigimu, 
verslininku gimstama, o ne tampama.   



 90 

Kitu klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar apklausoje dalyvavę respondentai yra patenkinti 
karjeros galimyb÷mis darbe. Teigiamai pasisak÷ šiuo klausimu 13,6 proc. respondentų, neigiamai į šį 
klausimą atsak÷ 29,6 proc., o iš dalies patenkinti sudar÷ didžiausią respondentų dalį – 56,8 proc. Iš 
pateiktų atsakymų galima teigti, kad pastaruosius atsakymus įtakojo ekonomin÷ situacija šalyje, nes 
daugelis įmonių neturi finansinių išteklių ar noro rūpintis darbuotojų tobul÷jimu ar jų karjeros 
galimyb÷mis. 

Toliau siek÷me išsiaiškinti, ar respondentams pakanka profesinei veiklai kompetentingumo ir 
žinių. Į šį klausimą sulauk÷me teigiamo atsakymo iš 31,5 proc. respondentų, neigiamai žinių ir 
kompetencijos pakankamumą įvertino 6,2 proc. tyrime  dalyvavusių, 15,4 proc. negal÷jo į šį klausimą 
atsakyti, o likusieji 46,9 proc. respondentų pripažino, kad žinių ir kompetentingumo pakanka iš dalies. 
Galima teigti, kad  dažnai standartin÷se darbo situacijose n÷ra kaip tam tikrų kompetencijų 
pademonstruoti arba jos įvardijamos kaip nereikalingos. 

Tolimesn÷je tiriamojo darbo eigoje siek÷me, kad patys respondentai įsivertintų turimas savo 
profesin÷s veiklos kompetencijas. Labai gerai save įvertino 4,6 proc., gerai – 44,6 proc., vidutiniškai – 
40,8 proc., patenkinamai – 8,5 proc., blogai – 1,5 proc.   

Darbo rinkoje vyrauja įvairios darbo j÷gos poreikis, reikalingi įvairaus išsilavinimo ir profesijų 
darbuotojai, tod÷l, tiriant respondentų nuomonę apie aukštąjį mokslą, buvo teirautasi, ar aukštasis 
mokslas būtinas visiems darbuotojams. Teigiamai į šį klausimą atsak÷ 17,7 proc. Šie  respondentai mano, 
kad aukštasis mokslas yra būtinas visiems darbuotojams. Neigiamai atsak÷ 39,2 proc., su šiuo teiginiu 
sutiko iš dalies – 43,1 proc. respondentų. Tyrime dalyvavusių respondentų nuomone, ne visus darbus gali 
atlikti tik aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys. Dalis darbuotojų, tur÷dami profesinį išsilavinimą  ir 
darbinę praktiką, gali gerai atlikti darbus, reikalaujančius profesinių, specifinių žinių bei praktinių 
įgūdžių. 

Tyrime dalyvavo paskutiniųjų kursų neakivaizdinio skyriaus aukštųjų mokyklų studentai, tai 
nor÷ta išsiaiškinti, ar  įgytos/ įgyjamos profesin÷s žinios sąveikauja su profesine veikla. Žinių ir profesijos 
sąveiką patvirtino 30,8 proc., neigiamai pasisak÷ 26,2 proc., sutiko su šiuo teiginiu iš dalies – 43 proc. 
respondentų. Kaip min÷ta anksčiau, dažnai konkrečioje darbo vietoje ar situacijoje net n÷ra kaip 
pademonstruoti įgytų žinių arba fiksuojamas atotrūkis nuo įgytų teorinių žinių aukštojoje mokykloje ir 
veiklos praktikoje. Šalies  ekonominis nuosmukis tur÷jo ir turi didel÷s įtakos žmonių (žmogiškųjų 
išteklių) darbinei veiklai, darbo vietos pasirinkimui, asmeninių tikslų įgyvendinimui, profesinių 
kompetencijų ir žinių realizavimui, tod÷l visiškai nestebina respondentų atsakymai apie įgyjamų mokslo  
žinių ir profesin÷s veiklos sąveiką.   

 

 
2 pav. Įgyjamų  aukštojo mokslo žinių vertinimas, proc. 

Kaip matyti 2 paveiksle, didžioji dalis respondentų teigia, jog įgytos žinios naudingos profesinei 
veiklai – taip mano net 57,5 proc., tačiau 22 proc. nemato žinių praktinio pritaikomumo, o 18,9 proc. 
respondentų negali atsakyti į klausimą. Atsakymų rezultatai gal÷tų reikšti, kad šiems asmenims svarbus 
tik galutinis mokslo rezultatas – diplomas, o mokslo žinios n÷ra svarbus studijų kriterijus.  

Taip pat tyrimo dalyvių teiravom÷s, kokiose srityse jie nor÷tų įgyti papildomai žinių, 
kompetencijų.  Kaip  matyti 3 paveiksle, didžiausio susidom÷jimo papildomai kompetencijai įgyti 
susilauk÷ apskaitos ir ekonomikos disciplinos – atitinkamai 46,2 proc. ir  41,5 proc., psichologijos ir 
problemų  sprendimo – 36,9 proc. ir 31,5 proc., komandinio darbo ir projektų valdymo – 26,2 proc. ir 
24,6 proc. Mažiausio d÷mesio susilauk÷ pedagogika ir andragogika bei sociologija – atitinkamai 4,6 proc. 
ir 3,8 proc.  

Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti respondentų požiūrį į žmogiškųjų išteklių formavimo, pritaikymo 
galimybes verslo sąveikoje. Gauti rezultatai bus panaudoti ieškant optimalių strategijų organizuojant 
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suaugusiųjų mokymą/ si, atsižvelgiant į verslo sektoriaus poreikius (interesus).  Buvo siekiama sužinoti, 
kas paskatina studentus mokytis, tobul÷ti, ir kaip vertinamas respondentų kompetentingumo 
reikalingumas profesin÷je veikloje. Atkreiptinas d÷mesys, kad respondentai nor÷tų papildomai įgyti  
žinių,  kompetencijos iš pagrindinių d÷stomų dalykų pagal pasirinktas studijų programas. Iš pateiktos 
informacijos galima daryti išvadą, kad besimokydami pirmame kurse studentai neįvertina pasirinktos 
programos vientisumo ir savo išprusimą bei įgytas kompetencijas pradeda vertinti tik rašydami kursinį bei 
baigiamąjį darbą.  

 

 
3 pav. Papildomos kompetencijos poreikis pagal sritis, proc. 

Respondentų taip pat teiravom÷s, kokios yra  jų mokymosi ir tobulinimosi paskatos. Buvo nustatyta pagal 
vidurkių interpretavimą: kuo mažesnis vidutinis vertinimas, tuo labiau sutinka su atitinkamu teiginiu. 
Kaip matyti, svarbiausia respondentams - kompetencijų ugdymas ir tobulinimas (vidutinis vertinimas 1,9 
balo), o mažiausia svarbu - darbdavių bei kolegų patarimas mokytis (3,08).  

Tiriamojo proceso eigoje buvo siekiama išsiaiškinti galimus pokyčius  studijų programoje, 
ruošiant specialistą darbinei veiklai. 

 

 
 

4 pav. Pokyčių poreikis studijų programoje, rengiant specialistą, proc. 
 
Kaip  matyti iš pateiktos analiz÷s, labiausiai studentai nor÷tų tobulinti programas, mokymo turinį 

– 46,2 proc., geresnių mokymosi sąlygų pageidautų 40,8 proc., modernizuoti, kompiuterizuoti mokymo 
bazę nor÷tų 34,6 proc., vertinti ir pripažinti neformalųjį ir savaiminį mokymąsi, suteikiant aukštajam 
išsilavinimui reikalingus kreditus – 29,2 proc., suteikti daugiau laisv÷s besimokantiems nor÷tų 18,5 proc. 
Po 16,9 proc. pageidautų keisti d÷stytojų požiūrį ir vaidmenį bei koreguoti įstatyminę bazę. Nieko 
nekeistų 4,6 proc. respondentų. Pagal pateiktą 4 paveiksle analizę  galima  daryti išvadą, kad respondentų 
noras tobulinti programas ir mokymo turinį reiškia respondentų išaugusį didžiulį norą pokyčių, kad 
mokymo procese gaunamos žinios jau netenkina. Apie tai galima spręsti iš teiginio, kad respondentai 
pageidautų, jog keistųsi d÷stytojų požiūris ir vaidmuo bei d÷stytojų kvalifikacija. 
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2 lentel÷  
Respondentų paskatos mokytis 

 
Paskatos  Vidurkis 
Kompetencijų ugdymas ir tobulinimas 1,90 
Žinių ir turimų kompetencijų atnaujinimas 2,21 
Profesionalumo darbin÷je veikloje užtikrinimas 2,28 
Profesin÷s s÷km÷s ir karjeros užtikrinimas 2,35 
Veiklos sferos pl÷tra 2,38 
Nuolat kintančios darbo sąlygos, situacijos, reikalavimai 2,55 
Veiklos daugiafunkcionalumo užtikrinimas 2,55 
Prestižo, pagarbos įgijimas 2,65 
Darbdavių, kolegų patarimas mokytis 3,08 
Spragos ankstesniame išsilavinime 3,33 

 
Gauti rezultatai 2 lentel÷je rodo, kad svarbiausia respondentams yra kompetencijų ugdymas ir 

tobulinimas (1,90), žinių ir turimų kompetencijų atnaujinimas (2,21), profesionalumo darbin÷je veikloje 
užtikrinimas  (2,28) ir t. t. Mažiausiai svarbu – darbdavių bei kolegų patarimas mokytis (3,08) ir 
ankstesnio išsilavinimo spragos (3,33). 

3 lentel÷je pateikti rezultatai rodo, kaip respondentai vertina kompetentingumo reikalingumą  
atliekant savo profesinę veiklą. 

3 lentel÷  
Kompetentingumo reikalingumas 

 
Kompetentingumas Vidurkis 
Mok÷jimas naudotis informacin÷mis technologijomis 1,78 
Mok÷jimas planuoti, organizuoti, vykdyti 1,87 
Kalbų mok÷jimas 1,92 
Asmeniniai geb÷jimai 1,95 
Žinių taikymas praktin÷je veikloje, realiame gyvenime 2,09 
Mok÷jimas mokytis 2,10 
Prisitaikymas prie nuolat kintančių sąlygų 2,11 
Informacijos rinkimas, saugojimas, analizavimas 2,20 
Savo veiklos tyrimas, analizavimas ir tobulinimas 2,25 
Problemų identifikavimas ir kūrybiškas sprendimas 2,26 
Kritinis mąstymas, galimų pasekmių numatymas 2,32 

 
Respondentai teigia, kad profesin÷je veikloje jiems labai reikalingas toks kompetentingumas: 

mok÷jimas  naudotis informacin÷mis technologijomis (1,78); mok÷jimas planuoti, organizuoti, vykdyti 
(1,87); kalbų mok÷jimas (1,92); asmeniniai geb÷jimai (1,95). Mažiausiai reikalingi šie dalykai: problemų 
identifikavimas ir kūrybiškas sprendimas (2,26); kritinis mąstymas, galimų pasekmių numatymas (2,32). 
Kaip jau buvo pamin÷ta (4 pav.),   respondentų nuomone,  būtina tobulinti programos mokymo turinį 
(46,2 proc.), sudaryti geresnes sąlygas studijuoti (40,8 proc.) ir tik 4,6 proc. studentų pareišk÷ nuomonę, 
kad jiems nieko nereikia keisti.  

Iš pateiktos informacijos galima daryti išvadą, kad studentų noras siekti kompetentingumo 
reikalauja pokyčių ir iš mokymą organizuojančios įstaigos. 

4 lentel÷  
Palyginimas pagal socialinį statusą 

 
 Chi kvadratas p reikšm÷ 
Jūsų nuomone, ar norint tapti/ būti versliu žmogumi (verslininku) reikia 
tur÷ti aukštąjį mokslą? 

2,017 0,365 

Ar dirbate pagal išsilavinimą? 5,469 0,065 
Ar esate patenkintas/a karjeros galimyb÷mis darbe? 6,325 0,042 
Ar pakanka Jums profesin÷je veikloje kompetentingumo ir žinių? 3,218 0,359 
Kaip vertintum÷te turimas  kompetencijas savo profesin÷je veikloje? 1,556 0,817 
Jūsų nuomone, ar būtinas aukštasis mokslas visiems darbuotojams? 0,747 0,688 
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Nuomonių palyginimui pagal socialines demografines charakteristikas buvo pasirinktas Chi 
kvadrato testas, o vidurkių palyginimui panaudotas Studento t testas bei dispersin÷ analiz÷ (AVON). 
Požiūriai skiriasi statistiškai reikšmingai, jei atitinkama testo p reikšm÷ yra mažesn÷ už 0,05. Tačiau tokių 
skirtumų praktiškai nebuvo. 

Ryškiausias skirtumas pagal socialinį statusą išryšk÷jo klausime „Ar esate patenkintas/a karjeros 
galimyb÷mis darbe“. Remiantis Chi kvadrato testo rezultatais, matyti, kad lyginant pagal socialinį statusą, 
išsiskyr÷ tik požiūris į karjeros galimybes darbe (Chi kvadratas = 6,325; p = 0,042). 

Daug labiau karjeros galimyb÷mis darbe nepatenkinti šiuo metu nedirbantys studentai, nes jie 
negali pasinaudoti jokiomis karjeros galimyb÷mis, kadangi šiuo metu nedirba. 

Tolimesni duomenys atskleidžia kitus įvertinimus pagal socialinį statusą. Remiantis Studento 
(arba t) testo rezultatais (žr. 5 lentelę), matyti, kad studentai, priklausomai nuo respondentų statuso, 
skirtingai vertina tik profesin÷s s÷km÷s ir karjeros užtikrinimą (t = -2,323; p = 0,022).  

 5 lentel÷  
Analiz÷s duomenys pagal respondentų statusą 

 
  t p reikšm÷ 
Ankstesnio išsilavinimo spragos 1,026 0,307 
Žinių ir turimų kompetencijų atnaujinimas -0,466 0,642 
Kompetencijų ugdymas ir tobulinimas 0,617 0,539 
Veiklos daugiafunkcionalumo užtikrinimas -1,076 0,284 
Veiklos sferos pl÷tra -1,867 0,064 
Profesin÷s s÷km÷s ir karjeros užtikrinimas -2,323 0,022 

Prestižo, pagarbos įgijimas 0,197 0,844 
Profesionalumo darbin÷je veikloje užtikrinimas -0,162 0,871 

 
Palyginus vidurkius matome, kad profesin÷s s÷km÷s ir karjeros užtikrinimas svarbiau šiuo metu 

dirbantiems studentams (vidutinis vertinimas 2,21), negu nedirbantiems (2,78). 
Atlikus respondentų palyginimą pagal patirtį (6 lentel÷), išsiskyr÷ tik vienos kompetencijos, t.y. 

„mok÷jimas planuoti, organizuoti, valdyti“ vertinimas (F=2,723; p=0,032). 
6 lentel÷  

Palyginimas pagal patirtį 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Labiausiai ši kompetencija reikalinga dirbantiems 4–10 metų, mažiausiai – virš 20 metų. Darytina 
išvada, kad asmenims, turintiems darbo patirtį, nebeaktualu mok÷ti planuoti, organizuoti. Jie tai jau geba. 
Mažesn÷s darbin÷s patirties respondentams tai svarbi kompetencija. 

 
Išvados. Apibendrinant straipsnyje pateiktą  medžiagą galima  teigti, jog įmon÷s veiklos s÷km÷ 

labiausiai priklauso nuo to, koks d÷mesys yra skiriamas darbuotojams (žmogiškajam kapitalui), jų 
ugdymui ir tobulinimui. Žmogiškojo kapitalo išlaidos susijusios su išsilavinimo įgijimu, pasirengimu 
profesiniam darbui. Apibendrinus autorių pateiktas žmogiškojo kapitalo sąvokas darytina išvada, kad 
egzistuoja ryšys tarp darbuotojų kompetencijos ir įmon÷s veiklos. Tod÷l, norint didinti pelną, reikia 
investuoti l÷šas į darbuotojų ugdymą,  

Siekiant atskleisti žmogiškųjų išteklių formavimo bei pritaikymo galimybes versle, šių metų 
balandžio – birželio m÷n. buvo  vykdomas tyrimas, kuriame dalyvavo keturių Klaip÷dos aukštųjų 
mokyklų 3 ir 4 kurso ištęstinių studijų studentai. Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti studentų 
pasirengimo lygį profesinei veiklai. Tyrimas atskleid÷ ir patvirtino problemą, kad  ištęstinių studijų 

 F Sig. 
Žinių taikymas praktin÷je veikloje, realiame gyvenime 0,345 0,847 
Informacijos rinkimas, saugojimas, analizavimas 1,407 0,236 
Savo veiklos tyrimas, analizavimas ir tobulinimas 0,473 0,756 
Mok÷jimas mokytis 0,674 0,611 
Problemų identifikavimas ir kūrybiškas sprendimas 0,408 0,803 
Kritinis mąstymas, galimų pasekmių numatymas 2,198 0,073 
Prisitaikymas prie nuolat kintančių sąlygų 1,873 0,119 
Mok÷jimas planuoti, organizuoti, vykdyti 2,723 0,032 
Asmeniniai geb÷jimai 1,797 0,134 
Kalbų mok÷jimas 0,601 0,663 
Mok÷jimas naudotis informacin÷mis technologijomis 0,677 0,609 
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studentai, pasirinkę studijų programą, ne visada gali suderinti jau turimą darbą su įgyjamomis 
kompetencijomis.  

Pasiektas tyrimo tikslas, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti respondentų požiūrį į profesines 
kompetencijas, jų pritaikymo galimybes versle. Gauti rezultatai gali būti panaudoti ieškant optimalių 
strategijų organizuojant suaugusiųjų mokymą/si, atsižvelgiant į verslo sektoriaus poreikius (interesus).  
Tyrimu buvo išsiaiškinta, kas paskatina studentus mokytis, tobul÷ti, ir kaip vertinamas respondentų 
kompetentingumo reikalingumas jų profesin÷je veikloje.  Iš pateiktos informacijos darytina išvada, kad 
besimokydami pirmame kurse studentai neįvertina pasirinktos programos vientisumo, o savo išprusimą 
bei įgytas kompetencijas pradeda vertinti paskutiniuose kursuose rengdami baigiamąjį darbą, praktikos 
metu įsitvirtindami darbo rinkoje.  

Tyrimas atskleid÷, kaip respondentai vertina kompetentingumo ir žinių pakankamumą profesin÷je 
veikloje. Kad turimų kompetencijų ir žinių pakanka, atsak÷ 31,5 proc. Darytina  išvada, kad dažnai 
standartin÷se darbo situacijose n÷ra kaip tam tikrų kompetencijų pademonstruoti arba jos įvardijamos 
kaip nereikalingos. Gauti tyrimo rezultatai  rodo, kad svarbiausia respondentams – kompetencijų 
ugdymas ir tobulinimas, žinių ir turimų kompetencijų atnaujinimas, profesionalumo darbin÷je veikloje 
užtikrinimas  ir t. t. Mažiausiai svarbu – darbdavių bei kolegų patarimas mokytis ir ankstesnio 
išsilavinimo spragos.  

Tiriant respondentų nuomonę apie aukštąjį mokslą buvo teirautasi, ar aukštasis mokslas būtinas 
visiems darbuotojams.  Beveik penktadalis respondentų mano, kas aukštasis mokslas yra būtinas visiems 
darbuotojams. Likusi didžioji dalis pasisak÷ neigiamai arba iš dalies neigiamai. Šių respondentų 
nuomone, ne visus darbus gali atlikti tik aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys. Darbuotojai, turintys 
profesinį išsilavinimą  ir darbinę praktiką, gali gerai atlikti darbus, reikalaujančius profesinių, specifinių 
žinių bei praktinių įgūdžių.  

Tyrime dalyvavo paskutinių kursų ištęstinio skyriaus aukštųjų mokyklų studentai, tod÷l nor÷ta 
išsiaiškinti ar  įgytos/ įgyjamos profesin÷s žinios sąveikauja su profesine veikla. Žinių  ir profesijos 
sąveiką patvirtino 30,8 proc., neigiamai pasisak÷ 26,2 proc., sutiko su šiuo teiginiu iš dalies 43 proc. 
respondentų. Darytina išvada, kad dažnai konkrečioje darbo vietoje ar situacijoje n÷ra kaip 
pademonstruoti įgytų žinių arba fiksuojamas atotrūkis nuo įgytų teorinių žinių aukštojoje mokykloje ir 
veiklos praktikoje. Šalies ekonominis nuosmukis tur÷jo ir turi didelę įtaką žmonių (žmogiškųjų išteklių) 
darbinei veiklai, darbo vietos pasirinkimui, asmeninių tikslų įgyvendinimui, profesinių kompetencijų ir 
žinių realizavimui, tod÷l respondentų atsakymai d÷l įgyjamų mokslo žinių ir profesin÷s veiklos sąveikos 
patvirtina, kad egzistuoja  problemin÷ situacija sąveikaujant mokslui ir verslui mūsų šalyje.  
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Summary. The paper analyzes formation of professional competences, the opportunities of application 

thereof; the interaction with professional activities is sought.    Human capital must be understood as synonymous 
with human resources and described as employees having particular competences, who influence the efficiency of 
the activities of their organisation accepting and realizing decisions. Students acquire professional competencies at 
higher education school and having joined into the professional activities, they can establish expertise to strengthen 
their theoretical and practical knowledge. Human capital is mental ability to acquire formal education, training and 
practical skills. Successful economic growth depends increasingly on investment in people and preservation, 
development of their intellectual potential.  
 The article considers in detail the results of the performed research, which should be followed in order to improve 
the quality of higher education, finding the optimal strategies for the organization of adult learning and taking into 
account the assessments made by the respondents.  
The object of the article is to achieve professional excellence.  

The purpose of the article is to reveal, how high school students evaluate their acquired professional 
competences in professional activities.  

Methods: the analysis of scientific literature and analysis of quantitative survey (questionnaire): 24 
respondents were interviewed: 33 students of Klaipeda University, Klaipeda Business School, 36 students of the 
Western Lithuania Business College and 32 students of the College of Social Sciences extended studies graduate 
courses in management and economics. 35.5 percent of general population of Andragogy students were 
interviewed. The respondents were selected by random sampling. 

Statistical data were analyzed by statistical package SPSS. Any error did not exceed 5 percent. 
The survey revealed how the respondents evaluated the adequacy of knowledge and competences in 

professional activities. 
The available expertise and knowledge was sufficient to 31.5 percent of the respondents. The respondents’ 

denial of knowledge and expertise was evaluated to 6.2 percent; 46.9 percent of the respondents participated in the 
study. The respondents acknowledged that their knowledge and competences were of sufficient extent. We 
concluded that it was rather often in standard work situations to have not any possibilities to demonstrate certain 
skills or they were identified as redundant. The obtained results demonstrated that it was the most important for the 
respondents to improve their skills, to upgrade their existing knowledge and update skills in professionalism, 
security and work activities, etc. The least important was a suggestion to employers and colleagues to learn, as well 
as the gaps of their previous education. 

Key words: Human Resources, Human Capital, Investments, Efficiency, Business, Career, Interaction.  
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Anotacija. Straipsnyje rašoma, kokį požiūrį į sveiką gyvenseną yra išsiugdę būsimieji specialistai ir ar 
vertina jie savo sveikatos bei fizinių galių stiprinimą kaip vieną iš profesinio identifikavimosi bruožų. Studentų 
gyvensenos tyrimas, taikant apklausos raštu metodą (tyrime dalyvavo 110 Lietuvos kūno kultūros akademijos ir 
Šiaur÷s Lietuvos kolegijos pirmojo kurso studentų), atskleid÷, kad tirtiems studentams būdingos tos pačios, kaip ir 
apskritai akademiniam jaunimui, gyvensenos problemos. Jų gyvensena, ypač vaikinų, n÷ra sveika. Tyrimo 
duomenimis, studijuojančiųjų gyvensena susijusi su tokių elgesinių sveikatos rizikos veiksnių paplitimu kaip 
nepakankamas fizinis aktyvumas, nesubalansuota mityba, rūkymas, nesaikingas alkoholinių g÷rimų vartojimas. 
Išryšk÷jo prieštaravimas tarp studentų deklaruojamos sveikatos, kaip svarbiausios vertyb÷s, ir sveikatos rizikos 
veiksnių paplitimo. Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad būsimiesiems specialistams trūksta vidin÷s motyvacijos keisti 
požiūrį į sveiką gyvenseną ir su tuo susijusią elgseną rengiantis profesinei veiklai. 

Pagrindin÷s sąvokos: aukštųjų mokyklų studentai, sveika gyvensena. 
  
Įvadas. Sveika gyvensena sudaro geras sąlygas įveikti sunkumus, ugdyti ryžtingumą, savitvardą 

bei pratina nuosekliai siekti užsibr÷žto tikslo (Bitinas, 2004). Humanistiškai orientuoto ugdymo teorija 
atsigręž÷ į žmogų kaip asmenybę, apdovanotą laisve, kūrybin÷mis galiomis, sąmoningumu. Valstyb÷s 
ilgalaik÷s raidos strategijos atnaujinimo ir strateginių dokumentų poreikių studijoje (2009) kalbama, kad 
reikia prailginti vidutinę gyvenimo trukmę ir mažinti šalies gyventojų mirtingumą, formuoti visuomen÷je 
sveikos gyvensenos nuostatas, skatinti saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę sveikatą. Turi vykti normalus 
fizinis vystymasis, sveikatos stiprinimas ir grūdinimas, higieninis išprusimas, fizinis ugdymas, sportin÷ 
veikla, psichologinis pasirengimas veiklai, reikalingos valios, charakterio, nusiteikimo, atkaklumo, drąsos 
puosel÷jimas, estetinis judesių kultūros ugdymas. 

Išsakyti teiginiai rodo, kad būsimieji specialistai turi būti išsiugdę teigiamą požiūrį į sveiką 
gyvenseną, savo sveikatos bei fizinių galių stiprinimą. Tokio požiūrio iš jų reikalauja pasirinkta 
vadybininko profesija. Tad aktualu panagrin÷ti jų požiūrį į sveiką gyvenseną kaip vieną profesinio 
identifikavimosi bruožų. 

Tyrimo tikslas – nustatyti studijuojančiųjų aukštojoje mokykloje požiūrį į sveiką gyvenseną, kaip 
vieną iš profesinio identifikavimosi bruožų. 

 
Tiriamųjų kontingentas, tyrimo metodas, procedūros ir statistin÷ duomenų analiz÷. 

Tiriamąją imtį sudar÷ Lietuvos kūno kultūros akademijos ir Šiaur÷s Lietuvos kolegijos pirmo kurso 110 
studentų grup÷ (44 vaikinai ir 66 merginos), t. y. būsimieji turizmo ir sporto bei renginių vadybininkai. 
Tyrimo metu naudotas klausimynas, kurį sudar÷ įvairių gyvensenos veiksnių skal÷s (Petrauskas, 2004). 
Priklausomais tyrimo kintamaisias pasirinktas psichosomatinių ir somatinių nusiskundimų per pra÷jusius 
metus dažnis, vaistų vartojimas, pasitenkinimas gyvenimu ir jo kokyb÷, su studijomis susijusi įtampa, 
mityba ir žalingų įpročių paplitimas bei subjektyvus savo sveikatos vertinimas. 

Tyrimas vyko seminarinių užsi÷mimų metu, suderinus su d÷stančiu d÷stytoju. Studentai buvo 
informuoti apie apklausos anonimiškumą ir laisvą apsisprendimą dalyvauti apklausoje. Jiems taip pat 
buvo paaiškintas apklausos tikslas ir atsakyta į iškilusius klausimus. 

Statistin÷ tyrimo duomenų analiz÷ atlikta taikant chi kvadrato kriterijų ir Studento t-testą. 
 
Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Psichologin÷ sveikatos apibr÷žimo koncepcija teigia, kad 

svarbiausia, kaip savo sveikatą vertina pats individas (Kal÷dien÷ ir kt., 1999). Savo sveikatos vertinimas, 
nors ir būdamas subjektyvus kriterijus, tačiau pakankamai gerai atspindi asmens sveikatos būklę. Be to, 
jis yra nesud÷tingas ir rodo ne tik fizinę tiriamojo būklę ir bendrą savijautą, bet ir integruotai atspindi 
daugelį psichofiziologinių reiškinių (Petrauskas, 2004). Mūsų tyrimo duomenimis, dauguma (72,3 proc.) 
apklaustų studentų subjektyviai savo sveikatą vertina kaip gerą arba pakankamai gerą. Kas penktas ją 
vertina kaip vidutinišką. Panašius studentų savo sveikatos vertinimus nurodo ir kiti tyr÷jai (Petrauskas, 
2004; Muliarčikas ir kt., 2006).  
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Nors dauguma tirtų studentų savo sveikatą vertino teigiamai, tačiau tarp jų buvo paplitę įvairūs 
psichosomatiniai ir somatiniai nusiskundimai. Psichosomatinių ir somatinių nusiskundimų duomenys 
parodyti 1 lentel÷je. 

 
1 lentel÷  

Labai dažnų ir dažnų psichosomatinių ir somatinių nusiskundimų per pra÷jusius metus raiška (%) 
 

Nusiskundimai  Tirtųjų procentas 
 

1. Galvos skausmas 18,7 
2. Nervingumas, nerimas 49,1 
3. Depresija, prisl÷gta nuotaika  31,2 
4. Miego sutrikimai, nemiga  16,8 
5. Greitas širdies plakimas, galvos svaigimas  15,9 
6. Viduriavimas 2,8 
7. Vidurių užkiet÷jimas 9,5 
8. Skrandžio negalavimai, r÷muo  16,3 
9. Nugaros skausmai  22,0 
10. Sprando ar peties skausmai  14,4 

 
Kaip matyti iš pirmoje lentel÷je pateiktų duomenų, dažniausiai pasitaikantys negalavimai – 

nervingumas, kuriuo skund÷si pus÷ visų apklaustųjų, ir depresija, kurią nurod÷ trečdalis pirmakursių. Kiti 
negalavimai buvo mažiau ryškūs. Panašius duomenis pateikia ir kitų tyrimų autoriai (Petkevičien÷ ir kt., 
2002; Petrauskas, 2004). Merginų ir vaikinų atsakymai statistiškai patikimai nesiskyr÷, išskyrus tai, kad 
depresija ir prisl÷gta nuotaika dažniau vargino merginas (atitinkamai 35,1 proc. ir 18,5 proc.; p<0,05). 
Didesnį kai kurių psichosomatinių ir somatinių nusiskundimų paplitimą tarp merginų nurodo ir kiti 
autoriai, tyrę įvairias studentų populiacijas (Piko, 2000; Petrauskas, 2004). Įvertinus psichosomatinių 
negalavimų paplitimą buvo apskaičiuotas šių negalavimų indeksas (vidutinis balas). Vaikinų 
psichosomatinių negalavimų vidutinis balas buvo 10,3±0,47, o merginų – 11,2±0,53 (p> 0,05). 

Atsakymai į kitus anketos klausimus parod÷, kiek kartų per pra÷jusius 12 m÷nesių studentai sirgo 
peršalimo ligomis, kai teko gul÷ti lovoje ilgiau nei dieną. Vaikinų ir merginų atsakymai į šį klausimą 
statistiškai patikimai nesiskyr÷. Tyrimo duomenimis, šiomis ligomis tirti studentai sirgo vidutiniškai 
1,3±0,7 karto. 

Atskirai vertinome, kokius reguliariai (ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę) vaistus vartoja 
tyrimo dalyviai (žr. 2 lentelę). 

 
2 lentel÷  

Vaistų per pra÷jusias keturias savaites vartojimo dažnis (ne rečiau kaip 1-2 kartus per savaitę) (%) 
 

Vaistai  Tirtųjų procentas 
 

1. Migdomieji 1,6 
2. Analgetikai (skausmą mažinantys) 7,4 
3. Nuo peršalimo ligų 10,8 
4. Antialergenai  2,2 
5. Nuo skrandžio, žarnyno ligų 7,0 
6. Laisvinantys 1,9 
7. Nuo skydliauk÷s ligų 0,8 
8. Psichotropiniai  1,7 
9. Antibiotikai 6,3 
10. Homeopatiniai 0,8 
11. Kontraceptiniai 4,9 
12. Mikroelementai, vitaminai 53,4 
13. Kiti 4,2 

 
 

Antros lentel÷s duomenys leidžia teigti, kad net pus÷ visų tirtų studentų vartojo mikroelementus 
ar vitaminus, o kas dešimtas – vaistus nuo peršalimo ligų. Beveik visi studentai nepripažįsta 
homeopatinio gydymo. Analizuojant pagal lytį, vaistus d÷l skrandžio ir žarnyno ligų dažniau vartojo 
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merginos nei vaikinai (atitinkamai 11,3 proc. ir 2,97 proc.; p<0,05). Vienas iš psichosocialin÷s sveikatos 
komponentų, atspindinčių emocinę sveikatos būklę, yra pasitenkinimas gyvenimu. Studentų 
pasitenkinimas gyvenimu vertintas taikant A. Antanovskio (1993) vidin÷s darnos skalę. Analizuojant 
gautus duomenis statistiškai patikimų skirtumų vaikinų ir merginų atsakymuose apie jų pasitenkinimą 
gyvenimu nerasta. Vadinasi, ir vaikinai, ir merginos vienodai geba džiaugtis gyvenimu. 

Tiriamųjų buvo paprašyta įvertinti savo gyvenimo kokybę per paskutines keturias savaites. 
Merginos geriau nei vaikinai vertino savo gyvenimo kokybę: 54,4 proc. merginų ir 39,7 proc. vaikinų 
(p<0,05) man÷, kad jų gyvenimas yra puikus ir pakankamai geras. Panašius duomenis gavo ir kiti tyr÷jai, 
tirdami kitų aukštųjų mokyklų pirmo kurso studentus (Petrauskas, 2004). 

Studentų patiriamą su studijomis susijusią įtampą vertinome taikydami 11 klausimų skalę. Jų 
buvo prašoma atsakyti, kokią įtampą jiems sukelia įvairūs veiksniai. Nustatyta, kad 43,4 proc. studentų 
jausmai ir mintys dažnai būna sujaukti, o 49,4 proc. vaikinų ir 38,3 proc. merginų tam tikrose situacijose 
jaučiasi visiški nevyk÷liai. Didel÷ dalis tirtų studentų skundžiasi nuolatine arba dažna studijų (56,7 proc. 
vaikinų ir 41,2 proc. merginų; p<0,05) bei finansinių problemų (56,4 proc. vaikinų ir 48,6 proc. merginų) 
sukeliama įtampa. Kas trečiam apklaustajam dažną įtampą kelia gyvenimo sąlygos bei šeimynin÷s 
problemos, kas penktam – lenktyniavimas universitete, o kas septintam – darbas (kai dirbama 
studijuojant). 

Mūsų tyrimas patvirtino anksčiau atliktų tyrimų duomenis (Dičkut÷ ir kt., 2000), rodančius, kad 
dalies studentų mityba yra nesveika. Ypač skiriasi vaikinų mitybos įpročiai. Daugiau jų nei merginų 
kasdien valgo saldumynus (atitinkamai 31,8 proc. ir 19,0 proc.; p<0,05), greitą (picą, hamburgerį, 
dešrainį) maistą (11,0 proc. ir 3,4 proc.; p<0,05), bulvių traškučius (9,8 proc. ir 1,8 proc.; p<0,05). 
Tyrimų duomenimis, greito maisto (m÷sainių, dešrainių, picų ir pan.) vartojimas prisideda prie nutukimo 
plitimo (Pereira ir kt., 2005), o pakankamas daržovių ir vaisių vartojimas apsaugo nuo kūno svorio 
did÷jimo (Buijsse ir kt, 2009). Tuo tarpu daržovių suvartojimas tarp vaikinų ir merginų statistiškai 
patikimai nesiskiria: kasdien šviežias daržoves valgo tik 41,9 proc. abiejų lyčių atstovų. Nepakankamas 
daržovių vartojimas gali būti siejamas su informacijos apie jų naudą stoka bei su aukštomis jų kainomis. 
Lietuvos studentų atstovybių sąjungai (LSAS) atlikus studentų viešosios nuomon÷s tyrimą paaišk÷jo, kad 
dviem iš penkių apklaustų studentų siūlomo maisto kaina yra per didel÷. Kitų autorių duomenimis, 
išvykimas iš namų ir prisiimta atsakomyb÷ už maisto pirkimą ir gaminimą neigiamai veikia studentų 
valgymo įpročius (Papadaki ir kt., 2007) ir dienotvarkę, nes trūksta laiko pusryčiams, fiziniam aktyvumui, 
grūdinimuisi (Šk÷mien÷ ir kt., 2007).  

Nežiūrint į tai, kad būsimieji vadybininkai tiek žiniomis, tiek savo asmeniniu pavyzdžiu tur÷tų 
propaguoti sveiką gyvenseną, ir jų tarpe yra paplitę įvairūs žalingi įpročiai (1 pav. pateikti duomenys apie 
stiprių alkoholinių g÷rimų paplitimą tarp tirtų studentų). 
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1 pav. Stiprių alkoholinių g÷rimų procentinis skirstinys lyties grup÷se 

 
1 paveiksle pateikti duomenys parodo, kad nesaikingai (kasdien, 2–3 kartus per savaitę, 1 kartą 

per savaitę) stiprius alkoholinius g÷rimus vartoja beveik kas penktas (20,4 proc.) vaikinas ir beveik tiek 
pat (18,2 proc.) merginų. Tik pastarųjų tarpe kiek daugiau vartojančių alkoholinius g÷rimus kartą per 
savaitę, o tarp vaikinų – daugiau vartojančių alkoholinius g÷rimus 2–3 kartus per savaitę. Be to, 2,1 proc. 
vaikinų piktnaudžiauja alkoholiu kasdien. Visiškais abstinentais stiprių alkoholinių g÷rimų atžvilgiu yra 
11,1 proc. merginų ir tik 1,5 proc. vaikinų (p<0,05). 

Nevengia mūsų tirti studentai ir rūkyti (žr. 2 pav.). 
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2 pav. Rūkymo dažnio per paskutinius tris m÷nesius palyginimas pagal lytį (%) 

 
Analizuojant rūkymo paplitimą, iš 2 paveiksle pateiktų duomenų matyti, kad, kaip ir tik÷tasi, 

vaikinai rūko statistiškai patikimai (p<0,05) dažniau nei merginos: beveik kasdien rūko kas ketvirtas 
vaikinas ir kas vienuolikta mergina. Nereguliariai (ypatingomis progomis) rūko trečdalis abiejų lyčių 
atstovų. Per paskutinius tris m÷nesius n÷ karto nerūk÷ daugiau merginų nei vaikinų (59 proc. ir 42,8 proc.; 
p<0,05). 

Atskirai reik÷tų aptarti studentų fizinį aktyvumą ir ne tik kaip vieną iš profesinio identiteto 
apraiškų, bet ir kaip sveikatos veiksnį, kuriam būdingas integralus poveikis, t. y. didesnio fizinio 
aktyvumo asmenys paprastai turi (arba tur÷tų tur÷ti) mažiau kitų sveikatos rizikos veiksnių. Fiziškai 
aktyviems priskyr÷me tuos studentus, kurie laisvalaikiu mankštinosi arba sportavo bent 30 minučių taip, 
kad suprakaituotų ir padažn÷tų kv÷pavimas ne rečiau kaip 2–3 kartus per savaitę. Tarp visų tirtų studentų 
fiziškai pasyvių vaikinų buvo 18,4 proc. ir 32,8 proc.merginų (p<0,05). Tai, kad merginos yra fiziškai 
pasyvesn÷s, nurodo ir kiti tyr÷jai (Varatinskien÷, 1993; Dičkut÷ ir kt., 2000; Kardelis ir kt., 2001; 
Petkevičien÷ ir kt., 2002; Petrauskas, 2004). Įdomu pasteb÷ti, kad fiziškai aktyvesni studentai, lyginant 
juos su mažai fiziškai aktyviais, geriau vertino savo sveikatą, rečiau nurod÷ patiriantys įvairius 
psichosomatinius ir somatinius negalavimus, rečiau sirgo peršalimo ligomis bei lank÷si pas gydytoją 
(išskyrus stomatologą) per šešis paskutinius m÷nesius. 

Tiriant studentų požiūrį į sveikatos stiprinimą, pasteb÷ta, kad populiariausia sveikatos stiprinimo 
priemon÷ tarp studentų yra sportiniai užsi÷mimai. Sveikatingumo centrų paslaugomis naudojosi daugiau 
vaikinų nei merginų (atitinkamai 29 proc. ir 17 proc.; p<0,05). Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad 
būsimiesiems specialistams trūksta vidin÷s motyvacijos keisti požiūrį į sveiką gyvenseną ir su tuo 
susijusią elgseną rengiantis profesinei veiklai. 

 
Išvados 
1. Studentų gyvensenos tyrimas atskleid÷, kad jiems būdingos tos pačios, kaip ir apskritai 

akademiniam jaunimui, gyvensenos problemos. Tyrimo duomenimis, studijuojančiųjų gyvensena susijusi 
su tokių elgesinių sveikatos rizikos veiksnių paplitimu kaip mažas fizinis aktyvumas, nesubalansuota 
mityba, rūkymas bei nesaikingas alkoholinių g÷rimų vartojimas. 

2. Būsimieji renginių ir turizmo bei sporto vadybininkai dar n÷ra susiformavę sveiko gyvenimo 
stiliaus, lemiančio pasirengimą visaverčiam gyvenimui, būsimai profesinei veiklai. Taigi, išryšk÷jo 
prieštaravimas tarp studentų deklaruojamos sveikatos, kaip svarbiausios vertyb÷s, ir sveikatos rizikos 
veiksnių paplitimo. 
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APPROACH OF THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION SCHOOL TO A HEALTHY 

LIFESTYLE AS A FEATURE OF THEIR PROFESSIONAL IDENTITY 
 

 Virginija Mejerien÷, Northern Lithuania college 
 dr. Laimut÷ Kardelien÷, Lithuania Academy of Physical Education 
 

Abstract. The paper describes, what is the approach to a healthy lifestyle of the future specialists, and 
whether they evaluate their health and physical empowerment as one of the features of their professional identity. 
The study of the lifestyle of students revealed applying the method of a written survey that the students had the same 
problems of the lifestyle as the whole academic youth in general (the study involved 110 first-year students of 
Lithuanian Academy of Physical Education and Northern Lithuania College). According to the data of the research, 
the lifestyle of students is related with such distribution of behavioural health risk factors as insufficient physical 
activeness, unbalanced nourishment, smoking, unreasonable drinking of alcohol. The conflict between the health 
declared by students as the most important value and the distribution of the health risk factors was highlighted. The 
findings of the research demonstrated that the future specialists lacked for internal motivation to change their 
approach to the healthy lifestyle and their behaviour in relation therewith preparing for their professional activities. 
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E. ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBöS SOCIOLOGINIS TYRIMAS 
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Kauno technologijos universitetas 

 
Anotacija. E. mokymasis paprastai suprantamas kaip mokymas, suteikiantis besimokančiajam galimybę 

studijuoti pasirinktu patogiu laiku priimtinoje vietoje. Būtent šie aspektai ir lemia šios studijų krypties spartų 
populiar÷jimą. Straipsnyje nagrin÷jamas šios studijų formos vartotojų požiūris į e. mokymosi teikiamas paslaugas.  

Pagrindin÷s sąvokos: e. mokymasis, požiūris į studijas. 
 
Įvadas.  Šiuolaikiniame pasaulyje sparčiai populiar÷ja e. mokymasis, kurio metu aukštąjį 

išsilavinimą gali įgyti įvairaus amžiaus žmon÷s. Lietuva ne išimtis. Mūsų universitetai  organizuoja 
magistro studijas, pavienes bakalauro studijas, taip pat yra siūloma ir e. kursų kvalifikacijos k÷limui.  

Palyginti neseniai atsiradusi ir dabar vis didesnio populiarumo sulaukianti yra e. mokymosi 
forma, kurios metu besimokantysis pats renkasi, kokiu tempu, kada ir kiek tur÷tų mokytis. Norint, kad 
asmuo gal÷tų laisvai pasinaudoti jam technologijų suteiktomis galimyb÷mis, pirmiausia reikia sukurti 
kursus, kurie atitiktų jo poreikius ir būtų tiek pat kokybiški, kaip ir tradiciniai mokymosi kursai. Reikia 
pamin÷ti ir tai, jog sukurtas modulis, kursas turi būti nuolatos atnaujinamas, tobulinamas atsižvelgiant į 
kurso dalyvių nuomonę, pasteb÷jimus, pasiūlymus. Tik tokiu atveju galime sudaryti patrauklų ir 
konkurencingą e. mokymąsi. 

Temos aktualumas. Kuriant vis daugiau e. mokymosi kursų ir mokymo programų, būtina 
atkreipti d÷mesį į jau sukurtus kursus ir tai, kaip juos vertina jų vartotojai. Taip galima nustatyti, ar yra 
patenkinami jų poreikiai, su kokiais sunkumais jie susiduria mokydamiesi savarankiškai. Tokių tyrimų 
metu galima nustatyti e. mokymosi trūkumus. 

Tyrimo tikslas – ištirti, kaip e. švietimo poreikį ir kokybę vertina jo vartotojai. 
Tyrimo metodai: mokslin÷s literatūros analiz÷, elektronin÷ studentų apklausa, duomenų analiz÷. 
 
E. mokymasis ir studijų kokyb÷. E. mokymasis – tradicinis mokymasis, pagrįstas IKT 

priemon÷mis, siekiant jo kokyb÷s ir efektyvumo, bei dažniausiai iš dalies perkeltas į virtualią erdvę 
(Targamadz÷, Petrauskien÷, 2003). E. mokymuisi būdinga nuolatin÷ kaita, nes atsiranda vis naujesnių 
technologijų, kurių pagalba galima e. mokymąsi padaryti patrauklesnį, priimtinesnį tiek studentui, tiek 
d÷stytojui, kokybiškesnį, organizuoti mokymus patraukliu paros metu ir kt. 

Studijų kokyb÷s gerinimo klausimas – vienas iš aktualiausių šių dienų mokslo ir švietimo srityje. 
„N÷ra vieno kokyb÷s apibr÷žimo,  kokyb÷ – tai suvokimas, kad kažkas yra geriau už kitus“ 
(Rutkauskien÷, 2010). Taip pat dažnai kokyb÷ yra įvardijama kaip vartotojų lūkesčių pateisinimas 
(Ehlers; Parasuraman ir Berry; Collis ir Moonen; Valiuškevičiūt÷ A. ir kt.). Tačiau norint šiuos lūkesčius 
pateisinti, pirmiausia  turime išsiaiškinti vartotojų poreikius. 

 
Vartotojų poreikiai. Studentams, kurie mokosi e. mokymosi būdu, svarbu tur÷ti tam tikrų 

savybių, kurios leistų jiems lengvai mokytis savarankiškai, nedaug padedant pedagogui. Tokios 
asmenin÷s savyb÷s yra savikontrol÷ dirbant vienam ar grup÷je, mok÷jimas gerai planuoti savo laiką, 
sugeb÷jimas mokytis sistemingai, savęs motyvavimas ir užsibr÷žtų tikslų siekimas, savo rezultatų ir 
pasiekimų vertinimas. Taip pat mokantis e. mokymosi būdu neįmanoma išsiversti be darbo kompiuteriu 
įgūdžių, nes didžioji dalis mokymosi medžiagos yra pateikiama kompiuteriniu pavidalu, o ir 
atsiskaitymas dažnai vyksta kompiuterizuotose darbo vietose. Negalima pamiršti ir užsienio kalbų 
mok÷jimo, nes dažnai ji randama tik užsienio kalbomis (dažniausiai anglų) ir neįmanoma ja pasinaudoti 
neišvertus į lietuvių kalbą.  

Reikia pamin÷ti, kad nepaisant visų asmeninių savybių ir geb÷jimų, būtinos ir tam tikros 
technin÷s galimyb÷s. Dabartiniam e. mokymuisi yra būtinas kompiuteris ir interneto ryšys, tai leidžia 
besimokinančiajam lengvai palaikyti ryšį su pedagogais bei kurso draugais, prisijungti prie virtualių 
mokymosi aplinkų ar klasių, ieškoti informacijos, atlikti užduotis, žiūr÷ti video paskaitas ir t. t. Iš kitos 
pus÷s, mokymus teikianti institucija privalo aprūpinti besimokantįjį pakankamu kiekiu mokslams 
reikalingos metodiškai parengtos mokomosios medžiagos, pasirūpinti, kad besimokantysis tur÷tų 
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užtikrintą grįžtamąjį ryšį apie savo pasiekimus ir mokymosi rezultatus. Taip pat prireikus jam turi būti 
suteikta administracin÷, informacin÷ ar pedagogin÷ parama.  

Poreikis – tai būsena, kurią sukelia žmogaus egzistavimui būtinų dalykų stygius ar trūkumas 
(Furst, 1998; Hayes, 1994). Taip apibr÷žiant poreikį, galima teigti, kad patenkinus besimokančiojo 
poreikius, jis gali būti motyvuojamas toliau siekti užsibr÷žtų tikslų. Žmonių poreikiai yra skirtingi, tod÷l 
pakankamai sunku, o gal ir neįmanoma sukurti e. mokymo programą, kuri tiktų kiekvienam individui. 
Siekiant kuo geriau sukurti kursus, reikia daugyb÷s veiksnių, tokių kaip:  

• demografiniai veiksniai – amžius, lytis, ras÷, neįgalumas (jei yra), gyvenamoji vieta;  
• mokymosi ištekliai – kur, kada ir kaip bus mokomasi, kiek laiko skiriama, kiek kainuos 

mokymasis, technin÷s galimyb÷s, institucijos parama, t. y. kuratoriai, bibliotekos ir t. t.; 
• motyvai – kod÷l mokinys renkasi būtent e. studijas, kokių sunkumų tikisi ir ką tikisi 

gauti/ išmokti šiuose kursuose; 
• patirtis – čia reikia atsižvelgti į vertinimo sistemą, t. y. kaip ir už ką jie bus vertinami, 

kaip gal÷s atsiskaityti užduotis ir kokie atsiskaitymo terminai jiems galios.  
Vertinant kursų kokybę reikia atsižvelgti į mokymosi tikslus, pateikiamą mokomąją medžiagą, 

mokinių galimybes, uždavinius, jų vertinimą ir praktinį kursų efektyvumą. 
Reikia pamin÷ti, jog vieną iš didžiausių e. mokymosi vaidmenų atlieka ir d÷stytojas (pedagogas, 

kurso reng÷jas). Nuo to, kaip bus parengtas e. mokymosi kursas, pateikta mokymosi medžiaga, žinių 
vertinimas, bendravimas su besimokančiuoju, taip pat priklauso jo kokyb÷, populiarumas, besimokančiųjų 
žinių įsisavinimas ir kt. Taigi galima teigti, jog d÷stytojo paruoštos mokomosios medžiagos pateikimas 
yra vienas iš pagrindinių e. mokymosi aspektų. D÷stytojas, prižiūrintis nuotolinį kursą, privalo: 

• būti geras d÷stomo dalyko specialistas; 
• suprasti e. mokymosi metodikos reikalavimus, nes d÷stymas e. būdu yra sud÷tingesnis už 

auditorinį: d÷stytojas dažniausiai negali iškart pasteb÷ti ir reaguoti į auditorijos nuotaikas; 
• atsižvelgti į studentų individualių geb÷jimų skirtumus ir mokymosi stilių; 
• skatinti studentų dom÷jimąsi dalyku ir mokymosi procesu. Tai labai svarbu, nes 

e. mokymasis dažniausiai apima medžiagos skaitymą ir testų atlikimą; 
• nuolat operatyviai bendrauti su studentais, aiškiai atsakyti į jų pateikiamus klausimus, 

reaguoti į pastabas; 
• žinoti, kaip atliekama informacijos paieška, pad÷ti studentams išmokti atlikti paiešką; 
• pateikti grįžtamojo ryšio informaciją apie studentų pažangą; 
• efektyviai panaudoti iš studentų gaunamą grįžtamojo ryšio informaciją, siekiant pagerinti 

savo veiklą. 
D÷stytojui nuolat tenka ieškoti naujų bendravimo su studentais bei mokomosios medžiagos 

pateikimo formų. D÷stytojas privalo diferencijuoti užduotis skirtingo išsilavinimo besimokančiųjų 
grup÷ms, padaryti jas pakankamai lengvas, nesukelti nusivylimo neįvykdomais reikalavimais bei geb÷ti 
užduotis padaryti pakankamai įdomias, kad besimokantysis nor÷tų jas atlikti net netur÷damas išorin÷s 
paskatos ir spaudimo, kaip būna įprasta bendruose užsi÷mimuose. 

 
E. mokymosi įrankiai, sistemos. E. studijos turi daug audio ir video fragmentų, tod÷l geriau 

įsisavinama mokomoji medžiaga. Suteikiama galimyb÷ mokytis, kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti 
neatsitraukiant nuo pagrindin÷s veiklos. Elektronin÷s technologijos turi ypatingą svarbą, kadangi jos yra 
pagrindin÷ priemon÷ tokiam mokymuisi. E. mokymosi įrankiai – tai speciali programin÷ įranga, leidžianti 
naudotis mokomąjį procesą palaikančiomis paslaugomis. Šiuo atveju konkrečiai būtų minimos tokios 
sistemos kaip: Moodle, WebCT, ViPS, kurios naudojamos ir pilnoms magistro studijoms, jos taikomos ir 
kai kuriuose pavieniuose bakalauro mokslų dalykuose. Prie e. mokymosi įrankių taip pat galima priskirti: 
diskusijų grupes (mes jas turime integruotas Moodle sistemoje), failų mainų sistemą, kurios pagalba 
studentams lengviau keistis su d÷stytojais informacija, persiųsti atliktų užduočių ataskaitas, referatus. 
Video paslaugos ir video konferencijos, naudojamos ViPS sistemoje, – populiariausia e. mokymosi 
priemon÷, nes ViPS sistemoje video transliacijas galima žiūr÷ti realiu laiku, peržiūr÷ti įrašus iš archyvo, 
be to, transliacijos metu galima užduoti klausimus d÷stytojui. 

 
Studentų požiūris į e. mokymąsi. Tyrimo imtis ir metodika. Siekiant atskleisti studentų 

nuomonę apie e. švietimo poreikį ir kokybę, buvo atliktas tyrimas, kurio metu  paprašyta studentų atsakyti 
į pateiktus klausimus anketoje. Dalis klausimų buvo uždaro tipo, kita dalis – atviro tipo. Tokiu būdu 
respondentai gal÷jo pateikti ir savo nuomonę bei pasiūlymus e. mokymosi kokyb÷s gerinimo klausimais. 
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Apklausoje dalyvavo Kauno technologijos universiteto (KTU) studentai, pasirinkę e. studijų 
formą. Anketoje respondentų buvo prašoma pateikti informaciją apie save (amžių, lytį, specialybę ir kt.). Į 
anketos klausimus išsamiai atsak÷ 58 respondentai. Apklausoje daugiau dalyvavo moterų (75 %) nei vyrų 
(25 %). Respondentų amžius nuo 20 iki 36 metų. Gauti rezultatai parod÷, kad didžiąją dalį respondentų 
sudaro didmiesčių gyventojai, daugiausiai iš Kauno (29), Vilniaus (14), Klaip÷dos (7), Šiaulių (7), 
Panev÷žio (9). Kiti respondentai nurod÷, kad yra iš mažesnių miestelių. Šis rezultatas rodo, kad e. studijas 
renkasi ne vien tie žmon÷s, kurie yra nutolę nuo mokymus teikiančios institucijos (1 pav.). 

 
1 pav. Respondentų gyvenamoji vieta 

 
Į klausimą, ar respondentai dirba, 80 % atsak÷ teigiamai, likę respondentai (20 %) atsak÷ 

neigiamai. Toks dirbančiųjų skaičius rodo, kad e. studijos yra paklausios tarp didelį užimtumą turinčių 
žmonių. Negalima teigti, jog tik dirbantys asmenys renkasi e. mokymąsi, nemažos dalies šiuolaikinių 
žmonių  laisvas laikas yra ribotas ir d÷l kitų priežasčių.  

Tyrimo metu buvo bandoma išsiaiškinti, kuo šių respondentų grupei patrauklios e. mokymosi 
pakraipos studijos. Respondentai labiausiai išskyr÷ sutaupomą laiką, išlaidas kelionei, galimybę suderinti 
darbą su studijomis (1 lentel÷):  

1 lentel÷ 
Respondentų įvardyti teigiami e. mokymosi bruožai 

 
Teigiami e. mokymosi bruožai 

1. Laisvesnis mokymosi grafikas 22 % 
2. Galimyb÷ mokytis patogioje vietoje 36 % 
3. Galimyb÷ mokytis pasirinktu paros metu 20 % 
4. Galimyb÷ mokytis tinkama sparta 27 % 
5. Galimyb÷ suderinti darbą ir studijas 60 % 
6. Šis mokymosi būdas labiau individualizuotas 17 % 
7. Novatoriškas mokymosi būdas 18 % 
8. D÷l galimyb÷s įgyti naujų žinių 18 % 
9. Galimyb÷ mokytis tik tai, kas reikalinga 20 % 
10. IKT naudojimas 23 % 
11. Mokymosi medžiaga priderinta prie Jūsų pasirengimo 11 % 
12. Studijų programos 50 % 
13. Sutaupomas laikas kelionei į/ iš paskaitų 70 % 
14. Sutaupomos kelion÷s išlaidos 65 % 

Trečdalis (29 %) apklaustųjų nurod÷, kad vienas iš pagrindinių e. mokymosi trūkumų (2 lentel÷) 
yra nepakankamas žinių (mokomosios medžiagos, informacijos) gavimas. Kaip neigiamą e. mokymosi 
bruožą, studentai pamin÷jo ir visuomen÷s susvetim÷jimą bei kompiuterio neigiamą įtaką sveikatai. Tačiau 
ryškiausiai iš visų išskyr÷ – savarankišką mokymąsi. Galima teigti, jog šiai respondentų grupei sunkiai 
sekasi mokytis savarankiškai (susirasti informacijos, susisiekti su d÷stytojais, susirasti reikiamą 
programinę įrangą ir pan.), o savarankiškumas ir yra vienas iš pagrindinių e. studijų bruožų. 
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2 lentel÷ 
Respondentų įvardinti neigiami e. mokymosi bruožai 

 
Neigiami e. mokymosi bruožai 

1. Nepakankamas medžiagos, informacijos gavimas 29 % 
2. Neefektyvus mokymasis 16 % 
3. Reikalingų techninių priemonių netur÷jimas (trūkumas) 13 % 
4. Bendravimo problemos su d÷stytoju (retas bendravimas, nežinojimas, kaip susisiekti, ir 

pan.) 
18 % 

5. Mokymasis savarankiškai 81 % 
6. Visuomen÷s susvetim÷jimas 30 % 
7. Ilgas darbas su kompiuteriu kenkia žmogaus sveikatai 30 % 
8. Bendravimo su bendramoksliais trūkumas 35 % 

KTU e. mokymuisi naudoja tokias sistemas, kaip Moodle, WebCT, ViPS. Pagrindin÷ 
informacin÷s medžiagos pateikimo sistema yra Moodle. Tod÷l buvo nuspręsta išsiaiškinti respondentų 
nuomonę, kaip jie vertina šią aplinką pagal tokius aspektus: 

• Valdymo patogumas – 86 % studentų valdymą įvertino puikiai arba gerai, o 10 % 
apklaustųjų  mano, kad valdymas yra vidutiniškai patogus, tik 4 % respondentų  šią 
mokymosi aplinką įvertimo patenkinamai;  

• Pateikta mokomoji medžiaga sistemoje – 66 % studentų mano, kad pateikta mokomoji 
medžiaga yra parengta puikiai arba gerai, bet likęs trečdalis apklaustųjų mano, kad 
mokomoji medžiaga yra vidutin÷s kokyb÷s arba nepakankama mokymuisi;  

• Galimybę bendrauti su d÷stytojais respondentai įvertino šitaip (2 pav.):  
 

 
2 pav. Galimyb÷s bendrauti su d÷stytojais „Moodle“ aplinkoje vertinimai 

 
Atviruose klausimuose buvo pateikti keli teiginiai, pvz., d÷stytojų retas apsilankymas svetain÷je 

ir atsakin÷jimas į forume pateiktus studentų klausimus. 
Studentai studijų poreikiams naudoja video paskaitų sistemą Vips. Ji patogi tuo, kad  galima 

steb÷ti paskaitas neišeinant iš namų, nedalyvavus tiesiogin÷se paskaitos transliacijose, galima paskaitas 
peržiūr÷ti iš archyvo. Net 90 % apklaustųjų įvertino sistemą labai gerai, 10 % atsak÷, jog nesinaudoja ja. 
Taip pat naudingos studentams atrodo specializuotos d÷stytojų svetain÷s, kuriose jie randa reikiamą 
kursui informaciją. Tačiau apklaustųjų buvo pamin÷ta, jog jie nor÷tų, kad d÷stomų dalykų d÷stytojai 
naudotųsi viena sistema arba vienoje sistemoje būtų nuorodos į jų asmenines svetaines. Buvo įvardytos 
papildomai bendravimui naudojamos priemon÷s – el. paštas ir programa Skype, jos surinko po 90 % 
studentų balsų. Kaip rečiausiai naudojamos mokomosios priemon÷s pamin÷tos e. knygos, virtualios 
bibliotekos, prenumeruojamos duomenų baz÷s ir straipsnių archyvai. 

 Apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę, kaip jie vertina mokymosi krūvius, 
atsiskaitymų užduotis, mokomąją medžiagą, atsiskaitymo terminus ir d÷stomus dalykus. Daugiau nei pus÷ 
apklaustųjų (68 %) mano, kad mokymosi krūviai tik vidutiniškai ar patenkinamai atitinka jų lūkesčius, tik 
5 %  studentų mano, kad tokie mokymosi krūviai jiems yra tinkami, likusiai daliai krūviai yra per dideli. 
Čia reikia atkreipti d÷mesį į tai, kad, kaip jau buvo min÷ta pradžioje, neįmanoma pritaikyti tų pačių 
studijų (kursų) apskritai visiems žmon÷ms. Bet reikia pasteb÷ti, kad didžioji dalis apklaustųjų mano, kad 
krūviai n÷ra visai tinkami.  
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D÷stomus dalykus 64 % studentų vertina kaip gerai parinktus ir atitinkančius bendrą studijų 
programos tikslą, 31 % studentų mano, kad dalykai tur÷tų būti parinkti geriau (3 pav.).  

 

 
3 pav. D÷stomų modulių atitikimas programų tikslams 

 
Kaip ir kituose mokymosi tipuose, taip ir e. mokyme yra taikomas terminas/ laikas užduotims 

atlikti, joms pateikti ir pan. Tik pus÷ apklaustųjų (53 %) mano, kad atsiskaitymo terminai yra geri ir 
tinkami, kiti juos vertina kaip ne visai tinkamus ar išvis nereikalingus. Nuomon÷, kad atsiskaitymo 
terminai nereikalingi, yra grindžiama tuo, kad tai apriboja vieną iš e. mokymosi principų, kuris leidžia 
besimokančiajam pasirinkti jam patogų atsiskaitymo laiką. Taigi šiuo atveju galima teigti, kad studentai 
tik÷josi/ nor÷tų, kad darbų atsiskaitymai būtų organizuojami, kiek įmanoma, individualiau, jiems tinkamu 
laiku. 

Kadangi apklausoje dalyvavo respondentai, kurie jau kurį laiką studijuoja e. mokymosi forma, 
buvo pasidom÷ta, ar, jau išbandę e. studijas, jie rinktųsi jas dar kartą ir ar rekomenduotų tokią studijų 
formą savo draugams (4 pav.). 

 

 
4 pav. Ar dar kartą rinktum÷t÷s studijas e. būdu? 

 
Iš visų apklaustųjų tik kiek mažiau nei pus÷ jų v÷l rinktųsi studijas e. būdu. Tačiau 38 % 

atsakiusiųjų mano, kad tokio mokymosi būdo pasirinkimui įtakos tur÷tų specialyb÷, kurią jie studijuotų. 
Respondentai įvardijo, kad e. mokymosi būdu nor÷tų įgyti naujų žinių (18 %), įgyti diplomą (29 %), o 
daugiausiai apklaustųjų e. būdu nor÷tų kelti kvalifikaciją, mokytis užsienio kalbų (53 %). 

 
Išvados 
1. Apklausa parod÷, jog stipriausioji e. mokymosi pus÷, studentų požiūriu, yra  galimyb÷ derinti 

darbą ir laiką atvykimui/ išvykimui iš mokymosi įstaigos. Tokiu būdu respondentai gali dirbti ir mokytis 
tuo pačiu metu.  
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2. Kaip trūkumas, buvo įvardytas nepakankamas informacijos gavimas, bendravimas su 
d÷stytojais ir bendramoksliais. Galima teigti, jog respondentams sunkiausiai yra mokytis savarankiškai, 
susirasti informaciją ir kitą reikalingą mokamąją medžiagą. 

3. Apklausos rezultatuose aiškiai atsispindi Moodle ir ViPS sistemų nauda, respondentams tai 
yra pagrindiniai informacijos gavimo šaltiniai. Taip pat Moodle sistemoje įdiegta daug patogių 
studentams sprendimų, iš jų tokie kaip: studijų kalendorius, failų mainų sistema, diskusijų lenta ir kt. 

4. Didžioji dalis studentų pakartotinai rinktųsi studijas e. mokymosi būdu. Tačiau jų pasirinkimą 
nulemtų specialyb÷s pasiūla. Studentai labiau būtų linkę rinktis socialinių mokslų specialybes, kalbų žinių 
kursus bei kelti kvalifikaciją. 
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Abstract. Nowadays, when the pace of life and knowledge’s increases, e-learning, its services and quality 

become more and more important. The quality of e-education depends on how well are prepared the data, material, 
assessment of knowledge, communication with a learner,  quality, popularity, learners‘ assimilation of the new 
material of the e-course. 
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Anotacija: Mokomojo projekto metodas – tai mokymo/si organizavimo forma, leidžianti padidinti 

mokymo medžiagos apimtį ir įsisavinti ją nedidinant auditorinių valandų skaičiaus. Tai studentų dalyvavimas 
bendroje veikloje, siekiant konkrečių rezultatų. Ši veikla padeda įgyti darbo įgūdžius, mokymosi visą gyvenimą 
įprotį, motyvuoja, reikalauja kritinio mąstymo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo ir įvairių komunikacijos 
formų. Metodas naudoja tokias aktyvias veiklos priemones kaip planavimas, prognozavimas, analiz÷s sintez÷, 
siekiančias įgyvendinti besimokančiojo individualų požiūrį. 

Pagrindin÷s sąvokos: mokomasis projekto metodas, projekto etapai, savarankiška veikla. 
 
Naujos mokslo koncepcijos įgyvendinimas pirmiausia reiškia kokybiškai naują švietimo 

programos turinį ir struktūrą, antra, formų ir metodų ugdymo procese kaitą, ir pagaliau, naujoji 
koncepcija reikalauja integruoti ir sistemingai taikyti naujoviškas technologijas profesin÷s užsienio kalbos 
mokymo procese, panaudojant naujausią kalbų mokymosi proceso techninę įrangą. Šiandienos 
visuomenei reikia savarankiškų, kūrybiškai mąstančių, sugebančių nuolat ir savarankiškai atnaujinti bei 
pl÷sti savo žinias. Šis poreikis kelia vis naujus edukacinius tikslus ir būtinybę tobulinti ugdymo 
technologijas. Norint to pasiekti, anot pedagogikos klasiko V. Rajacko būtina sudaryti tam sąlygas 
įsitraukti į mokymąsi ir mokymo procese kuo aktyviau veikti. Tai nulemia mokymo metodų bei mokymo 
būdų taikymas (Rajeckas, 1997). Šiuolaikinio d÷stytojo užduotis yra išmokyti studentus savarankiškai 
atrinkti reikiamą informaciją bei įgyti naujų žinių. Pedagogo pareiga pad÷ti studentams suvokti ne tik ką 
jie mokosi, bet ir kaip jie įgyja žinias ir kompetencijas. Šiuolaikin÷s technin÷s galimyb÷s leidžia 
studentams savarankiškai įgyti žinias ir vystyti specialybinei karjerai būtinus įgūdžius. 

Pastarųjų metų laikotarpiu sukaupta gana gausi originali didaktin÷ literatūra, kurioje gausu 
informacijos apie įvairius mokymo metodus ir jų taikymą, nenuilstant ieškoma būdų, kaip lengvinti, 
greitinti ir efektyvinti mokymą. Lietuvos mokslininkai V. Rajeckas, J. Laužikas, T. Stulpinas, J. 
Vaitkevičius ir kiti pedagogai-metodininkai, remdamiesi pedagogikos klasikų mintimis daug raš÷ apie 
atskirus metodus bei mokymo organizavimą. Šiais metodais būtina tinkamai ir kūrybiškai pasinaudoti. 
Mokomojo projekto metodas yra kokybiškai naujas būdas derinti įvairius klasikinius metodus įvairių 
ugdymo etapų metu ir yra orientuotus į besimokantįjį.  

Modernių technologijų naudojimas anglų kalbos mokymo/si procese dar labiau pakoregavo 
mokymo metodų pasirinkimą. Pažangiosios technologijos leidžia aktyvinti mokymo procesą, ir kas yra 
labai svarbu, daugiau d÷mesio skiriant studentų savarankiško darbo organizavimui. Mokomojo projekto 
metodas, naudojamas specialybin÷s anglų kalbos paskaitose, leido padidinti mokymo medžiagos apimtį ir 
kokybiškiau ją įsisavinti nedidinant auditorinių valandų skaičius. 

Šio straipsnio tikslas yra pagrįsti mokomojo projekto metodo naudą ieškant inovatyvių profesin÷s 
kalbos mokymo metodų ir būdų integruojant į mokymo situacijas žinias ir informaciją apie savo regioną, 
ar šalį, profesine anglų kalba. Siekiant šio tikslo yra būtina apibr÷žti mokomojo projekto sampratą, 
nustatyti būtinus metodo etapus, išsiaiškinti studento bei d÷stytojo dominavimo santykį įgyvendinant 
mokomąjį projektą, bei pateikti šio metodo, naudojančio realią mokomąją medžiagą, modelį. Straipsnyje 
naudoti mokslin÷s literatūros analiz÷s, dedukcinio samprotavimo, analitinis ir deskriptyvinis metodai. 
Mokslin÷ darbo problema yra nustatyti mokomojo projekto veiksmingumą taikant jį specialybin÷s anglų 
kalbos mokyme aukštojoje mokykloje.  

Pati „projekto“ sąvoka n÷ra nauja. Ji buvo taikoma jau XVII–XVIII amžiuje. Projekto sąvoka 
buvo priskiriama tai pačiai kategorijai kaip „eksperimentas“ ir „atvejo analiz÷“. Mokomojo projekto 
metodas jau tuomet buvo įvestas į mokomąsias programas tam, kad studentai mokykloje gal÷tų mokytis 
grup÷mis, dirbti savarankiškai ir derinti teoriją su praktika. Šis metodas nebuvo empirinių, hermeneutikos 
studijų dalykas, bet tik taip vadinama „konstrukcija“. Tačiau 20 a. pradžioje, vienas progresyvių 
amerikiečių pedagogų, Kilpatrikas (Kilpatrick) paband÷ tradicinį, siaurą projekto apibr÷žimą pakeisti 
nauju, platesniu, o „kuriamąją“ veiklą, pakeisti „tikslingais“ veiksmais. Tai ir yra esminis šiuolaikinio 
projekto metodo bruožas (Knoll, 1997). Taigi, šiandien projekto metodas yra vienas iš mokymo/si būdų, 
kuris efektyviai taiko ir naudoja naujas mokymo/si technologijas užsienio kalbos mokymo procese 
(Полат, 2005). 
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Tuomet, kai inovatyvios technologijas tapo laisvai prieinamos mokymo/si procese, mokomasis 
projekto metodas v÷l tapo plačiai taikomas visame pasaulyje ir, pradedamas taikyti Lietuvoje. A. 
Galkien÷s bei A. Cijūnaitien÷s 2007 metais atliktas metodų veiksmingumo ir populiarumo tyrimas 
parod÷, kad tarp dvidešimt septynių aktyviai naudojamų mokymo metodų mokomojo projekto dar nebuvo 
(Galkien÷, Cijūnaitien÷, 2007).  Mokomojo projekto metodas yra patrauklus dar ir tuo, kad leidžia derinti 
ir kitus modernius šiuolaikin÷je metodologijoje žinomus metodus, tokius kaip bendravimo, į studentą 
orientuoto mokymo/si metodus ir pan. 

Mokomojo projekto metodas – tai mokymo/si proceso organizavimo forma. Kitaip tariant, tai 
reiškia aktyvų visų projekto narių dalyvavimą bendroje veikloje, siekiant per tam tikrą laikotarpį gauti 
konkrečių edukacinių rezultatų. Projekto metodas gali būti vienos arba net kelių standartin÷s mokymo 
programos temų dalis. Anot B. Perlmeno (Pearlman) mokomasis projektas gali būti laikomas projekto 
partnerių bendra švietimo, pažintine, moksline ir kūrybine veikla, kurie siekia bendro tikslo bei rezultatų 
ir veikia sutartinai naudojant tuos pačius metodus (Pearlman, 2006). 

Mokomasis projektas padeda studentams puikiai įsisavinti akademinę medžiagą ir įgyti būtinus 
21-am amžiui bendravimo, bendradarbiavimo ir kritinio mąstymo įgūdžius (Trilling, 2009). Taikant 
mokomąjį metodą studentai įgyja gilų supratimą apie projekto kūrimo koncepcijas ir standartus. 
Projektin÷ veikla sukuria gyvybiškai svarbius darbo įgūdžius ir mokymosi visą gyvenimą įprotį. 
Mokomojo projekto metodas sudaro galimybes studentams nagrin÷ti įvairius klausimus, pažinti karjeros 
galimybes, tikslingai naudotis moderniomis technologijomis, o taip pat pateikti savo darbo rezultatus 
klausytojų auditorijai savo mokymo institucijoje ir/ar už jos ribų. Tačiau bene svarbiausia yra tai, kad šis 
projekto metodas visada motyvuoja tuos studentus, kurie, naudojant kitus metodus, dažnai mokymąsi 
laiko nuobodžiu, o kartais, ir beprasmiu užsi÷mimu (Finkelstein, 2010).  

Metodologin÷je literatūroje galima rasti įvairių projektų klasifikacijų, tačiau paprastai praktikoje 
yra rengiami mišraus tipo projektai. Nepriklausomai nuo tipo, kiekvienas projektas turi tam tikros rūšies 
koordinavimą, dalyvių skaičių, numatytus terminus ir darbo etapus. 

Struktūriškai skirstant projektą į tam tikras veiklos dalis reikia pažym÷ti, kad bet kuris projektas 
turi praeiti keturis pagrindinius etapus – tai yra įsigilinimo į projekto esmę, veiklos planavimo ir 
organizavimo, įgyvendinimo ir projekto rezultatų pateikimo etapai (Turkenik, 1998). D÷stytojo rol÷ labai 
pasikeičia ir jis tampa konsultantu, instruktoriumi, kuratoriumi arba kitaip tariant tjutoriumi. Taigi, 
d÷stytojo-tjutoriaus11 užduotis inicijuoti savarankišką informacijos paiešką ir kūrybinį studentų darbą visų 
projekto etapų metu, tačiau būti visada pasiekiamas viso proceso metu. Atviro tipo klausimai padeda 
mokiniams sutelkti d÷mesį į patį darbą ir gilintis į studijuojamo dalyko esmę. Tai pasiekiama 
diskutuojant12, keliant reikšmingus klausimus ir problemas. Visa ši veikla reikalauja iš projekto dalyvių 
esminių ir bazinių turinio žinių bei įgūdžių, tod÷l studentams turi būti sudarytos sąlygos įgyti pagrindinius 
projekto metodo realizavimo principus. Jie privalo suvokti pagrindines metodo koncepcijas dar prieš 
pradedant rengti projektą ir tik po to suteikti jiems galimybę jas taikyti. Taip pat studentai turi būti 
skatinami projekto metu išmokti ką nors konkretaus, kurti kažką naujo – naują id÷ją, aiškinimą, naujus 
būdus parodyti ko jie išmoko ir pan. 

Studentų dalyvavimas projekte prasideda nuo „klausin÷jimo ir gilinimosi“ etapo, kurio metu 
formuluojamas koks nors iškeltas sud÷tingas klausimas, problema, arba bandoma įveikti jiems mestą 
iššūkį. Iškelti tikslai projekte reikalauja kritinio mąstymo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo ir 
įvairių komunikacijos formų. Taigi, iš studentų reikalaujama daug daugiau nei tik įsiminti informaciją. Jie 
turi lavinti mąstymo įgūdžius ir praktiškai juos panaudoti, išmokti dirbti komandoje, sugeb÷ti pasisakyti ir 
išklausyti kitus, prisid÷ti prie grup÷s darbo įgyvendinant grup÷s id÷jas. Kalb÷dami viešai prieš auditoriją, 
studentai turi aiškiai formuluoti, arba turi išmokti aiškiai formuluoti, savo mintis ir mok÷ti, arba išmokti, 
išreikšti save įvairiais būdais.  

Kadangi projekto metodas didžiąja dalimi yra savarankiškų studijų veikla, visi projekto dalyviai 
mokosi dirbti savarankiškai ir skatinami prisiimti sprendimų atsakomybę. Reikia pabr÷žti, kad norint 

                                                 
11 Tjutorius (ang. tutor repetitorius, kuratorius) – d÷stytojas-konsultantas, kuris veda grupinius užsi÷mimus, virtualias 
konferencijas internete, tikrina rašomuosius darbus ir konsultuoja. Tjutorius metodiškai valdo mokymosi kurso įsisavinimą, 
studentų visuomet pasiekiamas, organizuoja švietimo veiklą. (Jovaiša, Vaitkevičius, 1993, p.125). Darbas su prižiūr÷toju – 
mokinys atsiskaito tjutoriui apie savo atliktą darbą (Teresevičien÷ 1998, p.18). 
12 Diskusija, vienas iš frontalinio mokymo metodų, kur grupei iškeliamas tikslas ir jis turi būti pasiektas. Šiuo atveju skatinamas 
analitinis mąstymas, sugeb÷jimai priimti sprendimus ir juos įvertinti. Šis metodas naudingas nuostatų kaitai, žmogiškųjų ryšių, 
pasitik÷jimo skatinimui, naujų id÷jų išk÷limui (Teresevičien÷, 2006, p. 258-259). Tai forumas, kuriame studentai (mokiniai) 
mokosi aiškiai ir tiksliai reikšti mintis, įvairiai pateikti tą pačią id÷ją, kritikuoti ir vertinti bei tolydžiai art÷ti prie teisingo 
atsakymo. (Rajeckas 1977, p. 50). Šis  būdas nebūtinai yra atskiras, jis gali būti naudojamas su visais mokymo modeliais ir esant 
įvairioms aplinkyb÷ms. 
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dirbti komandoje, studentas privalo labai daug dirbti savarankiškai. Rusijos mokslinink÷ N. Pachomova 
(Пахомова) mokymosi projektą išskiria kaip puikų studentų savarankiško darbo organizavimo būdą. 
Mokomasis projektas, anot mokslinink÷s, yra ne tik įvairių metodų visuma, bet ir skatina studentų 
problemišką požiūrį į tiriamus dalykus, o iškelti tikslai reikalauja nuolatin÷s papildomos ir įvairios 
informacijos paieškos, skatina naudoti įvairius mokslinių tyrimų būdus. Be to, šis metodas leidžia ugdyti 
nepriklausomą ir atsakingą asmenybę, besimokančiojo kūrybiškumą ir intelektinius gabumus, t.y. 
savybes, būtinas išvystytam intelektui (Пахомова, 2005, 30). Svarbu ir tai, kad studentai, atlikdami tam 
tikrą užduotį, panaudoja savo sukauptą patirtį, ne kartą peržiūri, patikrina ir pakoreguoja savo žinias. 
Svarbiausia ir atsakingiausia dalis yra rezultatų sklaida. Čia studentai turi maksimaliai pademonstruoti 
savo geb÷jimus ir parengti efektyvius rezultatų pristatymus. Kitaip tariant, pateikiant projekto rezultatus, 
studentai turi mokytis visapusiškai panaudoti savo įgūdžius, kompetencijas bei kognityvines ypatybes ir 
būti atviriems publikos kritikai. 

Kitas šiuolaikinis mokslininkas Perlmenas (Pearlman, 2006) šį metodą apibūdina kaip visiškai 
savarankiškai planuojamą ir realizuojamą veiklą, kur žodinis mokymas/is įsipina į intelektualinį ir 
emocinį kitos veiklos kontekstą. Sunku nesutikti su šiuo apbr÷žimu, nes d÷stytojo veikla, ypač 
specialybinio projekto vykdymo metu, yra išties tik skatinančio mentorius13, instruktoriaus, patar÷jo ar  
nukreip÷jo. 

Projekto metodas gali būti naudojamas mokantis bet kokią temą, esančią studijų programoje, ne 
tik formuojant lingvistines kompetencijas, bet ir komunikatyvinius įgūdžius. Pavyzdžiui, antro kurso 
teis÷s specialyb÷s studentai, mokydamiesi naujos leksikos pagal temą „Teismų sistema Lietuvoje ir 
pasaulyje“, gali atlikti grupinį trumpalaikį projektą, kurdami treniruojamąsias užduotis – kryžiažodžius 
studentams.  

Projektin÷ veikla yra svarbus produktyvinio lavinimo sistemos komponentas. Tai neįprastas, 
netradicinis ugdymo proceso organizavimo būdas naudojantis tokias aktyvias veiklos priemones kaip 
planavimas, prognozavimas, analiz÷s sintez÷ ir siekis įgyvendinti besimokančiojo individualų požiūrį. 

Mokomojo projekto metodas mokant anglų kalbos yra taikytinas tiek pradiniame mokymo etape 
tiek ir pažengus specialybin÷s kalbos studijoms, kai įgytos užsienio kalbos žinios yra savarankiškai 
naudojamos jau kaip priemon÷ naujai informacijai gauti.  

Projekto metodika kaip nauja pedagogin÷, į asmenybę nukreipta, technologija atspindi 
humanistinį požiūrį į švietimą t.y. ypatingą d÷mesį kreipia į žmogaus ir jo asmenyb÷s individualumą bei  
orientuojasi į sąmoningą kūrybiškos asmenyb÷s vystymąsi. 

Projekto metodika novatoriškai papildo tradicinį požiūrį į mokslą, grįstą paruoštų įsiminti žinių 
įsisavinimu ir jų atkūrimu (Pearlman, 2006). Tuo pačiu metu čia yra gerinami specializuoto žodyno 
vartojimo geb÷jimai ir gilinamos studento specialybin÷s terminologijos žinios.  

Anglų  kalbos d÷stymo ne anglų kalbos specialistams darbo patirtis rodo, kad profesin÷ 
orientacija tur÷tų būti tokia, kad aktyvios veiklos šaltiniu taptų profesiniai poreikiai: poreikis bendrauti, 
demonstruoti lyderystę, kontroliuoti projekto vykdymą. Visa tai nulemia konstruktyviai planuojama 
veikla, kuri yra viena iš pagrindinių destytojo pedagoginių funkcijų. Pradžioje darbas yra atliekamas 
d÷stytojui prižiūrint ir duodant nurodymus. V÷liau ši veikla palaipsniui tur÷tų tapti vis labiau 
savarankiška, o d÷stytojo vaidmuo mokymo procese keičiasi ir tampa tik steb÷tojo ir vertintojo.  

Svarbu pažym÷ti, kad užsienio kalbų profesin÷ orientacija projektin÷je veikloje leidžia vystyti ir 
kitą, komunikacinę, pedagoginę d÷stytojo funkciją. Pl÷tojamas socialinių komunikatyvinių įgūdžių 
ugdymas gali tapti savarankiško darbo turiniu. Egzistuoja tam tikra darbo etapų seka, kurią l÷m÷ būtinyb÷ 
tobulinti pašnekovo kalbos suvokimo įgūdžius, prognozuoti būsimo pokalbio turinį ir norminti studentų 
diskursą. 

Profesinį diskursą tirianti kognityvin÷ lingvistika turi sąlyčio taškų su užsienio kalbų mokymo 
metodika ir padeda suprasti, kokių diskurso strategijų reikia mokyti studentus. Taigi, pastebimas ryšys 
tarp mokslin÷s teorijos ir jos panaudojimo praktiniame užsienio kalbų mokyme (Kraft 2005). 

Dabartiniame švietimo vadybos pl÷tros etape, studentams atliekant savarankišką darbą būtina tiek 
tiesiogin÷ tiek ir netiesiogin÷ d÷stytojo intervencija. Jei ankščiau d÷stytojas buvo daugiau informacijos 
šaltinis, tai dabar tampa organizatorius ir komunikacijos koordinatorius. D÷stytojo darbas auditorijoje 
tampa vis labiau individualus orientuotas į individą.   

Vykdoma švietimo reforma turi būti tiesiogiai susijusi su aukštojo mokslo demokratizacija, tod÷l 
būsimų specialistų profesiniame orientavime neišvengiamai vyksta ugdymo proceso pokyčiai. Būtina 
                                                 
13 Ang. working quidance. Tai patyrusio, sugebančio greitai atlikti kurios nors srities darbą žmogaus bendravimas su dar 
neįgudusio toje srityje asmeniu. Skatinantis mentoriavimas – tai efektyvių mentoriavimo santykių kūrimas, siekiant efektyvių 
individo elgesio pokyčių bei besimokančiųjų, mentorių bei organizacijos rezultatų. (Teresevičien÷, 2006, p.223-224). 
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apsvarstyti naujos užsienio kalbų mokymo metodikos klausimus, kurie reikalauja peržiūr÷ti keliamus 
tikslus, mokymo/si turinį, principus ir mokomąją medžiagą, o taip pat ieškoti naujų mokymo/si būdų, 
garantuojančių kultūrinio sąmoningumo ir bendravimo įgūdžių pagerinimą. Profesinis užsienio kalbos 
mokymas aukštojoje mokykloje taikant projektinį metodą padeda spręsti šiuos klausimus. 

Anglų kalbos profesinio mokymo turinio atranka pirmiausia turi prasid÷ti temų formulavimu 
remiantis studento poreikių analize, darbo rinkos poreikių analize, tačiau d÷stytojas turi atsižvelgti ir į 
normatyvinius dokumentus ir į aukštosios mokyklos vadovyb÷s keliamus reikalavimus. Visa tai turi būti 
atlikta iki mokymosi situacijų kūrimo etapo, kuriose studentas aprobuoja gautas žinias ir įgūdžius, 
reikalingus jo/s būsimoje profesin÷je karjeroje (SRI International, 2009).  Svarbų vaidmenį čia vaidina 
situacijų naujumas ir jų variantiškumas. Būtent kalbos situacijų variantiškumas sukuria sąlygas, 
įgalinančias ugdyti įvairius įgūdžių mechanizmus ir savybes. Be to, kalbinių situacijų įvairov÷s ir juose 
naudojamos kalbin÷s medžiagos valdymas yra pagrindin÷ priemon÷ leidžianati pasiekti maksimaliai 
produktyvų kalb÷jimą. Siekiant padidinti studentų motyvaciją ir susidom÷jimą kalbinių įgūdžių vystymu, 
reikia nuolat diegti naujoves visose mokymo/si proceso elementuose.  

Regioninio komponento medžiagos panaudojimas kuriant projektą, o tiksliau, žinių ir 
informacijos apie savo regioną, ar šalį, profesine anglų kalba integravimas į mokymo situacijas, sukuria 
puikias prielaidas ugdymo procesą nuolat atnaujinti. Tai galiausiai, be abejo, tur÷s teigiamos ir 
veiksmingos įtakos studentų būsimos profesin÷s karjeros pasirengimui. Būtent tokių specialistų Lietuvai 
ir reikia, kurie profesin÷s anglų kalbos žinias gal÷tų kūrybiškai ir praktiškai taikyti savo karjeroje. 

Kauno kolegija, Taikomųjų mokslų universitetas, orientuoja savo absolventus darbui 
ekonomikos, turizmo, įmonių administravimo, paslaugų, restoranų ir viešbučių verslo, buhalterin÷s 
apskaitos, finansų, sveikatos, teis÷s ir kitose srityse, tai yra pačiose įvairiausiose rinkos santykių srityse. 
Regionin÷s medžiagos (pavyzdžiui, Kauno regiono) panaudojimas  anglų kalba atspindi mokymo 
medžiagos ryšį su realiu gyvenimu, teorinių žinių perk÷limą į praktiką, aktyvuoja studentų kalbinę 
praktiką, kuriai būtina protin÷ veikla ir kūrybin÷ iniciatyva.  

Taigi, kreipiant d÷mesį į profesinį būsimų specialistų orientavimą, kiekvieną norimą temą galima 
papildyti konkrečia aktualia regionine medžiaga. Tokia medžiaga, atsižvelgiant į profilį, studentų 
poreikius, d÷stytojus, mokymo instituciją, švietimo standartus ir normatyvinius dokumentus, sudarys 
galimybę pagerinti komunikavimo įgūdžius, įsileisti naujoves į ugdymo procesą, vystyti intelektualinę 
veiklą ir kūrybinę iniciatyvą profesin÷s anglų kalbos ribose. 

Šiandien mūsų šalyje, be kitų sferų, prioritetine koncepcija yra laikoma ekonomika. Lietuvai 
reikia aukštos kvalifikacijos specialistų (ekonomistų, finansininkų, vadybininkų ir pan.), turinčių puikias 
profesin÷s anglų kalbos žinias ir gebančių tinkamai ja panaudoti praktiškai. Rengiant būsimus specialistus 
pagal mokymo reikalavimus kolegija orientuojasi į specialybinį užsienio kalbos mokymą, tod÷l šalies 
regionų realaus gyvenimo medžiagos įtraukimas, rengiant mokomąsias temas, yra ypač svarbus. 

Kad būtų įgyvendinti min÷tos priemon÷s ir metodai, Kauno kolegijos ekonomikos krypties 
studentams buvo pasiūlytas specialus projektas “Establishment of Simulative Company and Product 
Design”, kuris apima visą eilę dalyko studijų programos temų, tokių kaip „Marketingas“, „Kaip  rengti 
pristatymus“, „Rinkos tyrimas“, „Produktas“, „Kaštai“, „Marketingo kompleksas“, „Skatinimo 
kompleksas“, „Verslo plano rengimas“, „Mokesčių rūšys“, „Verslo laiškai“ ir kitos.  

Toliau pateikiami konkretaus projekto rengimo etapai, vykdomo Kauno kolegijos studentų.  
Aim: Design your own practical project: Practice the business knowledge in simulation activity. 

Analyze the results and difficulties of the simulation. 
The main criteria: 

The project must be accomplished: 
- in a written form 
- logically designed and linked 
- grammatically accurate  
- competent 
- up-to-date and effective 
- illustrated 
- summarized 
I step: Presentation of your product. 

-  Design your own new product (e.g. a new species of cucumber). This will be a range of 
products, unique for your region, based on the raw material of the X (eg. K÷dainiai) region. 

- Think of a good name for your product. 
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- Give a presentation describing your product to the other groups (make a label, write an 
amusing advertisement; pay attention to components; prepare (write) the recipe of cooking, canning. You 
can choose any item of your project:  clothes, industrial goods, electronic devices, etc. 

- Write everything in your project. 
II step: Finding a location. 

-  Decide on your criteria for choosing a location by grading these points in order of their 
importance: 

 Low cost premises; Good road communications; 
Availability of supplies; Closeness to principal markets; 
 Good cheap housing; City or country; 
Availability of cheap skilled workers; Language; 
Nearby airport, bus station, railway  
station; 

Quality of life. 

Low taxes for new business;  
- Choose a new location where the product will be manufactured and marketed. 
- Draw or cut the map (of the world, the USA, the UK, Russia or local regions). 
- Put the dots (flags, arrows) to the places, where your product will be marketed. The possible 

sites must be more suitable, according to the criteria you have established. 
Make a short presentation, explaining and supporting your choice. 

Write everything in your project. 
III step: Simulative firm. Choosing the personnel. 

- Create your own firm. Give a suitable name. 
- Decide the activities of your company. 
- Decide the aims of your company (list everything). 
- Design your own brand. 
- Describe the management structure of your company. 
- Choose the personnel for your firm (enterprise). 
- Write the advertisement in the newspaper (“Lietuvos Rytas” or “Kauno diena”) for applying 

for a job. 
- What is your staff? (list the names of all staff positions you need in your firm). 
- What are your prospects for the future? 
- Describe the prospects for seeking successful career/ promotion? 
- Think of the list of advantages and drawbacks of your company. 
- Interview someone. Write the necessary questions you will ask applying applicants for a job. 
IV step: Distribution of the production. 

- Make your Marketing and Promotion Mix. 
- Design an advertisement of your product.  
- Write the technology of the production of your goods or products. 
- Imagine the results of distributing products. 
- Present annual sales/ turnover of the company. 
- Write business letters to other simulative companies. Start with a letter of inquiry (order, etc.)  
V step: Conclusion. 

Prepare a summary. Analyze the results of your firm’s activity. You may use these questions to 
answer: 

- Prove that your products are new and the production of them is urgent. 
- What are the advantages of your production? 
- Where do you market your products? Why? 
- Is your production rentable and competitive? Prove it. 
- How can you get profits and increase them? (quantity, quality of production; widen the 

production; improve supervising; find new places of distribution; attract foreign capital; use investment 
programs). 

- Explain the structure, personnel, and annual sales of your company. 
VI step: Relaxation. 

Analysis of the simulation activity. 
Each group of students needs to prepare reports, describing and representing their own firms 

with their results of production and arguments. 
Discuss these questions about the simulation. 
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- What difficulties did you encounter? 
- What was the most difficult part of the simulation for you? 
- If you had the opportunity to do the simulation over again what would you do differently? 
- What did you dislike in your project? Can you redo it? 
- In what ways are real-life situations similar to the events in the simulation? 
- Do you want to work out any other new project? Why? Give your reasons. 
 
Šis modelis siūlo konkrečius projekto rengimo etapus įtraukiant vieną ar kelias semestro temas. 

Studentai projektą vykdo savarankiškai, etapais ir pristato kiekvieną etapą atskirai arba jau visą baigtą 
projektą. Projektas grindžiamas įvairia regionine medžiaga: realių kompanijų modeliais, ekonomin÷mis 
ataskaitomis, produkto reklamomis, verslo planais ir pan. Darbo turinį reikia diferncijuoti, palaipsniui 
didinant darbo apimtis ir laiko intervalus tarp atsiskatymų ir naujų užduočių skyrimo. 

Tokio pobūdžio projektin÷ veikla, viena vertus, formuoja kalbines kompetencijas, kita vertus, 
tokia veikla suteikia neribotas studentų intelektin÷s kūrybos galimybes. Projekto gynimo ir pristatymo 
formos pasirinkimas nuo pradin÷s id÷jos iki jos realizavimo pl÷toja kūrybinę vaizduotę, fantaziją, estetinį 
skonį, geb÷jimą mąstyti ir rašyti. Baigiamąjame etape, gindami projektą, studentai turi pademonstruoti 
problemos supratimą, sugeb÷jimą planuoti ir iki galo įvykdyti suplanuotą darbą, sugeb÷jimą kolektyviai 
spręsti problemas. Paskutiniame projekto etape, studentai kartu su d÷stytoju analizuoja ir vertina grupių 
darbą, akcentuodami įdomius, patrauklius ir novatoriškus projekto momentus, taip pat siūlo savo id÷jas 
kaip išspręsti iškilusias problemas, ištaisyti savo ar kolegų projektų trūkumus.  

Projekto gynimo formos įgauna kūrybinį pobūdį ir neprimena atsakin÷jimo į klausimus formos. 
Padeda iš anksto numatytos komunikacin÷s užduotys anglų kalba „Describe… , Speak about …”. 

Viešas projekto gynimas vysto studentų iškalbos ir viešo kalb÷jimo įgūdžius, jie mokosi įveikti 
susikaustymą, greitai ir teisingai reaguoti į klausimus. Specialybin÷s užsienio kalbos mokymo/si procese 
projektinis darbas skatina studentų pažintinę veiklą, pl÷toja ne tik savarankiško darbo įgūdžius bet ir 
vysto geb÷jimą dirbti komandoje, didina kalbos, kaip bendravimo priemon÷s reikšmę, ir skatina 
kūrybiškumą. 

Naujausios švietimo, pedagogin÷s ir informacin÷s technologijos leidžia didinti savarankiško 
darbo valandų skaičių aukštojo mokslo studijų metu. Inovatyvusis švietimas – tai toks edukacinis 
modelis, kuris yra maksimaliai orientuotas į didžiausią studento kūrybinių geb÷jimų vystymąsi, didinant 
paties studento savarankiško darbo apimtis. 

 
Išvados. Apibendrinant galima teigti, kad mokomojo projekto metodas tai mokymo/si proceso 

organizavimo forma, tai aktyvus visų projekto narių dalyvavimas bendroje veikloje, siekiant per tam tikrą 
laikotarpį gauti konkrečių edukacinius rezultatus. Taikant metodą pedagogin÷je praktikoje pasitvirtino 
esant efektyvus, leidžiantis taikyti ir naudoti naujas mokymo/si technologijas užsienio kalbos mokymo 
procese, integruojantis modernius šiuolaikin÷je metodologijoje žinomus metodus. 

Taip pat galima daryti išvadą, kad anglų ar kitos užsienio kalbos mokymas tampa vis labiau 
kompleksiškas, ribos tarp atskirų kalbinių veiklų vis labiau nyksta. Tod÷l mokomasis projektas yra labai 
tinkamas metodas kur yra taikoma metodų simbioz÷, kuriai talkina inovatyvūs mokymo proceso būdai.  

Projekto metodas yra patrauklus tuo, kad priimtinas visiems studentams. Atlikdami projektinio 
darbo etapus pagal konkretų pateiktą modelį, studentai (1) tikslingai naudojasi internetiniais ištekliais. Jie 
modeliuoja, kritiškai vertina bei pristato savo sukurtą produktą naudodami interaktyvias technologijas. (2) 
Mokomasis projektas leidžia išbandyti visą eilę mokymosi stilių, mokymas/is siejamas su realiu pasauliu 
ir yra vertingesnis už mokymą/si iš užrašų. Čia studentai demonstruoja įgytas realias žinias ir 
kompetencijas. (3) Taip pat šis metodas sudaro studentams sąlygas rinktis: užduotis, atlikimo būdus, 
šaltinius ir pan., o tai mokymosi procesą daro patrauklesniu ir motyvuotu. (4) Studentai raginami mąstyti, 
mokytis esminių faktų ir reiškinių, jie įgauna giluminį dalyko esm÷s suvokimą. Mokomasis projektas 
pilnai patvirtina ir įgyvendina principą:  aš matau - aš prisimenu, aš darau – aš suprantu. Be to, 
mokymasis yra prasmingas, derinantis naujas žinias su jau turimomis. (5) Projekto dalyviai išbando 
įvairius komunikacijos modelius, atlieka konkrečiomis instrukcijomis ir realia veikla grįstas užduotis. (6) 
Studentai projektinio darbo metu mokosi atlikti aktualios medžiagos analizę ir daryti išvadas. (7) 
Pristatydami rezultatus studentai turi galimybę save vertinti patys. Tačiau visų svarbiausia yra tai, kad jie 
yra patys atsakingi už savo mokymąsi, jie dominuoja viso mokymo proceso metu, o d÷stytojas yra tik 
instruktorius ir kartais pagalbininkas.  
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PROJECT ACTIVITIES AS THE MEANS TO DEVELOP CREATIVE PROFESSIONAL 

ENGLISH SKILLS OF STUDENTS 
 
dr. Živil÷ Nemickien÷, Kaunas College 
 
Abstract. The task of a modern teacher is to teach students to acquire new knowledge and information 

independently. The learning project method is the form of a studying process organization. It involves active 
participation of all members seeking to obtain educational products during a certain period of time. The project 
method is the part of a standard studying course or several courses. It can be regarded as joint educational, cognitive, 
scientific and creative activities of the project partners, who seek for a common goal and are aimed at achieving a 
common result using the agreed methods and activities. Students involved in a project go through the process of 
inquiry in order to solve a complex question, problem, or challenge. 

Key words: educational project method, stages of a project, independent activities. 
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Anotacija. Pokyčiai ekonomikoje ir darbo rinkoje sąlygoja politines ir mokslines diskusijas apie 

mokymąsi  bei besimokančios visuomen÷s poreikius: rinkos ekonomika reikalauja nuolat atnaujinti turimus bei įgyti 
naujų įgūdžių, žinių ir geb÷jimų. Augantis tarptautinis bendradarbiavimas ir konkurencija įtakoja naują požiūrį į 
mokymą/si, apimantį tiek naujų kompetencijų įgijimą, tiek anksčiau įgytų tobulinimą.  

Straipsnyje apžvelgiami vidiniai (psichologiniai besimokančiojo parametrai) ir išoriniai (nacionalin÷s 
prielaidos: teisin÷ baz÷, ekonomin÷ situacija, mokymosi aplinka, mokymo programos, turinys, pedagogo asmenyb÷) 
veiksniai, įtakojantys mokymo/si kokybę. 

Pagrindin÷s sąvokos: mokymo/si kokyb÷, mokymosi aplinka, pedagogas, besimokantysis, mokymo/si 
metodai, vertinimas. 

 
Įvadas. Permanentinio mokymo/si procese išaugo neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pasiekimų vertinimo ir jų pripažinimo svarba. Mokymosi aplinkos veiksniai, priklausomai nuo 
besimokančiųjų amžiaus, išsilavinimo, turimos patirties, motyvacijos ir kt., įtakoja mokymosi kokybę. 
Mokymosi aplinkos įtakos mokymosi rezultatams teorija teigia, jog mokymosi aplinka apima tiek fizinį, 
tiek socialinį aspektą. Labai svarbus nuolatinio mokymosi modelio komponentas – atitinkamų mokymosi 
sąlygų sudarymas. Plačiai mokymosi kokyb÷s gerinimą nagrin÷jo L. Jovaiša (1994), taip pat 
A. H. Maslow ir D. Kowalczyk (2000). Autoriai, nagrin÷jantys besimokančiojo mokymosi sąlygas, 
pabr÷ž÷, kad „pirmiausia individas turi jaustis patogiai fiziniu požiūriu. Paskui turi būti patenkinti 
aukštesnieji poreikiai“. Konfucijus (Socialiniai mokslai, Nr. 2 (64), 2009) mokymosi metodus pateikia 
remdamasis savo praktika. Mokslininkai teigia, jog kai kurie intuityviai sukurti principai šiandien 
priskiriami fundamentaliems efektyvaus mokymosi metodams: akcentuojama švietimo galimybių 
suteikimo visiems būtinyb÷, taip pat išskiriami keturi efektyvaus mokymo principai: vizualizacija, veikla, 
individualizacija ir motyvacija. Konfucijus akcentuoja tam tikrų išorinių ryšių, kuriuos turi įvertinti 
pedagogas, svarbą: ryšius su autoritetais, šeima, religija, ritualais, etika, menais.  

Nagrin÷jama tema yra aktuali, nes mokymas yra pagrindin÷ Lietuvos visuomen÷s 
modernizavimo j÷ga. Išlieka būtinyb÷ analizuoti modernųjį  mokymą/si, kuriame naudojamos naujosios 
informacin÷s technologijos ir įvairūs netradiciniai mokymosi metodai. Tai taikant, keičiasi tiek mokytojo/ 
d÷stytojo, tiek besimokančiojo vaidmenys. Did÷ja mokytojo/ d÷stytojo, kaip pagalbininko ir vadybininko, 
vaidmuo, keičiasi kontrol÷s sritis; ji pereina nuo mokytojo/ d÷stytojo besimokančiajam.  

Problematika. Kadangi informacin÷ visuomen÷ yra ir vis augančios „intelektualios“ gamybos ir 
paslaugų visuomen÷, išryšk÷ja vidutinio visos šalies visuomen÷s išsilavinimo lygio svarba. Visuomen÷s 
išsilavinimo lygis, kurį paprastai atspindi gyventojų su aukštuoju, profesiniu ir su bendruoju viduriniu 
išsilavinimu santykin÷s dalys, yra labai svarbus rodiklis, nusakantis šalies potencines galimybes pl÷toti 
šiuolaikinę gamybą, teikti paslaugas ir keisti jų pobūdį. Aukštas jo lygis yra viena iš būtinų sąlygų, 
palaikančių šalies konkurentabilumą ir sugeb÷jimą bendrauti su kitomis Europos šalimis lygiaverčio 
partnerio teis÷mis. Tod÷l kyla dvejopa problema: kaip ir kokiu būdu išpl÷sti galimybes visuomenei įgyti 
kokybiškų žinių. Mokslininkams, tyrin÷jant žmones, labai sud÷tinga nustatyti aplinkos ir prigimties 
santykį asmenybei formuojantis. 

Objektas – besimokančių asmenų priežastiniai veiksniai, įtakojantys mokymo/si kokybę. 
Hipotez÷. Tik÷tina, jog nacionalin÷s prielaidos (teisin÷ sistema, politika bei ekonomin÷s 

sąlygos), mokymosi aplinka, psichologiniai besimokančiojo parametrai ir pedagogo asmenyb÷ –
svarbiausi veiksniai, įtakojantys mokymo/si kokybę. 

Tikslas – išanalizuoti veiksnius, kurie turi įtaką mokymo/si proceso kokybei.  
Uždaviniai:  
1. Išnagrin÷ti veiksnius, įtakojančius mokymo/si kokybę mokslin÷je pedagogin÷je, 

psichologin÷je literatūroje. 
2. Ištirti besimokančiųjų nuomonę apie veiksnius, įtakojančius mokymo/si kokybę. 
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Metodai:  
1. Sistemin÷s mokslin÷s literatūros analiz÷, lyginimo ir apibendrinimo metodai. 
2. Duomenų sisteminimas, gautų rezultatų lyginamoji analiz÷, grafinis būdas, gautų duomenų 

interpretavimas. Duomenys apdorojami remiantis tipologiniu, struktūriniu ir analitiniu grupavimu. 
3. Atlikto kiekybinio tyrimo anketin÷s apklausos rezultatai apdoroti SPSS kompiuterine 

programa.  
4. Anketin÷s apklausos klausimynas sudarytas remiantis A. Valackiene, S. Mik÷ne (2006), 

taip pat remiantis respublikin÷s mokslin÷s-praktin÷s konferencijos medžiaga „Profesinio bakalauro 
rengimas šiandienos rinkai: problemos ir sprendimo būdai“ (2008), L. Rupšiene (2007), K. Kardeliu 
(2002). 

Tyrimo alokacija – Šiauliai, Kaunas, Radviliškis, Kurš÷nai, Joniškis, Telšiai, Mažeikiai, 
Pakruojis, N. Akmen÷, Kelm÷, Papil÷. 

Tyrimo imtis. Tinkamos analizuoti ir išanalizuotos 230 respondentų atsakytos anketos, tai yra 
173 moterų ir 57 vyrų, kurių amžiaus grup÷ nuo 18 iki 60 ir daugiau metų. Tirti bendrojo lavinimo, 
kolegijų, suaugusiųjų mokymo centro respondentai.  

 
Sąvokos mokymo/si kokyb÷ samprata. L. Jovaiša (2001) išskiria tokias sąvokas: mokymo 

procesas (permanentinis – nepertraukiamas, ilgą laiką trunkantis), mokymas, arba mokomasis procesas, 
(aktualus, t. y. dabar vykstantis, pvz., per konkrečią pamoką), mokymosi procesas (permanentinis) ir 
mokymasis (aktualus). L. Jovaiša (2001) teikia mokymo proceso apibr÷žimą, kuris sako, jog „mokymo 
procesas – ilgalaik÷ pedagogų ir besimokančiųjų sąveika, turinti tikslą parengti pastaruosius tolimesniam 
mokymuisi ir praktinei veiklai“. Autorius pabr÷žia, jog „esminį mokymo komponentą sudaro 
mokymasis“. Kokyb÷ – tai visuma produkto savybių, apsprendžiančių to produkto tinkamumą tenkinti tam 
tikrus vartotojų poreikius konkrečiose gaminio vartojimo sąlygose, sutinkamai su jo paskirtimi. 
Mokymo/si kokyb÷ dažnai suprantama kaip mokymo tikslų pasiekimų laipsnis. Pasak P. Gudyno (2007), 
Lietuvos viduriniam mokymui aktualiausi šie trys kokyb÷s aspektai: švietimo institucijų darbingumas, 
atsižvelgimas į vartotojų poreikius, atsižvelgimas į besikeičiančios visuomen÷s poreikius. 

Mokymo kokybei svarbūs ne tik akademiniai mokinių mokymosi pasiekimai. Mokymo institucija 
atsakinga už dviejų rūšių besimokančiųjų mokymosi pasiekimus – akademinių žinių, geb÷jimų bei 
nuostatų įgijimą ir socializaciją. 

Kaip mokymo/si kokybę matuoti ir įvertinti? Tai galima daryti įvairiai, tačiau Aukštojo mokslo 
kokyb÷s užtikrinimo nuostatose (2007) pasitelkiamos trys matavimo kategorijos: atitikimas ekspertų 
nustatytiems kokyb÷s standartams, atitikimas susitarimu nustatytiems kriterijams, individo poreikių 
tenkinimas. 

2006 m. Studijų kokyb÷s vertinimo centras pateik÷ studijų kokyb÷s vertinimo rekomendacijas, 
kurios remiasi šiomis gair÷mis (Studijų kokyb÷s vertinimo centras, 2010): aukštosios mokyklos turi 
vykdyti studijų kokyb÷s užtikrinimo politiką; užtikrinti, kad studijų programos būtų gerai sudarytos, 
reguliariai stebimos ir periodiškai vertinamos; užtikrinti, kad studijų procese dalyvautų kompetentingas ir 
kvalifikuotas personalas; reguliariai prižiūr÷ti, įvertinti ir tobulinti studentams teikiamų paslaugų 
veiksmingumą. 

 
Formaliojo ir neformaliojo mokymosi id÷jų ištakos ir aktualumas šiandien. Šiuo metu 

edukologijos mokslininkai, švietimo vadybininkai bei politikai aktyviai diskutuoja apie tai, kas apibr÷žia 
formalųjį ir neformalųjį mokymąsi. L. Ušeckien÷ (2003) teigia, jog „švietimo sistemą sudaro formaliojo ir 
neformaliojo švietimo struktūros. Formalusis švietimas yra valstyb÷s reglamentuojamas ir 
kontroliuojamas; mokymąsi baigus egzaminais, gaunamas valstyb÷s pripažįstamas atestatas, diplomas 
arba pažym÷jimas. Formalųjį švietimą sudaro nuosekliojo ir nenuosekliojo švietimo sistemos. 
Neformalusis švietimas – tai asmens ar visuomen÷s interesų sąlygojama savišvieta, apimanti valstyb÷s 
švietimo registro neapibr÷žtą lavinimąsi“. H. Colley, P. Hodkinson ir J. Malcom (2003) pažymi, kad apie 
mokymosi formalumą ar neformalumą sąlyginai sprendžiama pagal tokius pagrindinius mokymąsi 
charakterizuojančius aspektus kaip vieta, procesas, tikslai, turinys bei pasiekimai. Daugelis autorių linkę 
formaliojo mokymo/si apibr÷žimą pateikti kaip priešpriešą neformaliojo mokymo/si sąvokoms, tačiau, 
anot H. Colley, P. Hodkinson, J. Malcom (2003), ribos tarp šių mokymo/si tipų apibr÷žčių tampa vis 
mažiau matomos, nes šių dienų visuomen÷je pastebimos dvi paradoksalios tendencijos: formalizuoti 
neformalųjį mokymą/si ir tuo pačiu metu į formalųjį mokymą įdiegti tam tikras neformalumo apraiškas. 
V. Šernas (2003) teigia, kad formaliosios studijos pagal pasirinktą specialybę bei atsitiktin÷s studijos, 
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reguliuojamos vidinių nuostatų, motyvų, interesų, poreikių bei išorinių sąlygų, sudaro visa apimančias 
studijas. Formaliųjų ir atsitiktinių studijų derm÷ įtakoja įvairiapusę asmens brandą.  

Šiandien formaliojo, neformaliojo mokymo/si formos neatsiejamos nuo mokymosi visą 
gyvenimą sampratos. Kaip teigia savo moksliniame straipsnyje N. Burkšaitien÷ (2006), min÷dama 
C. Knapper ir A. Cropley, mokymosi visą gyvenimą sąvoka europietiškame kontekste imta naudoti 
pirmiausiai akcentuojant mokymosi ir darbo vietos sąsajas, t. y. mokymąsi suprantant kaip būdą reaguoti į 
darbo rinkos pokyčius. Nuolatinio mokytojų mokymosi ir darbo vietos sąsajų svarba juntama dar 1928 m. 
išleistame J. Murkos „Švietimo darbe“, kur autorius rašo, kad „dabartiniu sunkiu laiku mokytojams tenka 
net du darbus kartu varyti: praktiškasis darbas mokykloje ir dar patiems lavintis, mokytis, kad kuo 
greičiau prad÷tume dirbti mokykloje europietiškai“ (Kavaliauskien÷, 2001).  

J. Locke (Gaižutis, 2003) teigimu, žmogus tampa žmogumi tik gyvendamas tam tikroje 
aplinkoje. Vadinasi, empiristai pažinimą kildina iš aplinkos, jutimų, ir jų pagrindu įgyjamos patirties. 
Humanizmo id÷jos padeda įvardinti vidinius, mokymąsi skatinančius veiksnius. Humanisto J. Dewey 
(1859–1952) (Gaižutis, 2003) veikaluose teigiama, kad mokymasis tur÷tų vykti paties asmens iniciatyva, 
o mokytojo/ d÷stytojo vaidmuo mokymosi procese apibr÷žiamas kaip pagalbininko, padedančio asmeniui 
savarankiškai mokytis. Konstruktyvistų teigimu, gaudami informaciją, žmon÷s patys jai suteikia prasmę ir 
reikšmę, tuo būdu konstruodami savo žinias ir supratimą (Grootings, Nielsen, 2005). Tos pačios krypties 
šalininkams priklauso ir žinomas posakis, kad iš klaidų mokomasi. Taigi, konstruktyvistų teigimu, 
besimokantieji patys, įtakojami savo patirties ir poreikių konstruoja naujas žinias. Paskutiniaisiais 
dešimtmečiais, remdamiesi J. Piaget (1986–1980), L. Vygotsky (1896–1934) id÷jomis, konstruktyvizmo 
teorijos pasek÷jai ÷m÷ plačiau diskutuoti ne tik apie individualų mokymąsi, bet ir socialines mokymosi 
dimensijas, akcentuojant mokymosi bendradarbiaujant efektyvumą (Wood, 1998). Remdamasis J. Dewey 
(Grootings, Nielsen, 2005), J. Piaget id÷jomis, išmokimo dirbant (t. y. mokymosi per patirtį) efektyvumą 
pagrindžia ir D. A. Kolb (1984), apibūdindamas empirinio mokymosi ciklą, pagal kurį mokymasis vyksta 
stebint ir reflektuojant savo patirtį, ja remiantis formuojant abstrakčias sąvokas bei patirtimi patikrinant jų 
reikšmes naujose realiose situacijose. Visi šie mokymosi ir individualios patirties santykio aiškinimai 
pagrindžia požiūrį į mokymąsi, kuris neb÷ra tampriai susijęs su mokymu/si formalioje mokymo 
institucijoje.  

Mokymosi kokybei turi įtakos aplinkos ir daugelis kitų veiksnių. Švietimo kokybę analizavo 
A. M. Juozaitis (Juozaitis, 2002), kuris išskyr÷ nacionalines prielaidas, susidedančias iš ekonominių bei 
teisinių. S. Stašien÷ ir N. Petkevičiūt÷ (2003) išskiria šias skirtingų lygių sistemas: mikrosistemą, 
mezosistemą, makrosistemą ir chronosistemą. 

 

 
1 pav. Aplinkos įtakos modelis 

Šaltinis: A. Ruzgien÷, S. Petružien÷ (2003) 
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Min÷tų autorių nuomone, kiekvienas žmogus susikuria savo individualiąją aplinką, remdamasis 
asmenine patirtimi. Tada žmogus formuoja elgesio modelį socialin÷je aplinkoje – šeimoje, darbe, 
mokykloje, draugų bei artimųjų rate. Mezosistema – tai aplinka, kuri veikia žmogų ne tiesiogiai, o per 
kaimynus, šeimos draugus, taip pat per informacijos priemones, kai nebūtina net išeiti iš namų. 
Makrosistema – tai aplinka, kurioje asmuo gyvena pagal šios aplinkos nariams būdingas vertybines 
nuostatas. Chronosistema – tai aplinka, apimanti išorinius įvykius, kurie vienaip ar kitaip veikia 
visuomen÷s vystymąsi, jos kultūrą bei sociokultūrines vertybes. Visos šios žmogų supančios sistemos 
daro jam įtaką socializacijos procese. 

A. Ruzgien÷ ir S. Petružien÷ mano, kad „aplinka n÷ra vienaplan÷ sąvoka“. Ji apima fizinius ir 
socialinius aplinkos pažinimo, veiklos ir patirties įgijimo aspektus. Fizinius aspektus apibūdina reali 
aplinka, t. y. tokia, kurioje individas naudojasi materialiomis priemon÷mis. Socialiniai aspektai apima 
tarpasmenius santykius – t÷vų vaidmenį, šeimos nuotaiką, aplinkinių žmonių bendravimą, motyvaciją ir 
pan.  

1 lentel÷ 
Veiksniai, skatinantys dalyvauti mokymosi procesuose 

Vidiniai 
veiksniai 
(besimokančiojo 
veikla) 

Biologiniai (genetiniai, somatiniai) 
Psichologiniai, dvasiniai, potenciniai (mokslumas, ugdomumas, kūrybiškumas, talentas, 
atmintis) 
Vidin÷s nuostatos (bendrosios ir profesin÷s vertyb÷s, smalsumas, polinkiai, idealai, 
pažiūros, poreikiai)  

Išoriniai 
veiksniai 
(mokymosi 
kontekstas) 

Aplinkos (socialiniai) veiksniai (tautiniai, kultūriniai, organizacijos kultūra, 
administracijos reikalavimai, gamybin÷ aplinka, mikro/makro aplinka) 
ES pl÷tra (darbo j÷gos mobilumas, užsienio investicijos, greitesn÷ šalies ekonomikos 
restruktūrizacija) 
Rinkos ekonomika (technologijų tobul÷jimas ir pl÷tra, sparti kaita, naujov÷s darbe, žinių 
stoka, konkurencingumas, nedarbas) 
Žinių ekonomika (informacin÷s technologijos, informacijos gausa, id÷jų panaudojimas) 
Pedagoginiai materialiniai veiksniai (tarpdalykiniai ryšiai, mokymasis bendradarbiaujant, 
praktin÷s, profesin÷s, visuomenin÷s ir kitos veiklos galimyb÷s) 
Įvairios brandą formuojančios priemon÷s (pavyzdžiui, diplomai, pažym÷jimai ir pan.) 

 
Šaltinis: sudaryta  ir adaptuota pagal V. Šerną (2003) 

 
Visų pakopų mokyklų besimokančiųjų mokymas/is skirtingas, tačiau turi ir daug bendrų bruožų. 

Dauguma autorių (Furst, 2000; Myers, 2000) siūlo veiksnius, lemiančius s÷kmingą mokymąsi, suskirstyti 
į psichologinių, fiziologinių, socialinių veiksnių grupes. 

 

Psichologiniai besimokančiojo mokymosi veiksniai. Mokymasis – ne vien pažįstama 
intelektin÷ veikla, bet visos asmenyb÷s tikslingas aktyvumas perimant ir įvaldant mokslo, technikos, 
meno, darbo, socialinių santykių vertybes. Mokymasis reikalauja viso žmogaus: sveikatos, fizinių j÷gų, 
proto, emocijų ir valios, tvirto charakterio, gabumų ir noro gerai mokytis/ studijuoti, taip pat žinojimo 
kaip mokytis. G. Butkien÷, A. Kepalait÷ (1996) nurodo, jog itin svarbu skirti sąvokas „mokymasis“ ir 
„išmokimas“. „Mokymasis – tai darbas, kurio metu išmokstama“, – teigia autor÷s. Mokymasis – tai 
aktyvi tikslinga besimokančiojo veikla, sukelianti esminius jo psichikos ir elgesio pakitimus. Išmokimas – 
mokymosi pasekm÷. N. L. Gag÷, D. C. Berliner (1994), L. Jovaiša (1994), J. Laužikas (1993) išskiria 
svarbiausius psichologinius s÷kmingo mokymosi veiksnius: nusiteikimas mokytis, stropumas, charakteris, 
atkaklumas, emocinis stabilumas, pareigos įsisąmoninimas, darbštumas, d÷mesys (valingas d÷mesys, 
povalinis d÷mesys), pažinimo proceso aktyvumas, atmintis, mąstymas (lyginimas, analiz÷, sintez÷, 
apibendrinimas, konkretinimas), aktyvus mąstymas, vaizduot÷, savarankiškumas, įgimti gabumai. 

 

Pedagogo vaidmuo. Kad ir kokie tobuli būtų mokymo metodai, lemiamą vaidmenį vaidina 
pedagogas. Nuo jo individualių sugeb÷jimų priklauso, kaip besimokantis perims žinias, pvz.: nors 
metodas ir geras, bet jeigu mokytojas/ d÷stytojas nesugeba praktiškai jo taikyti, laukiamų rezultatų nebus. 
Skirtingi mokytojai/ d÷stytojai taikydami tuos pačius metodus ne visada gauna tokius pat rezultatus (tai ir 
yra subjektyvi mokymo metodų problema). Apie tai, kaip mokytojas/ d÷stytojas geba vadovauti mokinių 
veiklai, kaip s÷kmingai parenka mokymo metodus, galima spręsti tik pagal svarbiausią kriterijų – 
mokymo rezultatyvumą. 

Daug metodų rekomenduoja mokslininkai, bet svarbiausia taikyti atskirus metodus juos derinant 
tarpusavyje. 
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Iškyla būtinyb÷ analizuoti modernųjį švietimą, kuriame naudojamos naujosios informacin÷s 
technologijos. Jas taikant, keičiasi tiek mokytojo/ d÷stytojo, tiek besimokančiojo vaidmenys, did÷ja  kaip 
pagalbininko ir vadybininko vaidmuo, keičiasi kontrol÷s sritis; ji pereina nuo mokytojo besimokančiajam. 
Yra įmanoma sukurti lygias sąlygas mokymuisi, jei medžiaga ekrane suprojektuota pagal besimokančiojo 
pasiekimus ir geb÷jimus, specialiai orientuojantis į besimokančiojo darbinę atmintį, mąstymo greitį bei 
kitas psichologines charakteristikas, būtinas naudojantis kompiuterio ekranu. Pedagogas tur÷tų 
suprojektuoti mokymosi medžiagą, įvertinęs, ko besimokantieji tikisi iš mokymosi, sužinoti jų geb÷jimus 
ir mokymosi motyvaciją, organizuojant mokymosi grįžtamąjį ryšį (Linkaityt÷, Širvait÷, 2002; Pukelis, 
2003). Mokymo proceso evoliucija turi būti grindžiama mokytojo pasaul÷žiūros, socialin÷s filosofijos 
kokybiniu augimu, faktorių, įtakojančių mokymo procesą, gilumine analize. Visi mokosi iš patirties ir 
žino, jog patirtis yra naujų id÷jų ir naujo elgesio pagrindas (Kaminskien÷, Teresevičien÷, 2000). 

 

Pedagogin÷s sistemos: mokymas ir mokymasis – mokytojas ir mokinys. Pasak Jucevičien÷s 
(2007), Orion (2007), mokymas yra orientuotas į informacijos perteikimą, akcentuojant individualų darbą 
medžiagai išmokti ir atkartoti.  

Pedagogin÷s veiklos modelis skirtingoje edukacin÷je paradigmoje Bowden, Marton (1998); 
Pegues (2007); Orion (2007); Jucevičien÷ (2007); Jacobsen (1980), Longworth (1999); Ramsden (2000) 
ir kt. pateikiama 2 lentel÷je. 

2 lentel÷ 
Pedagogin÷s veiklos modelis skirtingoje edukacin÷je paradigmoje 

 
Charakteristikos Mokymas/poveikis Mokymasis Sąveika 

 
Mokančiojo ir 
besimokančiojo 
sąveika 

Mokytojas daro tiesioginį 
pedagoginį poveikį 
besimokančiajam 

Mokytojas padeda 
besimokančiajam. Mokinys 
renkasi mokymosi turinį, formas 
ir būdus, aktyviai sąveikauja su 
edukacin÷mis aplinkomis, 
kurdamasis individualią 
mokymosi aplinką 

Skatinami 
paritetiniai santykiai, 
procese kuriama 
bendradarbiavimo 
atmosfera 

Mokytojo vaidmuo 
procese 

Mokytojas - centrin÷ 
figūra, siekianti dominuoti 
kaip vienintelis žinių 
šaltinis. Pripažįstamas 
neginčijamo autoriteto, 
savo srities žinių 
specialisto statusas 

Mokytojas - savarankiško 
mokymosi mediatorius, patar÷jas, 
provokatorius, keliantis 
klausimus, jų turinį siedamas su 
mokinio patirtimi ir veiklos 
pasaulio praktika. Jis n÷ra 
vienintelis žinių šaltinis, tačiau 
moka taikyti mokymosi 
technologijas, mokymosi visą 
gyvenimą priemones ir technikas 

Mokytojas solidarus 
su besimokančiuoju: 
vienas iš jų ir žino, ir 
moka daugiau ir 
giliau, o kitas – 
mažiau, tačiau 
drauge daro tai, kas 
domina juos abu 

Besimokančiojo 
laisv÷, renkantis 
curriculum ir 
mokymosi tikslus. 

Perteikiamas suformuotas 
curriculum. 
Orientuojamasi į apibr÷žtą 
žinių kiekybę ir jų 
reprodukavimą. 
Besimokančiajam 
nesudaroma galimyb÷ 
interpretuoti gaunamą 
informaciją 

Besimokantysis savarankiškai 
kelia savo mokymosi tikslus, 
formuoja curriculum turinį, 
orientuotą į individualios patirties 
pl÷trą. Jis konstruktyviai įsisavina 
gaunamą informaciją, yra laisvas 
jos interpretacijai.  

Pateikiama mokymo 
programa, tačiau 
besimokančiajam 
suteikiama laisv÷ 
susitarti d÷l 
mokymosi būdų ir 
metodų 

 
Mokymosi formos, aplinkyb÷s. Mokymosi aplinka įtakoja mokymosi kokybę. Mokymosi 

aplinkos įtakos mokymosi rezultatams teorija teigia, jog mokymosi aplinka apima tiek fizinį (kokia 
technologija naudojama, mokymo medžiaga ir turinys, mokymo fizin÷ aplinka), tiek socialinį (kokia 
besimokančiojo nuotaika, pedagogo vaidmuo, grup÷s nuotaika, kokia besimokančiųjų tarpusavio santykių 
kultūra, koks nusiteikimas mokymuisi) aspektus. Labai svarbus nuolatinio mokymosi modelio 
komponentas – atitinkamų mokymosi sąlygų sudarymas (tinkamų mokymosi metodų parinkimas, 
lygiaverčių mokymosi sąlygų sudarymas kiekvienam studijuojančiajam bei atitinkamų lanksčių 
mokymosi struktūrų sukūrimas). 
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Mokymosi metodų esm÷ mokymosi procese. Metodus galima tik sąlygiškai skirstyti į 
tradicinius ir netradicinius. N÷ra vieningos tradicinių mokymo metodų klasifikacijos, kaip teigia dauguma 
tiek Lietuvos, tiek užsienio autorių. Galima išskirti keletą jų. Pagal mokinių žinių šaltinį B. Bitinas 
išskiria šiuos metodus: žodiniai, vaizdiniai,  praktiniai. Pagal pažintinę mokinių veiklą Lerneris ir 
Skatkinas (Bitinas) skyr÷ šiuos mokymo metodus: aiškinamasis iliustracinis, reprodukcinis, probleminis, 
dalinis ieškomasis arba euristinis, tiriamasis. Netradiciniai mokymo metodai turi pad÷ti įgyti bendrųjų 
geb÷jimų mokytis pažinti ir suprasti, mokytis atsakingai veikti ir kurti, mokytis gyventi kartu – bendrauti 
ir bendradarbiauti, mokytis prasmingai. Netradiciniai mokymo metodai: mokymasis grup÷mis, projekto 
rengimas, bendradarbiavimo metodas, tarpusavio pagalbos, išsikalb÷jimų. 

 

Besimokanti mokymo institucija turi susp÷ti su laikmečiu ir tenkinti rinkos poreikius, tod÷l 
kinta perspektyvos modelis, joms keliami reikalavimai, kad atitiktų tobulą, lanksčią mokymo instituciją, 
kurioje taikomi įvairūs mokymo metodai. Vienas svarbiausių mokymo kokyb÷s reikalavimų – mokymo 
institucijos turi pačios būti besimokančios, turi paj÷gti reaguoti į pokyčius, vykstančius aplinkoje, pad÷ti 
besimokantiems prisitaikyti prie greitai kintančių gyvenimo sąlygų. 

Šiuolaikin÷mis sąlygomis, kai viskas greitai kinta, besimokanti institucija eksperimentuoja, 
analizuoja ir mokosi. L. Stoll, D. Fink (1998) knygoje „Keičiame mokyklą“ rašoma apie mokyklos 
efektyvumą bei tobulinimą. N. Kimso (2003), M. Fulanas (1998) akcentuoja, jog švietimo kokybę įtakoja 
nuolatinis geb÷jimas augti, dinamiškai reaguoti į aplinkos pokyčius, kad ryšių su aplinka formavimas 
reiškia, kad palaipsniui kyla besimokančios organizacijos s÷km÷, ji tobul÷ja. Nuo veiklos efektyvumo, 
kuris yra vienas iš besimokančios organizacijos požymių, priklauso aukšta mokymosi kvalifikacija. 
Besimokančioms organizacijoms, kurios nori profesiškai tobul÷ti, kurios skatina kitus tai daryti, keisti 
save ir aplinką, žengti į priekį, būti nuolat besikeičiančios visuomen÷s dalimi, būdingi šie pagrindiniai 
požymiai, kuriuos pateik÷ M. Pedler ir K. Aspinwal (2004): tobul÷jimas,  tarpinstitucinis mokymasis, 
bendradarbiavimas, teigiamas mokymosi klimatas.  

Mokymo/si kokybę apibūdinantys mokymo/si veiksniai efektyvūs tada, kai jų visas kompleksas 
daro įtaką besimokančiojo  gyvenimui ir asmenyb÷s brandai. 

 
Tiriamieji ir tyrimo eiga. Atliktas kiekybinis tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti 

besimokančiųjų nuomonę, kas įtakoja mokymo proceso kokybę. Tyrimas atliktas 2010 metais. Anketoje 
pateikti uždaro tipo klausimai. Tyrimo imčiai ir populiacijos proporcijoms apskaičiuoti buvo pritaikytas 
K. Kardelio (2002) imties tūrio nustatymo ir parinkimo būdas. Iš tyrimo duomenų žinome, jog 72 proc. 
respondentų išsilavinimas leidžia pasirengti/ rasti darbą. Tarkime, mus tenkina 95 proc. patikimumo ir 3 
proc. tikslumo. Tuomet atvejų skaičius atrankin÷je grup÷je tur÷tų būti 861 besimokantysis. Pagal imties 
tūrio formulę:  
                   z² · s²  

               n =   
                         ∆²       

Tyrime dalyvavo 230 respondentų, tai sudaro 25,38 proc. visos imties. Tyrimo imtis leidžia 
daryti statistiškai reikšmingas išvadas. Respondentų atsakymai pateikti grafin÷s analiz÷s būdu, o gauti 
rezultatai pateikti tyrimo išvadose. 3 lentel÷je pateikta respondentų charakteristika. 

3 lentel÷ 
Respondentų apibūdinimas (kiekybin÷ išraiška procentais) 

 
Kriterijus  Atsakymų kategorijos % 

 
Vyrai  25 Lytis  
Moterys  75 
18-25 54 
26-39 28 
41-60 17 

 
Amžius  

virš 60 1 

Pradinis  17 
Vidurinis 29 
Profesinis techninis  6 
Aukštesnysis 9 

 
 
 

Išsilavinimas  

Nebaigtas aukštasis  9 
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Kriterijus  Atsakymų kategorijos % 
 

Aukštasis neuniversitetinis 12 
Aukštasis universitetinis  17 
Aukštosios studijos  1 
Bendrojo lavinimo mokykloje 27 
Kolegijoje 20 
Suaugusiųjų mokymo centre 52 

 
Mokosi/ studijuoja 
anketavimo metu 

Kitur  1 

 
Respondentų motyvacija mokytis. Respondentams buvo pateiktas klausimas (2 pav.), d÷l 

kokios priežasties jie mokosi. Priežasčių įvardijimas labai įvairus. Vidinis mokymosi motyvas išryšk÷ja 
tuomet, kai suvokiama, kaip ir kiek mokymasis pad÷s įveikti konkrečius sunkumus, išspręsti 
gyvenimiškas problemas. Vidinius mokymosi motyvus stiprina siekis įgyti kompetencijos. Dauguma (72 
proc.) respondentų nurod÷, kad išsilavinimas – itin svarbus kriterijus ieškant darbo. Net 70 proc. 
respondentų nurod÷, jog mokydamiesi gauna naudingos medžiagos. Remiantis tuo, galima daryti 
prielaidą, kad respondentai mokymosi institucijose tikisi gauti jiems reikalingų žinių, įgyti praktikoje 
pritaikomų geb÷jimų. 51 proc. respondentų teigia, kad išsilavinimas didina pasitik÷jimą savimi. Mokymo 
kokyb÷ priklauso nuo išvystytų mokymosi geb÷jimų, suteikiančių galimybę mokytis visą gyvenimą bei 
s÷kmingai adaptuotis besikeičiančioje profesin÷je ir asmenin÷je veikloje. Pasak Lindemano (1998), 
žmon÷s turi motyvą mokytis tada, kai jaučia interesą ir poreikį, kurį mokymasis gali patenkinti. 
Suaugusiųjų nuostata mokymosi atžvilgiu yra orientuota į gyvenimą. Nuolat mokydamiesi, žmon÷s auga 
intelektualiai, socialiai ir tobul÷ja kaip asmenyb÷s. Anot M. Teresevičien÷s, D. Oldroyd, G. Gedvilien÷s 
(2004), nuolatinio mokymosi sąvoka reiškia prasmingą norą mokytis. Be vidinio poreikio mokytis 
neįmanoma pati nuolatinio mokymosi sistema. Mažiausias respondentų procentas (21 proc.) nurod÷, kad 
jie mokosi d÷l įsipareigojimo kažkam (t÷vams, darbo biržai, pedagogams ar pan.), tai rodo, jog jie yra 
motyvuoti mokytis sau. Galima daryti išvadą, kad besimokanti visuomen÷ yra motyvuota, kad 
respondentai puikiai suvokia mokslo prasmę šiandienos darbo rinkos plotm÷je. 
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pedagogams, DB)

2) Išsilavinimas leidžia pasirengti/ rasti darbą

3) Užpildote turimų žinių spragas

4) Gaunate naudingos medžiagos

5) Savo iniciatyva

6) Tai suteiks didesnį pasitik÷jimą savimi

7) Turiningas laiko praleidimas

Stipriai įtakoja

Šiek tiek įtakoja

Neturi įtakos

Stipriai įtakojaŠiek tiek įtakoja

 
2 pav. Respondentų motyvas mokytis 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Mokymosi medžiagos įsisavinimą ir išmokimą įtakojantys veiksniai. G. Butkien÷, A. 

Kepalait÷ (2000) apibr÷žia išmokimą, kaip „tikslingą žmogaus psichin÷s ir fizin÷s veiklos ar elgesio 
kitimą esant tai pačiai situacijai, kuris atsiranda per ankstesnę veiklą ar elgesį“. Autor÷s išmokimui 
priskiria „kitimus, kuriuos sukelia ankstesn÷ veikla, ankstesni besimokančiojo kontaktai su 
stimuliuojančia situacija“. Į pateiktą klausimą „Nuo ko, jūsų manymu, priklauso medžiagos įsisavinimas 
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ir išmokimas?“ (3 pav.) 78 proc. respondentų atsak÷, kad nuo paties asmens įd÷tų į mokymosi procesą 
pastangų ir motyvacijos. R. Bruzgelevičien÷ (2001), D. Beresnevičien÷, E. Normantas (2002) teigia, jog 
mokymo/si kokyb÷ priklauso nuo išvystytų mokymosi geb÷jimų, suteikiančių galimybę mokytis visą 
gyvenimą bei s÷kmingai adaptuotis besikeičiančioje profesin÷je ir asmenin÷je veikloje. Atitinkama 
mokymosi aplinka, motyvacija, savęs vertinimas ir teigiama nuostata mokymosi atžvilgiu – svarbiausios 
sąlygos nuolatinio mokymosi vystymuisi ir pl÷totei. Didelį poveikį mokymuisi ir jo kokybei turi 
asmenin÷s psichin÷s savyb÷s (atminties specifika, mokymosi ritmas, smegenų veikla ir mokymosi stilius). 
Respondentai pažym÷jo, jog įsisavinant medžiagą labai svarbus reflektyvusis ir kritinis mąstymas, 
geb÷jimas mokytis savarankiškai (78 proc.), geb÷jimas išsikelti tikslus, turimos žinios ir patirtis (40 
proc.), bendradarbiavimas (24 proc.). 

Anot K. Pukelio (2004, 2003), tik tur÷damas aukštą savivertę, pedagogas gali pasitik÷ti 
mokiniais/ studentais, tur÷ti teigiamą nuostatą jų mokymosi bei išmokimo galimybių atžvilgiu bei pad÷ti 
besimokantiems stiprinti pasitik÷jimą j÷gomis bei sugeb÷jimais. Tod÷l nenuostabu, jog 72 proc. 
respondentų nurodo, jog mokymo procese labai svarbi ir pedagogo asmenyb÷: pedagogo kompetencija, 
profesionalumas, dalykin÷s žinios bei jo geb÷jimas parinkti ir pateikti tikslingas ir naudingas užduotis (72 
proc.), gautų žinių pritaikomumo praktikoje (69 proc.). Tyrimo respondentų lūkestis – pedagogo 
geb÷jimas aktyviai įtraukti dalyvius į mokymosi procesą. Šį kriterijų (3 pav.) pasirinko 67 proc. 
apklaustųjų. Galima daryti prielaidą, jog pedagogui keliami dideli reikalavimai: mokytojas/ d÷stytojas turi 
būti itin kompetentingas savo srityje, tur÷ti aukštą savivertę, kad mokymo procese gal÷tų taikyti 
netradicinius metodus, kuriuos naudojant ypač svarbu bendradarbiavimo atmosfera, t. y. pasitik÷ti 
mokiniais/ studentais, tur÷ti teigiamą nuostatą jų mokymosi bei išmokimo galimybių atžvilgiu bei pad÷ti 
besimokantiems stiprinti pasitik÷jimą savo j÷gomis bei sugeb÷jimais, kaip ir buvo nagrin÷ta teorin÷je 
dalyje. Tyrimo rezultatai praktiškai pagrindžia, jog netradicinių metodų žinojimas ir taikymas, jų 
derinimas tarpusavyje daro didelę įtaką vartotojų mokymuisi ir kokyb÷s gerinimui. 
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8)Mokytojo/os (d÷stytojo/os) ir studentų tarpusavio santykiai

9)Besimokančiųjų tarpusavio (klas÷je/grup÷je) sąveikos

10)Informacijos kiekio pamokos/ paskaitos metu

11)Mokymosi trukm÷s programos įsisavinimui

12)Besimokančiųjų pastangų (darbo)

13)Besimokančiųjų motyvacijos (noro)

14)Besimokančiųjų jau turimos patirties

15)Besimokančiųjų jau turimų žinių

stipriai įtakoja

šiek tiek įtakoja

neturi įtakos

 
3 pav. Mokymosi medžiagos įsisavinimą ir išmokimą  įtakojančios  priežastys 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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Anketoje buvo pateikti įvairūs mokymo/si metodai: tradicinis, kai pedagogas tiesiogiai yra tik 
informacijos perteikimo šaltinis, bei įvairūs kūrybiniai (aktyvieji) metodai, kuriems priskiriami įvairūs 
paieškos ir analiz÷s metodai: atvejo analiz÷, darbas grupel÷se, diskusijos, individualus darbas, 
inscenizacija, komandinis projektas, vaidmenų žaidimai). Iš 4 pav. matyti, jog respondentams 
priimtinausios diskusijos (58 proc.). Konstruktyvistas J. Piaget (Gaižutis, 2003) teigia, kad „akomodacijos 
ir asimiliacijos procesų metu žmon÷s konstruoja naujas žinias, remdamiesi savo pačių patirtimi, 
abejodami bei keldami klausimus“. Galima daryti prielaidą, jog šis mokymo/si metodas populiariausias 
tod÷l, jog dalijamasi turima patirtimi ir žiniomis. Tačiau būtų naudinga atlikti tyrimą, kuris įrodytų šio 
metodo efektyvumą mokymo/si kokyb÷s atžvilgiu, nes dažnai bendra grupin÷ atsakomyb÷ leidžia sl÷ptis 
pasyviems, mažiau komunikabiliems individams. 55 proc. respondentų pažym÷jo individualaus darbo 
metodą. Galima daryti prielaidą, jog šis metodas tiesiogiai atspindi kiekvieno besimokančiojo žinias, 
įgūdžius, pastangas, individualią atsakomybę. Priimtina mokymo/si forma ir komandinis projektas (48 
proc.). Galima daryti prielaidą, jog šis metodas priimtinas tod÷l, kad svarbi stipri tarpusavio 
priklausomyb÷, bendradarbiavimas, vyrauja komandiniai tikslai (suteikiantys ir asmenin÷s naudos), 
būtina individuali ir komandin÷ atsakomyb÷, reikalingi vienas kitą papildantys įgūdžiai. Inscenizacijos 
(nedraminio literatūros kūrinio pritaikymas vaidinti, norint išsiaiškinti realią situaciją) metodą pasirinko 
mažiausiai respondentų (18 proc.), galima daryti prielaidą, jog d÷l viešumo, scenos baim÷s ir pan. 
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4 pav. Mokymo/si metodų priimtinumas  

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Anot L. Jovaišos (2001), „mokymo proceso tikslas – pasirengti, kad būtų galima aktyviai, 

savarankiškai ir produktyviai dalyvauti gamybiniame, socialiniame, kultūriniame ir dvasiniame 
gyvenime“. Tikslingos, tinkamu laiku mokymosi procese pateiktos kūrybin÷s užduotys skatina pedagogo 
ir besimokančiojo sąveiką, kūrybin÷s užduotys stimuliuoja ir organizuoja besimokančiojo aktualią 
pažintinę ir praktinę veiklą, siekiant pl÷toti mokymosi aktyvumą, veiklos savarankiškumą ir kūrybiškumą. 
Taigi galima daryti prielaidą, jog taikant kūrybines užduotis mokymo esm÷ – pad÷ti mokytis, t. y. 
pedagogas tampa patar÷ju, vedliu, koordinatoriumi ir pan. Respondentų atsakymai (6 pav.) patvirtina, jog 
kūrybin÷s užduotys padeda įgyti daugiau žinių, panaudojamų praktikoje (64 proc.), palengvina teorin÷s 
medžiagos įsisavinimą (63 proc.), lavina savarankiško darbo įgūdžius (57 proc.), kritinį ir analitinį 
mąstymą (53 proc.). Galima teigti, jog kūrybin÷s užduotys didina besimokančiųjų motyvaciją. Visi šie 
svertai (motyvacija, aktyvi veikla, kūrybin÷s užduotys, mokytojo ir besimokančiojo sąveika) įtakoja 
mokymo/si kokybę.  
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8)Sudaro sąlygas pasireikšti komunikacinias geb÷jimams
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neturi įtakos

 
5 pav. Respondentų nuomon÷ apie kūrybin÷s užduoties mokymo/si procese svarbą 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Besimokančiųjų pasiekimų vertinimo ypatumai. Mokymosi rezultatų vertinimo sistema 

daugeliui labiausiai asocijuojasi su vertinimo sistema, kuri išreiškiama pažymiais. Ji dažnai neatitinka 
pakitusių ugdymo tikslų ir uždavinių. Viena didžiausių tradicinio vertinimo pažymiais ydų yra ta, kad 
toks vertinimas, kaip teigia P. Gudynas (2000), nepakankamai skatina besimokančiuosius siekti 
mokymosi kokyb÷s.  
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6 pav. Atsiskaitymo formų priimtinumas žinių įsisavinimui ir įtvirtinimui 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Daugeliu atvejų kritiškai nenagrin÷jama, kokią informaciją teikia taikomi vertinimo būdai. 

Mokytojų/ d÷stytojų sukurti testai neretai skatina mechanišką, paviršutinišką mokymąsi, tačiau apklausos 
rezultatai rodo, kad daugiausia respondentų (79 proc.) kaip atsiskaitymo formą pasirinktų testus. Galima 
daryti prielaidą, jog tiek žodin÷ apklausa (20 proc.), tiek atsiskaitymas raštu (35 proc.), respondentų 
nuomone, stiprios įtakos mokymosi kokybei neturi. Vertinimas pažymiais dažnai naudojamas kaip 
pagrindin÷ mokymo proceso apskaitos ir drausm÷s palaikymo priemon÷. Vertinimas, užtikrinantis ypač 
greitą ir veiksmingą ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį, yra būtina mokymo/si kokyb÷s sąlyga. Nemaža dalis 
respondentų (46 proc.) nurodo kaupiamojo balo taikymą. Naudojant kaupiamojo vertinimo sistemą, 
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galutinį balą sudaro formalūs tarpinių užduočių vertinimai. Kaupti galima balus, pažymius arba 
procentus. Bet kuriuo atveju, aukščiausias įvertinimas – puikiai (10). 

Iš 7 pav. parodytų respondentų atsakymų į klausimą „Ar atsiskaitymai skatina mokytis 
atsakingiau?“ matyti, jog atsiskaitymai skatina atsakingiau mokytis. 80 proc. respondentų pripažįsta faktą, 
kad atsiskaitymai, kokie jie bebūtų pasirinkti, yra būtini mokymo/si kokybei. Galima daryti prielaidą, kad 
kuo dažniau besimokantysis pastebi savo mokymosi rezultatų kokybę, tuo labiau stipr÷ja jo noras ir toliau 
s÷kmingai daryti tai, ką ir patvirtina pateikti rezultatai. 

„Mokymosi rezultatų tikrinimas yra mokymo/si proceso dalis ir vienas iš pagrindinių didaktikos 
reikalavimų. Kita vertus, siekiant mokymo/si proceso kokyb÷s, mokymo rezultatai turi būti tikrinami 
sistemingai, o vertinimo sistema, kaip teigia V. Lamanauskas (2000), tur÷tų būti įvairi ir paslanki tiek 
laiko, tiek formų požiūriu“. Sukauptas patyrimas ir ši tyrimo dalis patvirtina, kad efektyviam mokymosi 
proceso funkcionavimui būtinas geras grįžtamasis ryšys.  
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7 pav. Respondentų nuomon÷, ar  atsiskaitymas (įvertinimas) skatina mokytis atsakingiau 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Išvados 
1. Išanalizuota pedagogin÷ ir psichologin÷ mokslin÷ literatūra bei tyrimo rezultatai patvirtino 

iškeltą hipotezę, jog mokymo/si kokybei įtakos turi daug veiksnių, kurie susideda iš nacionalinių prielaidų 
(teisin÷s sistemos, politikos bei ekonominių sąlygų), taip pat įtakos turi mokymosi aplinka, psichologiniai 
besimokančiojo parametrai ir pedagogo asmenyb÷. 

2. Tyrimo duomenys atskleid÷, jog: 
• išsilavinimas ir motyvacija itin svarbus kriterijus mokymuisi ir jo kokybei, nes tai leidžia 

įsilieti į konkurencingą darbo rinką; 
• atitinkamo mokymosi metodo parinkimas padeda įgyti daugiau žinių, panaudojamų 

praktikoje, palengvina teorin÷s medžiagos įsisavinimą, lavina savarankiško darbo įgūdžius; 
• itin svarbų vaidmenį vaidina pedagogas: jo geb÷jimas organizuoti ir valdyti darbą 

mokymosi procese; 
• tyrimas parod÷, jog vertinimas skatina kokybiškiau mokytis. 
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RELEVANCE OF FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF TEACHING/LEARNING IN 
THE CHANGING PLANE OF A LABOUR MARKET 

 
Rita Palčiauskien÷, Northern Lithuania College 
Sigita Damanskien÷, Northern Lithuania College 
 
Summary. The performed analysis of scientific literature as well as the previous questionnaire survey 

demonstrated that the quality of education is influenced by the psychological parameters of a student, his/her 
learning environment and the personality of a pedagogue.  
Changes in the economics and labour market influence a new approach towards teaching/learning covering both the 
improvement of the previously acquired competencies and the acquisition of the new ones, i.e. education of 
entrepreneurial skills. Therefore, it is rather important to consider the created teaching/learning conditions, 
appropriately selected and adaptable teaching techniques, which main principle is “learning through active 
participation”. A pedagogue gets an especially huge task to perceive well himself/herself and to become a mediator 
of changes, consultant, leader in the process of teaching/learning, not only the source of information transfer. It is 
necessary to emphasise a very important accent – the takeover of the responsibility of students for their learning 
results. 

Key words: learning/ teaching quality, learning environment, pedagogue, student, teaching/learning 
methods, assessment. 
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TEORIJOS VIETA VIEŠOJO VALDYMO METODOLOGIJOJE 
 

dr. Alvydas Raipa  
Kauno technologijos universitetas 

alvydas.raipa@ktu.lt 
 

Anotacija. Straipsnyje yra analizuojama viešojo valdymo teorijų vieta pažinimo proceso metodologijoje. 
Analizuojamas platus spektras bendrasociologinių pažinimo konceptų ir specifinių viešojo valdymo teorinių 
konstrukcijų galimyb÷s rengiant metodologinį instrumentarijų, galintį pad÷ti geriau specifikuoti viešojo valdymo 
evoliucijos šiuolaikiniame etape struktūrinius pokyčius, vykstančius transformacijų procesus, kurie tiesiogiai įtakoja 
šiuolaikinio viešojo valdymo tyrime mišrių metodologijų būtinumą, įvairių metodologijos elementų, analiz÷s 
metodų, teorinių doktrinų ir konceptų, įvairių lygmenų analiz÷s formų visumą. Esmine šiuolaikin÷s viešojo valdymo 
teorijos vietos metodologijoje analiz÷s problema yra siekis išgryninti naujojo viešojo valdymo paradigmos 
dekompoziciją, identifikuoti šio naujo viešojo valdymo ciklo teorines – analitines galimybes ir pagrįsti galimą 
tyrimų logiką.  

Pagrindin÷s sąvokos: viešojo valdymo teorija, metodologija, tyrimo logika, metodologinis 
instrumentarijus. 
 

Įvadas. Globalizacijos procesų suponuotos viešojo valdymo (kaip mokslo srities ir kaip praktin÷s 
veiklos) transformacijos XX–XXI a. sandūroje suprantamos kaip viešojo valdymo modernizavimas, 
demokratinio valdymo supratimo įtvirtinimas, naujų viešojo valdymo formų ir struktūrų, tokių kaip 
tinklaveika, mišrios visų rūšių ir lygių organizacijos, naujos piliečių dalyvavimo galimyb÷s ir kt., 
atsiradimas ir įsitvirtinimas. Norint geriau suprasti vykstančius viešojo valdymo pokyčius, iškylančius 
konfliktus naujoje socialin÷s speficikacijos erdv÷je, viešojo valdymo reformų tikslus ir uždavinius, būtina 
geb÷ti juos identifikuoti, apibūdinti, vertinti, prognozuoti tolesnę jų raidą, t.y. įvaldyti viešojo valdymo 
problemų sprendimų instrumentarijus. Tai n÷ra itin lengvas procesas, kadangi globalizacijos poveikyje 
visuomeninio gyvenimo erdv÷je sistemingai atsiranda dažnai nelauktos, netik÷tos valdymo problemos, 
kardinalūs visuomeninio gyvenimo atsinaujinimo reiškiniai, netgi tam tikri paradoksai.  

Min÷ti prosecai reikalauja iš viešojo valdymo teoretikų naujo (kartais itin radikalaus) požiūrio į 
nusistov÷jusias teorines paradigmas, politines, ekonomines, socialines doktrinas, egzistuojančius 
modelius ir tradicines jų interpretacijas. Atsiranda naujos viešojo valdymo paradigmos, dažnai ne 
evoliucionuojančios iš buvusių klasikinių, sistemomis-procesais besiremiančių paradigmų, o 
besiformuojančios naujoje teorin÷je-metodologin÷je terp÷je. Tod÷l, neabejotinai vienu iš svarbiausių 
socialinių mokslų (tame tarpe ir viešojo valdymo) tikslų ir uždavinių yra siekis geriau pažinti bendrąsias 
ir specifines viešojo valdymo problemas, t.y. reinventorizuoti viešojo valdymo teorijų, modelių, procesų, 
metodų ir procedūrų įvairovę, suprantant ją kaip viešojo valdymo sistemos reformų visumą, kaip 
potencialią priemonę daugeliui tikslų pasiekti, kadangi min÷ta teorijų, procesų suvokimo įvairov÷ visada 
buvo ir šiandien išlieka pagrindu formuoti rimtą metodologinę prieigą viešojo valdymo teorin÷ms ir 
praktin÷ms problemoms spręsti. Tod÷l darbo objektas yra teorijos vietos ir vaidmens viešojo valdymo 
metodologijoje (mokslinio tyrimo ir praktin÷s veiklos logikoje) tyrimas.  

Šiuolaikin÷s viešojo valdymo etapo teorin÷s nuostatos siekia pad÷ti parengti metodologijas bei 
rekomenduoti potencialias viešojo valdymo pertvarkos struktūrines, procesines, pokyčių dimensijas, 
orientuojantis į esminių viešojo valdymo kaip politikos ir administravimo visumos sampratos dalių 
reformavimą. Kartu negalima kategoriškai teigti, kad naujos viešojo valdymo technologijos, pokyčiai 
viešajame sektoriuje visiškai nesiremia ankstesn÷mis, klasikin÷mis viešojo valdymo teorijomis, sukaupta 
praktika. Ir šiandien viešojo valdymo transformacijos daugiau vyksta evoliucionuojant (t.y. 
inkrementalizmo keliu) esančioms sistemoms, tačiau žymiai dažniau šiuolaikin÷je viešojo valdymo 
praktikoje pokyčiai turi ir radikalių pokyčių, reformų charakteristikos, reikalaujančios iš teoretikų naujo 
požiūrio į teorijos vietos viešojo valdymo metodologijoje analizę. 

Tod÷l straipsnio tikslas yra – išanalizuoti teorijos kaip visumos, vietą viešojo valdymo 
metodologijoje.  

Uždaviniai: 1. Išskirti ir apibr÷žti esmines teorijos galimybes konstruojant viešojo valdymo 
mokslinių tyrimų instrumentarijų; 2. Identifikuoti šiulaikinio viešojo valdymo etapo teorijų 
evoliucionavimo poveikį metodologijos įvaldymo dimensijoms.  

Darbe naudoti tyrimo metodai – teorinis modeliavimas, metaanaliz÷, lyginamoji analiz÷, loginis 
skirstymas ir klasifikavimas. 
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Teorijos galimyb÷s mokslinio tyrimo ir praktin÷s veiklos logikoje. Šiuolaikinio viešojo 
valdymo teorija kaip paradigmų, doktrinų, teorinių modelių, viešojo valdymo funkcijų ir struktūrų veiklos 
teorin÷s trajektorijos dažniausiai yra fokusuojamos į viešojo valdymo procesų evoliucionavimo 
determinantus, procesų dekompozicijos logikos interpretavimą, bendrųjų socialinių mokslų (arba 
bendrasociologinių) pažinimo (tyrimo) metodų adaptavimą ir panaudojimą. Siekiant pažinti, eksplanuoti, 
įvertinti viešojo sektoriaus reformų priežastis ir pasekmes, ideologinių, politinių, ekonominių sistemų 
sąveikos logikos galimybes šiuolaikin÷ viešojo valdymo metodologija (kaip teorinių konceptų visuma, 
geb÷jimai analizuoti, pažinti, vertinti, konstruoti tinkamą veiklos ir tyrimų logiką, pagal J. Devey) remiasi 
klasikiniais humanitarinių-socialinių mokslų pasiekimais, amžių eigoje patikrintomis teorin÷mis 
konstrukcijomis ir interpretacijomis, t.y. realaus teorijų, doktrinų tinkamumo, jų vertinimo projekcijomis 
praktinio pažinimo lygmens ir galimybių nustatymui, tam panaudojant tiek pl÷totin÷s, arba normatyvin÷s 
arba nustatytin÷s metodologijos teikiamas perspektyvas (Babbie, 1990, p. 2). Šiuolaikin÷s viešojo 
valdymo teorijos leidžia konstruoti mišrias metodologijos galimybes siekiant prapl÷sti viešojo valdymo 
evoliucijos formų, kaitos procesų, įvairių lygių, rūšių ir sektorių valdymo sričių lyginamosios analiz÷s 
formas, metodus, plačiau taikyti tiek teorinio modeliavimo, tiek kompleksines-mišrias empirinių tyrimų 
variacijas. Viešojo valdymo pokyčių tyrimams reikalingai metodologijai būtinas teorinis sisteminių 
procesų (politinių, ekonominių, teisinių, ideologinių) tamprus susiejimas su šių procesų konteksto analize, 
t.y. bet kuris viešojo valdymo tyrimas (ar tai būtų teorinis modeliavimas, metaanaliz÷, įvairios 
lyginamosios studijos, empirinio pažinimo logika) negalimas, neatlikus išorin÷s aplinkos studijų, t.y. 
nesuvokiant faktų, reiškinių, procesų kontekstualumo, jų suvokimo bendroje teorijos vietos ir reiškinių 
metodologijos struktūroje, nustatymo (Pollitt., Bouchaert, 2003, p. 16). 

Teoretikai pateikia įvairias teorijos vietos metodologijoje sampratas, priklausomai nuo viešojo 
valdymo strateginių uždavinių formulavimo, jų įgyvendinimo, procesų vertinimo, viešojo sektoriaus 
veiklos krypčių prognostikos komponentų. Įvardinta viešojo valdymo dekompozicija įvairiuose etapuose, 
faz÷se ir lygmenyse reikalauja tiek specifinių metodologinių principų formulavimo kiekviename etape, 
tiek mišrių kompleksinių metodologijos suvokimo ir jos teikiamų galimybių taikymo formų. Galima 
konstatuoti, kad pažinimo proceso metodologijų įvairov÷ istoriškai vystantis viešojo valdymo 
struktūrinei-funkcinei aplinkai, vis pl÷t÷si ir gil÷jo. Filosofin÷s pažinimo doktrinos ir principai, tokie, kaip 
gnoseologinis, epistemologinis, fenomenologinis, išliko esminiais pagrindais formuojantis 
racionalistiniam mąstymui, sistemin÷ms procesų tyrimo prieigoms, valdymo demokratizavimo procesinių 
tendencijų analizei, vystantis kiekybinių ir kokybinių tyrimo metodologijų konstrukcijoms ir funkcijų 
technologijoms.  

Teorijos paskirtis – pad÷ti klasifikuoti ir vertinti valdymo praktikos faktologiją, aprašyti ir 
eksplanuoti tyrimų duomenis, tačiau žymiai svarbesne teorijos paskirtimi socialiniuose moksluose (tame 
tarpe ir viešajame valdyme) laikomas siekis pad÷ti suprasti, t. y. įgyti pažinimo instrumentų teikiamas 
galimybes, kurių akumuliacija sudaro bet kurios mokslinio pažinimo srities metodologinį instrumentarijų, 
leidžiantį arba padedantį suvokti, kuriuos faktus reprezentuoti ir analizuoti, kokias jų procesines-
sistemines dedamąsias aiškinti ir eksplanuoti, kaip faktus sisteminti ir kokiais teoriniais modeliais 
remiantis, prognozuoti konkrečias ateities socialines, ekonomines, politines, ideologines ekstrapoliacijos 
galimybes. Teorijos užduotis metodologijos konstrukcijose pagrįsti, kaip lyginamojoje ir metaanaliz÷je 
reaguoti ar išvengti stereotipinių ir tuo pačiu plačiai naudoti sinektinį (analogų metodą), kaip, remiantis 
bendraisiais pažinimo principais modeliuojant viešojo valdymo procesus geriau taikyti plačiai žinomą 
filosofinį-didaktinį „būtino“ ir „pakankamo“ principą daugelyje viešojo valdymo praktinių situacijų, 
suprasti ypatingai svarbias racionalistinių teorinių doktrinų teikiamas galimybes, tačiau išvengiant dar 
austrų XIX a. filosofo J. Diegen išvystyto „absoliutaus“ vertinimo fetišizavimo ir kt. (Frederickson, 2003, 
p. 3). 

Šiuolaikin÷je viešojo valdymo evoliucijoje, kurios moderniuoju vektoriumi tampa geras viešasis 
valdymas, reikalaujantis žymiai tobulesnio ir tikslesnio teorinio konceptualizavimo, viešojo sektoriaus 
vadybininkų kompetencijų ir geb÷jimų įvaldyti galimas metodologines procesų kaitos, reformų praktikos 
instrumentarijų, kaip itin daugiaplanę veiklos logikos išraišką, kaip esminę priemonę diagnozuojant 
dažnai sunkiai apčiuopiamas problemų grandis, tų problemų sistemines priežastis, identifikuojant 
negatyvias valdymo praktikos pasekmes bei nustatant ir prognozuojant netolimos valdymo ateities 
laim÷jimus ar problemas įtakojančius vidinius ir išorinius (dažniausiai globalios aplinkos suponuotus) 
faktorius (Bann, 2010, p. 10–11). 

Tod÷l šiuolaikin÷s viešojo valdymo konstrukcijos tampa žymiai kompleksiškesn÷mis, dažniau 
turi multikonstrukcinį pobūdį, t.y. rengia esminius teorinių doktrinų elementus ir turi jungiančiąją grandį, 
kurios baziniu pagrindu dažniausiai tampa meta arba mega defizinicijomis įvardijamos vertyb÷s – 
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teisingumas, demokratizacijos principai, viešasis dalyvavimas, į rezultatus orientuota elgsena, valdymo 
humanizavimas ir kiti strateginio naujojo (gero) viešojo valdymo apibr÷žties dekompoziciniai elementai. 
Antai, šiuolaikin÷je strateginio gerojo viešojo valdymo sampratoje pakankamai plačiai remiamasi 
ištekliais besiremiančio valdymo konstrukcijomis ir įvairiomis variacijomis, kurios analizuojant 
strategines gerojo viešojo valdymo perspektyvas teorin÷je plotm÷je tampa fundamentaliu pagrindu 
teorin÷s minties pl÷tojimui, siekiant apjungti gerojo viešojo valdymo praktikos struktūrinius komponentus 
– paslaugų teik÷jus ir jų vartotojus, išteklius ir specifines galimybes bei sąlygas, t.y. įvairius organizacijų 
rūšių, lygių, galimybių, formų, išteklių lygmenis į tam tikras šiuolaikinio tipo funkcines konstrukcijas, 
tobulinant esamas valdymo tinklų koncepcijas. Visa tai tampa tarsi elementų, procesų hibridine klasterine 
(pagal verslo vadybos praktiką) sąveika (Melian ir kt., 2010, p. 98–99). 

Teorijos panaudojimas, jos tapsmas metodologiniu instrumentarijumi yra itin įdomi ir kartu 
reikšminga problema tiek teoriniame, tiek praktiniame pažinimo procesų lygmenyje, o teorijos 
panaudojimo metodologiniam tyrimui ir veiklos instrumentin÷ms konstrukcijoms formuoti geb÷jimai 
priklauso nuo tyr÷jo geb÷jimų lygmens konstatuoti, identifikuoti, aprašyti, įvardinti, struktūrizuoti 
problemas, išsiaiškinti galimus jų sprendimo  variantus bei numatyti (prognozuoti) galimas veiklos 
pasekmes bei galimus (valdymo proceso metu dažnai iškylančius) iš anksto nenumatytus rizikos 
faktorius, ar net tam tikras „katastrofų metodologijoje“ žinomas ekstremalias situacijas. 

Viešojo valdymo teorija yra socialinių mokslų teorijos sud÷tin÷ dalis, tod÷l jos reikšm÷ 
metodologijos pl÷totei suprantama panašiai kaip ir kituose socialiniuose moksluose. Kartu, viešojo 
valdymo teorijos kaip ir kitų socialinių teorijų poveikis metodologijai (t. y. veiklos ir tyrimo logikai), yra 
šiek tiek skirtingas nei gamtos moksluose, kur teorija yra griežtai ir gana tiksliai patikrinama testais, 
empiriniais tyrimais, o iškeltos hipotez÷s privalo būti patvirtintos ar paneigtos, t. y. paremtos skaičiais, 
faktais, tyrimo rezultatais. 

Viešajame valdyme priežasčių atpažinimas, prielaidų pasteb÷jimas, informacijos pateikimas, 
kategorijų ir definicijų dizainas, vertinimai ir matavimai remiasi metaanalize, lyginamosios analiz÷s 
teikiamomis galimyb÷mis, sinektika (analogų metodas), įvairiomis interpretacijomis (pvz., realaus 
tinkamumo) teorin÷mis konstrukcijomis bei teorinio modeliavimo galimyb÷mis, klasifikavimo, 
eksplanavimo, aprašomojo metodų taikymu (Raipa, 2010, p. 8–9). 

Teorija viešajame valdyme reiškia faktin÷s medžiagos (istorinių įvykių, faktų, reiškinių, atvejų, 
viešosios nuomon÷s, pozicijos) išraišką paradigmų, doktrinų, definicijų ir dažnai net metaforų forma. Tai 
reiškia, kad čia žymiai daugiau galimybių veikti subjektyviam faktoriui, kuris išreiškiamas kaip 
organizacin÷ elgsena, socialin÷ elgsena, institucijų dinamika, politinių sistemų elgsena ir poveikiu, 
komunikacija ir kultūra. Tokie subjektyvūs veiksniai yra ideologin÷s sistemos dalis, kas dažnai tampa 
pagrindu viešųjų institucijų praktinei veiklai, kuri dažnai nesivadovauja kokia nors konkrečia teorija. 

Dažniau viešųjų organizacijų veikla remiasi bendromis prielaidomis apie socialinę elgseną, 
ketinimus, socialinių grupių konsensuso būtinumą, naudojant ne visada tikslų, bet dažnai vartojamą 
priemonių ir tikslų sąveikos modelį, siekiantį pagrįsti priemonių ir tikslų integracijos vietą racionalioje 
elgsenoje (Simon, 2003, p. 96–99). 

Vadinasi peršasi išvada, kad viešojo valdymo teorijos esminis tikslas valdymo metodologijos 
pl÷tot÷je – kuo aiškiau apibr÷žti ir aprašyti praktines veiklos prielaidų galimybes (modeliavimas, 
tinklaveikos ir matricinių-hibridinių organizacijų galimyb÷s) ir išvystyti sistemines-procesines definicijas-
kategorijas, naujas konceptualizavimo galimybes (pagal teiginį, kad teorin÷s žinios turi pagrįsti naujas 
teorines žinias), kad būtų geriau įvardintos ir suvoktos tos prielaidos.  

Šiuolaikinio viešojo valdymo laikotarpyje esmin÷mis teorijomis viešojo valdymo metodologinio 
instrumentarijaus kūrime, metodologinių problemų analiz÷je galima laikyti biurokratinio valdymo 
modeliavimo, biurokratin÷s viešųjų institucijų veiklos kontrol÷s, įvairias institucionalizmo teorines 
konstrukcijas, įvairių istorinių laikotarpių viešojo sektoriaus veiklos sferą nustatančias teorines mokslines 
nuostatas, ateinančias dar iš Renesanso epochos ir besitesiančias iki šiuolaikinių bendrųjų valdymo 
konstrukcijų bei naujausių viešojo valdymo  teorinių interpretacijų bei modelių, priskiriamų taip 
vadinamai postmodernių valdymo teorijų grupei. Itin aktualiomis viešojo valdymo metodologijai yra 
naujosios viešosios vadybos paradigma, įvairios viešojo valdymo efektyvumo bei inovacinių paieškų ir 
sprendimų teorijos, besiremiančios klasikin÷mis racionalistin÷mis doktrinomis. Atskirai galima būtų 
išskirti demokratinio valdymo pl÷tojimo teorijas, susietas su atstovaujamos demokratijos rūšių patirtimi, 
tarpsektorinio bendradarbiavimo-tinklaveikos teorinius modelius bei piliečių dalyvavimo kaip viešojo 
dalyvavimo sampratos šiuolaikines variacijas, politinių sprendimų rengimo ir įgyvendinimo demokratinio 
kontekstualumo teorinį pagrindimą, turinčius ex-ante ir ex-post kontekstą (Lane, 2009, p. 36–46). 
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Šiuolaikinio viešojo valdymo etapo teorijų evoliucija. XX ir XXI a. sandūra pasižymi itin 
sparčiais viešojo valdymo procesų, teorijų evoliucijos tempais. Vis dažniau remiamasi žymiausių šio 
laikotarpio teoretikų (J. Lane, R. B. Denhardt, P. Drucker irkt.) pastangomis ir kvietimais „permąstyti“ ne 
tik  praktines valdžios vykdomas programas ir projektus, bet ir juos grindžiančius teorinius postulatus ir 
visų pirma, esmin÷s XX a. pabaigos viešojo valdymo paradigmos – naujosios viešosios vadybos vietą ir 
vaidmenį globalizacijos suponuotų viešojo sektoriaus reformų eigoje bei apibendrinti naujosios viešosios 
vadybos transformacijos į gerą (naująjį) viešąjį valdymą pirmuosius rezultatus, įvertinti šiuolaikin÷s 
ekonomin÷s-finansin÷s kriz÷s rezultatus bei prognozuoti valstyb÷s valdymo pokyčių tendencijas.  

Naujosios viešosios vadybos dimensija yra itin daugiaplan÷, jungianti globalių pokyčių viešajame 
valdyme poveikį, viešųjų institucijų reformų būtinumą, naujas valdžios institucijų ir visuomen÷s (piliečių, 
interesų grupių) santykių kokybines charakteristikas, teorines konstrukcijas ir metodologinį 
instrumentarijų valdžios institucijų veiklos modernizavimui, viešojo valdymo demokratizavimo 
tendencijoms pl÷toti.  

Naujosios viešosios vadybos praktikos (nuo 1980 m. JAV ir Jungtin÷je karalyst÷je) pradžioje ir 
tolesn÷je pl÷tot÷s erdv÷je (N. Zelandija, Australija, Skandinavijos valstyb÷s), nuo 1990 m. įgavo teorin÷s 
analiz÷s lygmenį, siekiant apibūdinti ir išanalizuoti naujosiso viešosios vadybos struktūrinius elementus, 
atliekant procesin÷s prieigos analizę, naudojantis lyginamosios analiz÷s, teorinio modeliavimo ir kitais 
metodais.  

Formuojant naujosios viešosios vadybos metodologines prieigas, išsikristalizavo esminiai 
naujosios viešosios vadybos bruožai, principai, tokie kaip marketizavimas, produktyvumas, t. y. rinkos 
mechanizmų platesnį panaudojimas viešojo sektoriaus veikloje siekiant produktyvesnio valdymo, 
ekonomiškumo visų rūšių išteklių panaudojime, organizacijų ir jos narių geb÷jimų stiprinimo (Kettl, 
2003). 

Teorijoje terminas „viešoji vadyba“ atsiranda apie 1980 m. Apie 1997 m. šis terminas jungia jau 
pakankamai plačiai analizuojamas viešojo sektoriaus reformas, pokyčius t.y.,teoriniai naujosios viešosios 
vadybos modeliai, interpretacijos palaipsniui įsitvirtina viešojo sektoriaus, viešojo valdymo tyrimų 
metodologijoje, patys tyrimai įgauna  žymiai solidesnį sisteminį institucijų veiklos analiz÷s pobūdį, 
plačiau naudojama jau iš dalies apibendrintų procesų teorin÷ prieiga. Tačiau XX a. pabaigos naujosios 
viešosios vadybos teorinis lygmuo dar n÷ra pakankamas formuotis metodologiniam instrumentarijui, 
galinčiam rimtai pad÷ti identifikuoti išryšk÷jančias naujosios viešosios vadybos kaip naujos paradigmos 
taikymo problemas, ryšk÷jančias disfunkcijas, įgyvendinant viešojo valdymo ir verslo vadybos principų 
derinimą, t. y. tiesiogiai priartinant verslo vadybą prie viešosios politikos, kas leido žymiam specialistui 
W. Parsons dar 1995 m. šias dvi sritis laikyti itin panašiomis, tuo tarsi paneigiant dar 1900 m. F. 
Goodnow suformuluotą politikos-administravimo dichotomijos principą, vieną iš viešojo valdymo 
metodologijos kertinių pagrindų ir šiandien (Parsons, 2001, p. 512–513). Matyt, W. Parsons pareiškimai 
buvo perd÷m kategoriški, kadangi ir šiandien, nepaisant viešojo valdymo pokyčių, evoliucionavimo 
tendencijų ir faktorių, galima konstatuoti politikos ir administravimo santykinį atskyrimą ir santykinę 
vienovę, tod÷l bandymai daugiau diversifikuoti arba daugiau konsoliduoti šiuos du dichotomijos d÷menis, 
kažin ar gali būti naudingi šiuolaikinei viešojo valdymo metodologijai tobulinti, nors šiuolaikinio viešojo 
valdymo turinys yra gerokai platesnis nei “tradicinio” ar naujojo viešojo administravimo sampratoje, kada 
demokratinių valdymo procesų modernizavimas remiasi vadybos ir politikos tikslų partneryst÷s 
metodologin÷mis nuostatomis (Toole, 1997, p. 45–51). 

Šio amžiaus pradžioje naujosios viešosios vadybos praktikoje išryšk÷jo eil÷ disfunkcijų (pernelyg 
didelis verslo interesų poveikis viešajame sektoriuje, galimyb÷s tarpti korupciniams ryšiams ir 
santykiams, pernelyg plataus organizacijų tinklo sukūrimas (agentūros, komisijos, laikinos asociacijos ir 
kt.), santykių tarp socialinių partnerių tam tikras dehumanizavimas, nenuoseklumas vystant valstyb÷s 
tarnybos modelius ir principus bei kitos problemos, kurios dažniausiai įvardijamos kaip organizacijų 
vidin÷s ir išorin÷s aplinkos efektyvumo problemos (Raipa, 2007, p. 33–35). 

Min÷tos naujosios viešosios vadybos tyrimų ir organizacijų praktikos problemos nepaneigia 
naujosios viešosios vadybos paradigmos, tačiau yra esmin÷s priežastys naujosios viešosios vadybos 
evoliucionavimui į naująjį (gerąjį) viešąjį valdymą, kuris šiandien dar n÷ra teoriškai giliai išanalizuotas, 
netgi n÷ra pilnai aiški struktūrin÷ dekompozicija, tačiau iššūkiai šiai viešojo valdymo formai yra 
išryšk÷ję, tod÷l žymiausi viešojo valdymo teoretikai (B. Guy Peters, J. E. Lane, T. Bovaird, D. Kettl, J. 
Fessler, St. Osborne ir kt.) atliko ir atlieka rimtus tyrimus ir studijas, pagrįsdami naujojo viešojo valdymo 
teorinius aspektus, apibendrindami naujosios viešosios vadybos evoliucijos etapus, formas ir galimybes. 
Nors kartais iškeliamas diskutuotinas teiginys, ar naujasis viešasis valdymas yra paradigminis reiškinys, 
ar ideologinių, politinių, ekonominių, vadybinių priemonių rinkinys, vargu ar galima šiandien taip 
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kategoriškai įvertinti šiuos procesus. Nuo 1990 m. iš esm÷s irgi buvo keliamos diskusijos d÷l 
paragidminio naujosios viešosios vadybos įvardijimo. Čia autorių nuomon÷s iki šiandien išsiskiria, nes 
viena iš esminių bet kokios naujos teorin÷s paradigmos sąlygų yra ne evoliucinis procesas kaip pagrindas, 
bet visiškai naujoje terp÷je atsiradusių teorinių-metodologinių nuostatų ir interpretacijų visuma (The New 
Public Governance, 2010, p. 3–5). 

Nors bandymai išgryninti naujojo viešojo valdymo bazines teorines doktrinas ir pagilinti naujojo 
viešojo valdymo struktūrų supratimą šiuo metu vyksta itin intensyviai, tačiau galima teigti, kad gana 
gausios ir įvairios viešojo valdymo identifikavimo pastangos dar neleidžia griežtai apibūdinti naujojo 
viešojo valdymo dimensijų grupes, tačiau tokia, ne visiško aiškumo situacija yra natūrali, apspręsta 
sąlyginai gan trumpo istorinio laikotarpio bei epizodiškų m÷ginimų konceptualiai apibendrinti jau esamas 
teorines prieigas ir jų reikšmę tolesniems naujojo viešojo valdymo tyrimo metodologiniams svarstymams. 
Šiandien, manyčiau, geriausiu atveju galima pateikti atskirų autorių teorinių naujojo viešojo valdymo 
konceptualizavimo krypčių, atskirų jo bruožų identifikavimo bei normatyvinių standartų kūrimo 
bandymus. 

Vienas iš žymiausių šiuolaikinio viešojo valdymo evoliucionavimo, viešojo sektoriaus 
atsinaujinimo ir modernizavimo teoretikų St. Osborne, analizuodamas naujojo viešojo valdymo kaip 
sistemingų viešosios politikos įgyvendinimo procesų kaitą, nesuteikia šiems procesams vienintelio 
valdymo modernizavimo būdo statuso, arba vienintelio normatyvinio kelio viešajam sektoriui vystytis 
XXI a. pradžioje. Tačiau St. Osborne nuomone, konceptualizavimas ir naujų metodologinių instrumentų, 
galinčių potencialiai pad÷ti suprasti šiuolaikinio viešojo valdymo kompleksiškumą, yra normali refleksija 
į viešojo valdymo struktūrų ir valstyb÷s tarnautojų praktin÷s veiklos pokyčius.  

Šiuolaikiniame naujajame viešajame valdyme St. Osborne išskiria eilę bruožų ir dedamųjų, 
padedančių suprasti naujojo viešojo valdymo struktūrizavimo ir tikslesnio apibūdinimo galimybes. Viena 
iš galimų naujojo viešojo valdymo charakteristikų yra siejama su socio-politiniu valdymu, akcentuojant 
visuomen÷s institucijų sąveikos svarbą formuojant ir įgyvendinant viešąją politiką bei legitimuojant ir 
tiesiogiai įtakojant viešosios politikos procesus.  

Antroji viešosios politikos valdymo determinant÷ siejama su kokybin÷mis viešosios politikos 
elito ir politikos tinklų sąveikos dimensijomis, formuojant ir įgyvendinant politikos sprendimus. Šiuo 
atveju itin svarbiais akcentais tampa politin÷s bendruomen÷s, struktūros, tinklai, kurie sudaro 
„metavaldymo“ instrumentarijų realizuojant mišrią „stakeholderių“ interesų visumą politikos procese. 

Administracinis valdymas suprantamas kaip efektyvus viešasis administravimas, t. y. jo 
pozicionavimas siekiant apibr÷žti šiuolaikin÷s valstyb÷s funkcijų, struktūrų, veiklos procesų 
kompleksiškumą, t. y. viešosios politikos holistin÷s sampratos aspektus „tuščios (hollow) valstyb÷s“ 
sąlygomis. Terminas „tuščia valstyb÷“ naudojamas siekiant akcentuoti valstyb÷s funkcijų perdavimą – 
delegavimą mišrioms struktūroms, paremtoms partneryst÷s, korporatyvin÷s veiklos principais, įvairių 
asocijuotų struktūrų įvairovę dalyvaujant viešosios politikos kūrimo ir įgyvendinimo procesuose, kas 
realiai reprezentuoja šiuolaikinio-naujojo viešojo valdymo turinį ir formas. Tai kartais įvardijama kaip 
„administracinio susiliejimo“ koncepcija, išreiškianti modernaus viešojo valdymo tikslus ir pobūdį. 
Kontraktų valdymas siejamas su naujosios viešosios vadybos instaliuotais kontraktų valdymo principais ir 
technologijomis, tobulinant viešųjų paslaugų teikimą. Svarbiais elementais šiuo atveju naujojo viešojo 
valdymo aplinkoje tampa viešųjų struktūrų (agentūrų, departamentų, komitetų) atsakomyb÷s lygmens 
išaugimas bei naujų kontrol÷s formų (veiklos audito, ekspertinio vertinimo, savianaliz÷s) įtvirtinimas.  

Tinklų valdymas suvokiamas kaip savireguliacijos principais veikiantys interorganizaciniai 
tinklai, hibridin÷s (mišrios) struktūros, kartu su valdžios institucijų tiesioginiu ar netiesioginiu 
dalyvavimu teikiant viešasias paslaugas, įgyvendinant viešosios politikos strategines kryptis (The New 
Public Governance, 2010, p. 5–7). 

Naujojo viešojo valdymo teorin÷s konstrukcijos (B. Guy Peters, D, Kettl, J. Klijn ir kt.) atsirada ir 
vystosi XX a. paskutiniojo dešimtmečio antroje pus÷je, kada pasirodo pirmieji argumentuoti teoriniai 
postulatai, įvardijantys atskirus naujojo viešojo valdymo elementus, besiskiriančius nuo tradicinio viešojo 
administravimo ir naujosios viešosios vadybos, adoruojantys pliuralizmo principus, pliuralistinį valdymą, 
pliuralistinį kompleksiškumą, kaip XXI a. valstyb÷s valdymo principines pozicijas. 

Žymus Čekijos viešojo valdymo teoretikas, Prahos Karlo universiteto profesorius M. Potuček 
2004 m. jau išskyr÷ bent dešimt naujojo viešojo valdymo turinio elementų, bruožų ir dimensijų, kurios, jo 
nuomone, gali pad÷ti suprasti gerojo viešojo valdymo sampratos formavimąsi, siekiant labiau akcentuoti 
socialinį viešąjį interesą. 

Naujojo (gerojo) viešojo valdymo turinį sudaro viešosios politikos formavimas, įgyvendinimas ir 
vertinimas, jungiantis savyje įvairias viešojo intereso šiuolaikines interpretacijas ir ateities vizijas. 
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Naujojo viešojo valdymo struktūroje dichotomijos principas sieja šiuos uždavinius su hibridinių (mišrių) 
organizacijų, įvairių lygių ir rūšių tinklaveikos kūrimusi, siekiant, kad viešasis sektorius įgautų naujas, 
žymiai tampresnes partneryst÷s ir bendradarbiavimo formas su verslo, nevyriausybiniu sektoriais, siekiant 
efektyvesn÷s, atviresn÷s ir skaidresn÷s veiklos. Tam tikslui naujojo viešojo valdymo kontekstas negali 
būti suprantamas be bendruomeniškumo pl÷tojimo ir pilietinių organizacijų vystymo, be palankios erdv÷s 
tiesioginiam piliečių dalyvavimui paslaugų bendrakūrimo erdv÷je, ekspertų dalyvavimui formuojant 
viešuosius tikslus, politinius pasiūlymus, įgyvendinant viešąsias programas ir projektus, stiprinant viešųjų 
institucijų veiklos kontrolę ir atsakomybę, tobulinant viešosios politikos monitoringo procedūras, kartu 
stabdant korupcijos formų – kyšininkavimo, nepotizmo pasireiškimo galimybes.  

Iš M. Potuček dešimties faktorių, charakterizuojančių naująjį viešąjį valdymą, pirmuoju yra 
įvardijama sprendimų rengimų analitin÷ baz÷ arba analitinis pagrindas. Tai autorius supranta kaip tam 
tikrą „kognityvinę“ aplinką, leidžiančią sprendimų reng÷jams aiškiai išskirti, suprasti viešosios politikos 
problemas, jų dekompozicinius elementus, determinuojančias dedamąsias, alternatyvas, stiprybes ir 
silpnybes, galimybes ir gr÷smes. M. Potuček, viešosios politikos procese svarbią vietą teikia įvairioms 
analitin÷ms komandoms, patar÷jų institucijoms, kurios kartu su politikos lyderiais, administracinių 
struktūrų vadovais gali suformuoti reikalingą politikos sprendimų analitinį kontekstą. 

Antruoju faktoriumi naujojo viešojo valdymo struktūroje autorius įvardija komunikaciją viešojo 
sektoriaus valdymo erdv÷je, kuri susiformavo globalių transformacijos procesų eigoje, įgavo įvairių 
integracijos formų tendencijas. Tai reiškia, kad viešojo valdymo priederm÷ – ne tik užtikrinti realių 
piliečių poreikių realizavimą įvairiose viešosios erdv÷s sferose. Kartu, viešojo valdymo struktūros turi 
ieškoti įvairių kooperacijos-partneryst÷s formų su pilietin÷s visuomen÷s institutais, tobulinti klientelizmo 
tradicijas, bendros sprendimų politikos rengime ir įgyvendinime užtikrinant įvairių interesų grupių 
lūkesčius. 

Trečiu faktoriumi laikomi išaugę reikalavimai tobulinti strateginį valdymą ir mąstymą, nustatant 
strateginius tikslus, uždavinius bei prioritetus valstyb÷s politikoje ne kopijuojant, o rengiant savitas 
organizacijų vystymosi strategines nuostatas. Ketvirtas gerojo viešojo valdymo dekompozicinis elementas 
siejamas su demokratiniu įvairių grupių interesų derinimu, sprendžiant viešuosius reikalus, kadangi 
tradicin÷s atstovaujamosios demokratijos formos, proporcin÷ sistema nevisada teikia realias galimybes 
siekiant valdžios institucijų atsakomyb÷s ir atskaitomyb÷s, įgyvendinant įvairiausių pilietin÷s visuomen÷s 
klasterių, grupių sąveiką, ilgalaikius ir trumpalaikius verslo, nevyriausybinių organizacijų, marginalinių 
sluoksnių interesus ieškant geresnių sprendimų rengimo ir įgyvendinimo formų.  

Atstovaujamoji demokratija iš naujojo viešojo valdymo reikalauja kokybiškesnio tiesioginio 
visuomen÷s dalyvavimo, aktyvesnių tiesiogin÷s demokratijos formų raiškos politikos debatuose, 
diskusijose, politinių partijų veikloje, rengiant referendumus, peticijas, politinius pareiškimus ir kitas 
viešojo valdymo edukacines formas ir technologijas. Itin svarbiu laikomas penktas naujojo viešojo 
valdymo faktorius, suprantamas kaip politikos proceso dalyvių (visų pirma politinių partijų) veiklos 
skaidrumas įgyvendinant demokratinį valdymą, siūlant ir iškeliant kompetentingus politinius lyderius, 
lavinant tiek partijos narius, tiek visuomen÷s struktūras. Tod÷l naujasis viešasis valdymas pirmaeiliu 
uždaviniu laiko partijų vidinių struktūrų kokybinius pokyčius, atsinaujinimą, modernizavimą, kas 
reikalauja didesnio viešumo ir skaidrumo parametrų įtvirtinimo valdyme.  

Šeštu naujojo viešojo valdymo faktoriumi M. Potuček išskiria valdžios institucijų atsakomyb÷s 
didinimą regioniniame, nacionaliniame ir globaliame lygmenyse, reikalauja iš valdžios institucijų sparčiai 
prisitaikyti prie globalizacijos suponuotų greitų pokyčių daugelyje viešojo gyvenimo sferų, tapti žymiai 
profesionalesn÷mis, tobulinti kontrol÷s formas, didelį d÷mesį skirti etikos kodeksų ir standartų vykdymui.  

Septintu elementu naujojo viešojo valdymo teorin÷se konstrukcijose galima laikyti politikų 
viešųjų ryšių, ryšių su visuomene, sąveikos su žiniasklaida, t. y. tam tikras viešojo marketingo formas, be 
kurių neįmanomas šiuolaikinis demokratinis valdymas.Tai itin aktualu pokomunistin÷ms valstyb÷ms, kur 
demokratinių valdymo procesų pl÷tot÷ itin stipriai veikiama pasaulin÷s-ekonomin÷s-finansin÷s kriz÷s 
padarinių, kur vis dar aktualios yra itin neskaidrių privatizavimo procesų pasekm÷s, kada piliečių grupių 
interesai buvo pažeisti, o kai kur jie buvo tiesiog apgauti. Tod÷l naujojo viešojo valdymo epicentre 
atsiranda žymiai aukštesni reikalavimai informacijos priemonių sistemoms, visos visuomen÷s 
informavimo tobulinimo strategijos realizavimui, itin akcentuojant valstyb÷s ir privačių institucijų tikslų 
ir interesų santykių reguliavimo viešumą ir skaidrumą, kur informacijos priemon÷ms tenka didžiulis 
krūvis ir atsakomyb÷.  

Aštuntas naujojo viešojo valdymo elementas gali būti įvardijamas kaip socialiniai visuomen÷s 
dalių skirtumai, socialin÷ atskirtis. Tod÷l ES yra formuojami tam tikri standartizuoti kriterijai socialin÷s 
visuomen÷s raidos, ekonominio vystymosi efektyvumo, socialin÷s lygyb÷s siekių kontekste. Itin 
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svarbiomis šio elemento dedamosiomis tampa gyvenimo sąlygos, politin÷ aplinka, būtinas teisinio 
reguliavimo, finansinio stabilumo, socialin÷s apsaugos, rūpybos, sistemų tobulinimo siekių ir galimybių 
tobulesnis išnaudojimas. Tod÷l transformacijų procese naujasis viešasis valdymas negali būti suvokiamas 
be svarbiausių valstyb÷s-žmogaus socialin÷s dimensijos kriterijų modernaus suvokimo. 

Devintas faktorius naujojo viešojo valdymo teorin÷je samratoje yra siejamas su mokymo-
lavinimo procesais, siekiant viešojo valdymo struktūrų personalo veiklos modernizavimo,  efektyvesnių 
sprendimų rengimo ir įgyvendinimo. Tod÷l būtina žymiai patobulinti valstyb÷s tarnautojų mokymo-
lavinimo sistemos ir jos posistemių veiklą rengiant šiuolaikinius valdymo poreikius tenkinančias mokymo 
programas, koordinuojant mokymo institucijų pastangas, vykdant mokymo-lavinimo auditinę, edukacinę 
ir koordinavimo funkcijas, formuojant holistinį požiūrį į valstyb÷s tarnautojų mokymo procesą. 

Dešimtas naujojo viešojo valdymo indikatorius susijęs su politikos rengimo globaliu kontekstu, 
kada esminiu uždaviniu tampa būtinumas geb÷ti subalansuoti vidines organizacijos (valstyb÷s) ir išorines 
aplinkos sąlygas ir veiksnius. Globalūs pokyčiai, naujos informacijos ir komunikacijos galimyb÷s, 
pasaulinių organizacijų veiklos patirties sklaida tampa svarbiausiu faktoriumi, lemiančiu diegiant 
moderniausias viešojo valdymo formas, užtikrinant žmogaus teises, demokratizuojant viešojo valdymo 
turinį ir formas. Tam reikalingos intelektualin÷s organizacin÷s, motyvacin÷s ir materialios pastangos ir 
ištekliai (Potuček, 2004, p. 92–98). 
 

Išvados 
1. Teorijos (bendrasociologin÷s ir specialiosios) vieta ir reikšm÷ šiuolaikin÷je viešojo 

valdymo evoliucijos krypčių ir tendencijų eksplanavimo, nustatymo ir prognozavimo metodologijoje gali 
pad÷ti tobulinti teorinių pažinimo procesų pagrindą bei viešojo valdymo praktiką, kurios modernizavimas 
šiandien siejamas su naujausių metodologinių konstrukcijų formavimu, teorinių paradigmų 
interpretavimu, daugiaplaniu viešojo valdymo teorijos ir praktikos analiz÷s pobūdžiu.  

2. Svarbi vieta tobulinant viešojo valdymo metodologiją priklauso filosofiniam pažinimo 
procesų suvokimui, svarbiausioms pažinimo klasikinių teorijų šiuolaikin÷ms interpretacijoms, jų sąveikai 
su moderniomis specialiomis viešojo valdymo doktrinomis – racionalistine tyrimo logikos prieiga, 
sisteminiu-procesiniu požiūriu ir kt. Visa tai įgalina geresnį teorijos vietos suvokimą konstruojant įvairių 
lygių ir rūšių metodologinį instrumentarijų, jo kompleksiškumą ir kontekstualumą. 

3. Šiuolaikinio viešojo valdymo teorijų evoliucija visų pirma siejama su naujosios viešosios 
vadybos (paradigmos?) transformacija į modernų šiuolaikinį naujajį (gerą) viešą valdymą. Šios dvi 
evoliucijos viešojo valdymo teorijos dedamosios neabejotinai yra svarbiausios XX–XXI a. sandūros 
teorin÷s doktrinos su savo dekompozicija, tikslais, daugiadimensine sąveika ir kokybinių parametrų 
skirtumais. 

4. Galima teigti, kad šiuolaikinių teorijų viešajame valdyme evoliucionavimą suponuoja 
globalūs pokyčiai, struktūriniai visuomen÷s konfliktai, tam tikri sociokultūriniai paradoksai, kurių teorinis 
apibendrinimas reikalauja holistinio požiūrio, naujų teorin÷s minties kaitos suvokimo dedamųjų – visų 
pirma, viešojo valdymo fazių ir procedūrų aiškesnio išskyrimo, viešojo valdymo procesų sociopolitinio 
veiksmingumo kriterijų aiškinimo, demokratinio valdymo teorinio pagrindimo vystymo. 
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PLACE OF THEORY IN THE METHODOLOGY OF PUBLIC MANAGEMENT 
 
dr. Alvydas Raipa, Kaunas University of Technology 
 
Abstract. The role and validity or usefulness of any theory for new public governance methodology 

depends on its capacity to describe, to explain and to predict the future logic of the theory and public governance 
practice. The public governance theory is different from natural and physical sciences, where the theory means a 
rigorous testing of predictive theories or hypotheses using observable and comparable data and facts. The 
methodology of public governance consists of the collection of concepts, ideas, paradigms and other problems of the 
theory. Such collection represents the logic of a research and the logic of the practice of governance. This article 
examines the public governance theories, such as the theories of organisation behaviour, public management and 
public policy implementation in the global environment. The understanding of the main features and elements of the 
New Public Governance theory and the role thereof in the development methodology means first of all the evolution 
of the new public management into the new (good) public governance in the beginning of the twenty-first century.
 Key words: public management theory, methodology, study rationale, methodology instrumentation. 
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Anotacija. Šiame straipsnyje pateikiamas teorinis požiūris į darbu paremto mokymo metodą. 

Analizuojama darbu paremto mokymo samprata ir jos transformacija per pastaruosius dešimtmečius.  
Apibendrinama Didžiosios Britanijos patirtis, taikant šį mokymo metodą. Išskiriami veiksniai, įtakojantys 
inovatyvių mokymo metodų, tokių, kaip darbu paremtas mokymas, poreikį.  

Pagrindin÷s sąvokos: darbu pagrįstas mokymas, inovatyvūs studijų metodai. 
 
Įvadas. Ekonomiškai stipriose šalyse, turinčiose ilgametes aukštojo mokslo tradicijas, inovatyvių 

studijų, mokymo metodų ir pokyčių aukštajame moksle poreikis suvoktas dar pra÷jusio šimtmečio antroje 
pus÷je. Nuo 1980 m. inovatyvių studijų metodų diegimą Didžiojoje Britanijoje paskatino valdžios 
institucijų d÷mesys ir finansin÷ parama. Pra÷jus 15 metų nuo darbu pagrįsto mokymo metodo diegimo ir 
taikymo pradžios vienam iš intensyviausiai šį metodą taikančiam universitetui skiriamas Karalien÷s  metų 
apdovanojimas, pripažįstant darbu pagrįsto metodo aktualumą, reikšmingumą, naudingumą aukštojo 
mokslo procesams. Darbu paremto mokymo teorinius aspektus, praktinio taikymo privalumus ir trūkumus 
tyr÷jai analizuoja ne vieną dešimtmetį.  Lietuvos švietimo sistema formuojama ir  vis dar reformuojama 
nuo Lietuvos nepriklausomyb÷s atkūrimo pradžios.  Lietuvoje, kaip ir kitose pokomunistin÷se šalyse, 
vienas iš pagrindinių aukštojo mokslo sistemos trūkumų – aukštojo mokslo institucijų orientacija į teorinį 
absolventų parengimą, o tai yra priešinga senųjų Europos šalių  aukštajam mokslui. Teorinių žinių 
dominavimas priimtinas vidurinių mokyklų absolventams, dažniausiai pasirenkantiems dienines studijas, 
stojantiems į aukštąsias mokyklas neturint darbo patirties, kai kada netgi neapsisprendus, ar su 
pasirenkama studijų programa ketinama susieti savo profesinę ateitį.  Išaugęs aukštojo mokslo paslaugas 
teikiančių įstaigų skaičius, neigiamą poveikį Lietuvos švietimo sistemai turintys ir konkurenciją tarp 
aukštųjų mokyklų skatinantys demografiniai procesai, tokie, kaip maž÷jantis gimstamumas, su Lietuvos 
naryste Europos Sąjungoje ir padid÷jusiomis migracijos galimyb÷mis susiję sparčiai augantys emigracijos 
mastai, Švietimo sistemos reformos paskatintas emigruojančio jaunimo skaičiaus  padid÷jimas rodo 
pokyčių aukštojo mokslo procesuose poreikį.   

 1991–2010 m. laikotarpiu Lietuvoje vaikų ir jaunimo skaičius kiekvienais metais maž÷jo 
vidutiniškai po 1666 žmones kasmet.  Atsižvelgiant į Lietuvoje vykstančius demografinius procesus ir jų  
prognozes [9] galima teigti, kad ateityje tiek absolventų, tiek dieninio skyriaus studentų skaičius tur÷tų 
maž÷ti. Aukštojo mokslo įstaigų pagrindine tiksline klientų auditorija tur÷tų tapti dirbantys, aukštojo 
mokslo diplomo neturintys, aukštojo mokslo diplomą turintys ir visą gyvenimą kvalifikaciją keliantys, 
tobul÷jantys darbuotojai. Šiandienin÷ Lietuvos aukštojo mokslo sistema, dominuojančios teorin÷s žinios  
pastarosios studentų grup÷s poreikių  neatitinka. Siekiant išlaikyti nemaž÷jantį studentų skaičių, skatinant 
mokytis visą gyvenimą dirbančiuosius, būtina diegti inovatyvius mokymo metodus, išbandytus ir 
pasiteisinusius šalyse, į kurias Lietuva siekia lygiuotis socialin÷je, ekonomikos, švietimo srityse. Šio 
straipsnio aktualumą didina ir tai, kad darbu pagrįsto mokymo metodas, kaip studijų metodas, lietuvių 
tyr÷jų yra gana retai analizuojamas.   

Tyrimo objektas –  praktika pagrįsto mokymo metodas. 
Tyrimo tikslas – išanalizuoti praktika pagrįsto mokymo studijų metodą teoriniu aspektu. 
Tyrimo uždaviniai: 

1. Apibūdinti praktika paremto mokymo sampratą. 
2. Išskirti darbu pagrįsto mokymo organizavimo etapus. 
3. Apžvelgti veiksnius, įtakojančius praktika pagrįsto mokymo taikymą. 

Tyrimo problema: praktika paremto mokymo sąvoka yra gana plati, tai metodas, individuliai 
taikomas skirtingose situacijose ir skirtingomis aplinkos sąlygomis. Darbu pagrįstas mokymas dažnai 
apibūdinamas keliuose kontekstuose. Nuo sąvokos priklauso šio metodo pritaikomumo galimyb÷s. 
Vertinant darbu pagrįstą mokymą tik kaip žinių, įgūdžių įgijimo principą, galima kalb÷ti apie jo 
pritaikymo galimybes daugelyje Lietuvos aukštųjų mokyklų.  Kita vertus, jei kalbame apie darbu paremtą 
mokymą, kaip apie aukštojo mokslo sistemos sudedamąją dalį – studijų organizavimo formą, kuri apima 
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ne tik studentą ir aukštąją mokyklą, bet ir darbo vietą,  atsiranda visai kiti kriterijai ir sąlygos (socialin÷s, 
ekonomin÷s, teisin÷s) praktiniam šio metodo diegimui.  

 
Darbu pagrįsto mokymo samprata. Darbu paremto mokymo pradžia laikomas 1980–1990 m. 

laikotarpis, kai Užimtumo Departamentas nusprend÷ finansuoti darbu paremto mokymo studijų metodo 
diegimą Didžiojoje Britanijoje. Šia parama pasinaudojo dauguma Didžiosios Britanijos universitetų, iš 
pagrindų atnaujindami taikomus studijų metodus. Darbu paremtas mokymas akademin÷s visuomen÷s 
d÷mesio, daugiausia britų tyr÷jų,  sulauk÷ dar pra÷jusio amžiaus septintame ir aštuntame dešimtmetyje. 
B÷gant laikui susidom÷jimas šiuo studijų metodu tik augo. Darbu paremtą mokymą tyr÷jai analizavo 
įvairiais kontekstais: vieni (Costley, Abukari, Little, 2008) kaip bendrą mokymo metodą, gilindamiesi į 
teorinį aspektą, kiti (Bound, Solomon, 2003; Costley, Shukla, Inceoglu, 2009) nagrin÷dami praktinį šio 
metodo taikymą, treti (Burton, Jackson, 2003) koncentruodamiesi į gana siauras, specifines šio metodo 
taikymo sritis. Lietuvoje darbu pagrįsto mokymo tema yra gana nauja, lyginant su Didžiosios Britanijos 
įdirbiu tiek akademin÷s visuomen÷s, tiek praktiniu pritaikymu. Įvairius inovatyvius mokymo, studijų 
metodus, tarp jų ir darbu pagrįsto mokymo taikymą, analizavo prof. L. Sajien÷ (2007).   

D. Bound, N. Solomon (2003) analizavo darbu paremto mokymo studijų metodo taikymą 
Didžiojoje Britanijoje ir Australijoje. Autoriai siek÷ atsakyti į klausimus, kas yra darbu paremtas 
mokymas ir ko šiuo metodu yra siekiama, su kokiomis problemomis ir sunkumais yra susiduriama 
diegiant šį studijų metodą, kokie socialiniai, ekonominiai veiksniai l÷m÷ šio inovatyvaus metodo poreikį. 
C. Costley, A. A. Abukari, B. Little (2008) koncentravosi ties teorine darbu pagrįsto mokymo aspekto 
analize: apžvelg÷, kaip mokslin÷je literatūroje kito šio metodo samprata, darbu pagrįsto mokymo 
literatūros apžvalgoje analizavo dviejų tipų tyrimus: pirma, socialin÷s srities, ekonomikos mokslininkų 
atliktus tyrimus, susijusius su darbu pagrįsto mokymo procesu, panaudojimu, nauda; antra, d÷stytojų, 
dirbančių darbu pagrįsto mokymo principu, tyrimų rezultatus. C. Costley, N. Shukla, I. Inceoglu (2009) 
darbu pagrįsto mokymo studentų santykių su universitetu tiriamojoje studijoje aiškinosi privalumus, 
kuriuos studentai gauna pasirinkdami studijas pagal darbu pagrįsto mokymo programą, apžvelg÷ 
studijuojančiųjų pagal darbu pagrįsto mokymo programas mastą, analizavo, kokią įtaką darbu paremto 
mokymo procesas turi studentų nubyr÷jimo pokyčiams ir naujų studentų stojimui. J. Burton, N. Jackson 
(2003) analizavo darbu paremto mokymo taikymą  ne visoje aukštojo mokslo sistemoje,  o vienoje srityje  
– sveikatos apsaugos sistemoje.  Pasak autorių, darbu paremto mokymo poreikis yra srityse, kurios 
neatsiejamos nuo mokymosi visą gyvenimą procesų. Viena iš tokių sričių yra sveikatos apsauga. Darbu 
paremtas mokymas suteikia galimybę nuolat tobul÷ti, mokytis, užsiimant darbine veikla. Darbu pagrįsto 
mokymo sampratos apibūdinimas pateiktas 1 lentel÷je. 

 
1 lentel÷ 

 Darbu pagrįsto mokymo sąvoka 
 

Autorius Metai Apibūdinimas 

D. Bound, J. Garric 1999 

Universitetin÷s programos, sujungiančios universitetus ir darbdavius ir 
sukuriančios naujus mokymosi būdus darbo vietoje.  Šios mokymosi 
programos tenkina studentų poreikius, prisideda prie ilgalaikio organizacijos 
vystymosi, yra akredituotos  universitetų studijų  programos 

D. Bound, N. Solomon 2003 
Viena iš nedaugelio aukštojo mokslo naujovių, sugebančių tenkinti kintančius 
ekonomikos, socialin÷s, švietimo sistemos poreikius 

J. Burton,  N. Jackson 2003 
Mokymas geografiniu požiūriu, vykstantis darbo vietoje, gerinantis darbo 
rezultatus,  skatinantis geriau  išnaudoti sukauptą darbo patirtį 

C. Costley, A.A. 
Abukari, B. Little 

2008 
Tai mokymasis darbe, mokymasis dirbti,  mokymasis  dirbant 

C. Costley, N. Shukla, 
I. Inceoglu 

2009 
Mokymosi procesas, d÷mesį sutelkiantis į kritinio mąstymo ugdymą užsiimant 
konkrečia darbine veikla, palengvinantis žinių įsisavinimą ir jų praktinį 
taikymą, padedantis įgyti reikalingų įgūdžių ir geb÷jimų 

 
Šaltinis: sudaryta darbo autorių 

 
Remiantis lentel÷je pateiktomis skirtingų autorių darbu pagrįsto mokymo sąvokos 

interpretacijomis, galima teigti, kad, visų pirma, darbu pagrįstas mokymas – mokymosi būdas, tam tikrais 
procesais paremtas žinių įgijimo kelias. Tokią sąvokos interpretaciją pateikia J. Burton,  N. Jackson 
(2003), C. Costley, A.A. Abukari, B. Little (2003), C. Costley, N. Shukla, I. Inceoglu (2009). Šiuo 
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sąvokos kontekstu tyrimuose vadovaujasi L. Sajien÷, D. Kondrotavičien÷ (2007). Pavadinimas „darbu 
pagrįstas mokymas“ dažnam gali asocijuotis su mokymu, vykdomu darbe, t. y. to paties turinio 
užsi÷mimų perk÷limas iš universiteto auditorijos į kitą erdvę – darbą.   J. Burton,  N. Jackson (2003), 
pateikdami savo darbu pagrįsto mokymo apibūdinimą, paneigia per siaurą sąvokos supratimą tik kaip 
geografin÷s vietos pokytį. Šie autoriai darbu paremtą mokymą apibūdina taip pat kaip mokymosi procesą, 
tik vykstantį darbe – per darbe vykdomą veiklą, ne per į darbo erdvę perkeltas paskaitas, kaip būdą, 
mokantį dirbti, mokymosi procesą, įgyvendinamą užsiimant darbine veikla. Antra sąvokos interpretacija 
(Bound, Garric, 1999)  apibūdina darbu pagrįstą mokymą kaip studijų programą, t. y. ne tik kaip žinių 
įgijimo, informacijos pateikimo formą, bet kaip aukštojo mokslo sistemos dalį –  universiteto studijų 
programos organizavimo formą, kurios tvarka, eiga yra reglamentuota nuostatų ir aukštojo mokslo 
įstatymų.   

Apibendrinant darbu pagrįsto mokymo sampratas, pateikiamas skirtingų autorių, galima daryti 
išvadą, kad darbu pagrįstas mokymas – plati sąvoka, kurią galima paaiškinti keliuose skirtinguose 
kontekstuose. Siaurąja prasme, darbu pagrįstas mokymas – tai  mokymosi, žinių, įgūdžių, geb÷jimų 
įgijimo būdas. Plačiąja prasme, darbu pagrįstas mokymas – aukštojo mokslo sistemos dalis, aukštojo 
mokslo institucijų studijų programų  formavimo ir vykdymo principas.   

 
Darbu pagrįsto mokymo veikimo principai. Darbu paremto mokymo, kaip sudedamosios 

auštojo mokslo sistemos dalies – studijų organizavimo formos, privalumas – n÷ra griežtos, tiksliai 
apibr÷žtos formul÷s, kiek ir kokių elementų šis metodas turi apimti, t. y. aukštojo mokslo organizacija gali 
pati pasirinkti, kokio intensyvumo bus joje taikoma darbu paremto mokymo programa. Paprastai darbu 
paremto mokymo metodas pasižymi šiomis savyb÷mis: 1) partneryst÷ tarp išorin÷s organizacijos ir 
aukštojo mokslo paslaugas teikiančios institucijos; 2) partneryst÷ sudaro prielaidas praktiniam mokymui 
užtikrinti reikalingos infrastruktūros sukūrimui; 3) kuo daugiau mokymo procesų yra vykdoma ne 
aukštojo mokslo organizacijos auditorijose, o darbo vietoje, tuo didesni pokyčiai vyksta pačioje 
organizacijos infrastruktūroje, sudarant sąlygas darbuotojams mokytis darbo vietoje; 4) mokymas 
pradedamas ne sukuriant visiems vienodą studijų programą, o nustačius kiekvieno individualaus studento 
kompetencijas bei identifikavus studento pageidaujamus įgyti įgūdžius (Bound, Solomon, 2003; Costley, 
Abukari, Little, 2008). 

Darbu pagrįstas mokymas vykdomas 5 etapais (žr. 1 pav.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Darbu pagrįsto mokymo procesas 
Šaltinis: sudaryta darbo autorių, remiantis Costley, Abukari, Little, 2008;  Gardner, 2009 

 

Žinių pripažinimas ir akreditavimas 

Studijų programos planavimas 

Darbu pagrįsto mokymo mokslinių tyrimų ir pl÷tros  metodai 

Darbu pagrįstas projektas 

Norimos kvalifikacijos pasiekimas 

II 

IV 

III 

V 

I 
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Darbu pagrįstas mokymas prasideda nuo būsimo studento turimų žinių ir kompetencijų vertinimo. 
Nustatytas žinių lygis yra įvertinamas akademiniais kreditais. Didžiojoje Britanijoje leidžiama užskaityti 
iki 2/3 pageidaujamos studijuoti studijų programos. Nustačius studento žinių ir kompetencijų lygį, darbu 
pagrįsto mokymo komandos nariai, aukštosios mokyklos darbuotojai, atsižvelgdami į siekiamą 
kvalifikaciją, sudaro studijų planą – individualią studijų programą ir teikia ją tvirtinti universitetui, kai 
kuriais atvejais darbdaviui ar kitai susinteresuotai trečiajai šaliai. Patvirtinus studijų planą, studentas yra 
supažindinamas su tyrimo atlikimo metodais, kuriuos naudodamas studijų laikotarpiu vykdytų tyrimus, 
projektus savo darbo vietoje. Atliekamų užduočių, vykdomų tyrimų ir rengiamų projektų tikslas – įgyti 
naujų žinių ir įgūdžių, reikalingų studento darbin÷je veikloje, duoti naudą darbdaviui, kad jis būtų 
suinteresuotas palaikyti pagal darbu pagrįsto mokymo programą studijuojantį darbuotoją ir skatintų kitus 
pasinaudoti šiuo studijų metodu. Praktin÷s užduotys (tyrimai, projektai) atliekamos ieškant ir remiantis 
studijuojamos programos teorine medžiaga, tačiau teorija yra praktiškai taikoma, siekiant tiek studento 
praktinio, profesinio tobul÷jimo, tiek pokyčių darbo vietoje, t. y. naudos darbdaviui. Atlikus užduotis, 
tyrimą ar projektą, rezultatas yra pristatomas, įvertinamas ir studijų programa baigiama suteikiant 
studentui  kvalifikaciją.  

2 paveiksle pateikiama darbu pagrįsto mokymo suteikiama nauda. 
 

 
 

2 pav. Darbu pagrįsto mokymo proceso naudos gav÷jai 
Šaltinis: sudaryta darbo autorių, remiantis Burton, Jackson, 2003;  Gardner, 2009 

 
Apibendrinant darbu pagrįsto mokymo etapus galima teigti, kad šis studijų metodas unikalus tuo, 

kad prisitaiko prie kiekvieno studento poreikių. Tenkinant individualius studento žinių poreikius yra 
tenkinami darbdavio poreikiai, kadangi būtent darbin÷ veikla, darbo vietoje vykdomos užduotys leidžia 
suprasti studentui, kokių žinių ir įgūdžių jam trūksta. Studentui įgijus trūkstamų žinių ir geb÷jimų, 
pager÷ja jo atliekamas darbas. Geriau atliekamas darbas –  ekonominei socialinei sistemai tenkanti darbu 
pagrįsto mokymo nauda.  Pasak C. Costley, A. A. Abukari,  B. Little (2008), šio metodo teikiama nauda – 
vienas iš esminių principų. Pasak autorių, darbu pagrįsto mokymo procesas gali būti s÷kmingai taikomas 
tik tokiu atveju, jei kuria darbdaviui prid÷tinę vertę, t. y. jei darbo vietoje gaunama „apčiuopiama“ nauda 
palaikant darbuotojų studijas, organizuojamas šio metodo principu.   

 
  Darbu pagrįsto mokymo poreikis. Naujų inovatyvių studijų metodų poreikį sąlygoja kitančios 

socialin÷s, ekonomin÷s aplinkos sąlygos. Tyrimų, daugiau orientuotų į praktinį darbu pagrįsto mokymo 
aspektą, autoriai (Bound,  Solomon, 2003) pastebi, kad šio metodo poreikį sąlygoja keli veiksniai: 
Vyriausyb÷s išlaidų pokyčiai švietimo sistemos atžvilgiu, noras padidinti studentų skaičių ir įvairovę 
aukštosiose mokyklose, universitetuose dominuojantis įgyjamų  teorinių žinių pobūdis. Šie veiksniai 
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skatina ieškoti inovatyvių studijų metodų. Autorių nuomone, būtų  ne visai teisinga teigti, kad darbu 
pagrįstas mokymas – tobuliausias studijų metodas, tačiau šiuo metu jis padeda geriausiai tenkinti 
šiandieninius ekonominius ir socialinius švietimo sistemos poreikius. J. Burton, N. Jackson (2003) 
pastebi, kad studijų, organizuojamų pagal darbu pagrįsto mokymo principą, poreikį lemia profesin÷s 
veiklos tam tikrose srityse specifika. Vertinant demografinę studentų charakteristiką ir studentų elgseną, 
priimant su studijomis susijusius sprendimus, ne tik Didžiojoje Britanijoje, bet ir kitose šalyse 
susiduriama su tendencija, kad jaunimas aukštojo mokslo pasirinktos studijų programos suteikiamą 
kvalifikaciją įgyja 21 m. amžiaus. Baigus aukštąją mokyklą ir įgijus kvalifikaciją, dalis dirbančiųjų 
užsiima tik profesine veikla, nebestudijuodami ir nebekeldami kvalifikacijos. Kita dalis, užsiimantys 
profesine veikla, kuri reikalauja periodinio žinių ir įgūdžių patikrinimo, atestacijos, mokymuisi ir 
kvalifikacijos k÷limui laiko skiria prieš atestaciją. Darbu pagrįstas mokymas – būdas paskatinti 
išsilavinimą turintį, dirbantį žmogų nuolat tobul÷ti, siekti naujų žinių, geb÷jimų atsižvelgiant į kintančias 
darbo rinkos, srities, kurioje dirba, aplinkos sąlygas.  C. Costley, N. Shukla, I. Inceoglu (2009), atlikę 
praktinį tyrimą studentų, studijuojančių pagal programas, organizuojamas darbu pagrįsto mokymo 
principu, teigia, kad darbu pagrįstas mokymas puikiai tenkina dirbančių studentų poreikius.   

Apibendrinant tyr÷jų pasteb÷jimus galima teigti, kad darbu paremto mokymo poreikį skatina 
demografiniai pokyčiai, siekis padidinti studentų skaičių, sudarant sąlygas studijuoti dirbančiai, aukštojo 
mokslo diplomą ir kvalifikaciją jau įgijusiai darbo j÷gos daliai.  

 
Išvados 
1. Darbu pagrįstą mokymą galima apibūdinti dvejopai. Pirma, tai žinių, įgūdžių, geb÷jimų įgijimo 

būdas, įsisavinant teorinę studijų informaciją per darbin÷je, profesin÷je, kasdienin÷je veikloje atliekamas 
nekasdienes užduotis. Kitas požiūris apibūdina  darbu pagrįstą mokymą, kaip aukštojo mokslo studijų 
programų pagrindą, jų organizavimo esminį principą. Darbu pagrįstas mokymas – aukštojo mokslo 
sistemos dalis, apjungianti universitetą, studentus ir darbdavius į visumą, d÷l kurios šis medodas ir yra 
efektyvus. Darbu pagrįstas mokymas pasižymi lankstumu, studijų programų turinio pokyčiais, 
atsižvelgiant į ekonomin÷s, socialin÷s aplinkos pasikeitimus būtent d÷l nuolatinio glaudaus ryšio su 
trečiąja šalimi studijų procese – darbdaviais.  

2. Darbu paremtas mokymas organizuojamas penkiais etapais: kiekvieno studento turimų žinių 
įvertinimas, studijų plano, atsižvelgiant į studento tikslus ir norimas įgyti žinias, sudarymas, darbo 
metodų paaiškinimas, teorinių žinių taikymas atliekant praktines užduotis, naudingas darbdaviui ir 
susijusias su studento kasdiene darbine veikla, atliktų užduočių, tyrimų, projektų įvertinimas  ir siektos 
kvalifikacijos suteikimas.  

3. Praktika pagrįsto mokymo poreikį lemia nepalankios demografin÷s aplinkyb÷s, tokios, kaip 
auganti emigracija, maž÷jantis jaunimo skaičius, komerciniai aukštųjų mokyklų interesai siekiant 
pritraukti daugiau studentų, siekiant išpl÷sti tikslinę aukštojo mokslo paslaugų klientų rinką, geriau 
tenkinant išsilavinimą jau įgijusių, dirbančių studentų poreikius. Darbu pagrįsto mokymo poreikį sąlygoja 
kintančios ekonomin÷s aplinkos sąlygos, besikeičiantys technologiniai procesai, lemiantys vis naujų ir 
naujų žinių, geb÷jimų ir kompetencijų poreikį. Vertinant darbu pagrįsto mokymo poreikį didinančius 
veiksnius, svarbus vaidmuo  tenka darbdaviui. Atsižvelgiant į tai, kad darbu pagrįstas mokymas yra 
trišalis procesas, darbdavio reikalavimų dirbančiajam augimas, pastovaus kvalifikacijos k÷limo, 
tobul÷jimo skatinimas, su tuo susijęs didesn÷s prid÷tin÷s vert÷s įmon÷je kūrimas  didina darbu pagrįsto 
mokymo poreikį.  
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THEORETICAL ASPECT OF WORK-BASED LEARNING 
 
Rasa Reizgevičien÷, Northern Lithuania College 
Marius Reizgevičius, Siauliai University 
 
Summary. In developed countries with the long tradition of higher education, the need for innovative 

education and training techniques was perceived in the second half of the last century. Since 1980, innovative 
training methods in the UK have prompted the authorities’ attention and financial support.  After 15 years of the 
implementing of the work-based learning, one university received the Queen’s Award - a highly prestigious award 
for outstanding achievements in the categories of Innovation, International Trade and Sustainable Development 
proving the importance, relevance and usefulness of this innovative learning method. Work-based learning is a 
relevant topic of British academic community and has been analysed among researchers for more than one decade.  
The topic of the work-based learning has been analysed by researchers in a variety of contexts. Some researchers 
analyse a common educational approach to the deepening of the theoretical aspect. Other ones examine practical 
application of this approach. Others are concentrated on the relatively narrow and specific scope of this method. The 
topic of the work based learning is relatively new in Lithuania in comparison with Britain's momentum in the 
academic sphere and practice. The variety of innovative solvency, including the methods of study and work-based 
training application, was analyzed only by some researchers interested in innovative study methods.  

The object of the research is the method of the work-based learning. 
The objective of the study is to analyse the method of the work-based learning in theoretical aspects.  
The tasks were the following: 
1. To describe the concept of the work based learning. 
2. To distinguish the stages of organising of the work-based training. 
3. To analyze factors affecting the application of the work based learning. 
Whereas the work based learning has been analysed in different contexts, the conception of this method 

may also be described in two contexts. First of all, the conception of the work based learning has been used to 
denominate the way of learning, getting knowledge and skills. Other conception of the work based learning 
describes the part of the process of higher education – the principles underpinning the process of education and 
study programs. The work-based learning is the system of higher education, which combines a university, students 
and employers in the totality, which makes this method effective. The work-based learning is characterized as very 
flexible in changing economical conditions, meeting appropriately the changes of a social environment, because this 
method includes cooperation between three parties – a student, a university and an employer.   The work-based 
learning is organized in five stages, which begin basing on the assessment of the existing knowledge of each student 
and determination of an individual study plan, taking into account the student's goals. After this, a student gets the 
information, how to perform practical tasks, make researches and projects. Performing practical tasks during work-
based learning procces, using theoretical knowledge in everyday work activities, the added value in the workplace is 
created.  When practical tasks, researches or projects are performed, the result thereof is evaluated and the student 
gets the pursued qualification. The need for the practice-based training is determined by unfavourable demographic 
conditions, such as emigration, declining number of young people, the commercial interests of universities to attract 
more students, to expand the target customers in the market of higher education services. Assessing the need for the 
work-based learning, the employer plays an important role as the encouraging factor.   Given the fact that the work-
based learning is a tripartite process, the employer's requirements for an employee’s growth, continuous training,  
promotion of development associated with the higher value-added enterprise development increase the need for the 
work-based training.  

 Key words: work-based learning, innovative methods of study. 
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Anotacija. Studijų kokyb÷ labai priklauso nuo pačios aukštosios mokyklos strateginių nuostatų kokyb÷s 
užtikrinimo srityje ir konstruktyvaus studentų, d÷stytojų, socialinių partnerių bendradarbiavimo bei sutarimo d÷l 
studijų kokyb÷s suvokimo. Straipsnyje aptariami studijų kokyb÷s vertinimo kriterijai, į studentus orientuotų studijų 
pagrindiniai principai. Atlikto ir straipsnyje pristatomo tyrimo rezultatai leidžia naujai pažvelgti į studijų kokyb÷s 
vertinimo kriterijus, atskleidžiančius studijų kokyb÷s faktorių santykį su inovacijomis studijų srityje. 

Pagrindin÷s sąvokos: inovacijos studijų srityje, studijų kokyb÷, studijų kokyb÷s vertinimas. 
 

Įvadas. Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis rengimas išlieka kertiniai Europos politikos 
akmenys – siekiama ne tik įgyvendinti vykstančias  reformas, bet ir tobulinti profesinį rengimą / 
mokymąsi visą gyvenimą,  kad Europa taptų pasaulio lydere, kuriant žinių visuomenę.   2009 m. Europos 
Komisija  paskelb÷ naujas Švietimo ir profesinio rengimo strategijos gaires „Lisabona 2010“. Ši strategija 
įtvirtino Europos Komisijos prioritetus, skatinant Švietimo ir ugdymo reformas per ateinančius 5–10 
metų. Strategija ir prioritetai yra nuolat peržiūrimi bei tobulinami, nuolat konsultuojamasi su 
suinteresuotomis pus÷mis, taip pat su tokiomis organizacijomis, kaip EfVET (Europos profesinio ir 
techninio švietimo bei  ugdymo forumas) ir EUCIS/LLL (Europos pilietin÷s visuomen÷s Mokymosi visą 
gyvenimą programa), jau nustatyti prioritetai ir sukurtos darbo programos. Lietuvoje nuo 1991 metų 
prasid÷jusi aukštojo mokslo pertvarka jau pasiek÷ tam tikrus rezultatus: atsirado dviejų tipų aukštosios 
mokyklos – universitetai ir kolegijos, 2009 m. priimtas naujas Mokslo ir studijų įstatymas, kurį pri÷mus 
prasid÷jo aukštojo mokslo reformos aktyvus įgyvendinimas.  Reformos tikslai yra visiems aiškūs: geresn÷ 
studijų kokyb÷, profesionalūs d÷stytojai, geriau aprūpinta infrastruktūra, garantuota socialin÷ parama 
studentams, pakankamas studijų finansavimas, modernus aukštųjų mokyklų valdymas, pasaulinio lygio 
Lietuvos mokslo centrai. Valstyb÷s ateities perspektyvą siejant su moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
specialistų rengimo ir studijų kokyb÷s klausimai vis dažniau aptariami įvairiuose lygmenyse. 

Lietuvos aukštojo mokslo sistemą su visuomenine-kultūrine aplinka ir gamybine-technologine 
baze sieja daugyb÷ sud÷tingų funkcinių santykių ir ryšių. Šiuo metu, kai praktiškai išspręsti visuotinio 
vidurinio išsilavinimo uždaviniai, o aukštasis mokslas tapo masiniu, min÷ti santykiai ir ryšiai yra vieni iš 
svarbiausių tarp visuomen÷s ir valstyb÷s prioritetų. Aukštojo mokslo masiškumas ir prieinamumas 
paskatino diskusijas šia tema, prasidedančias nuomone apie tai, kad išsilavinimo pigumas atves prie 
ugdymo įstaigų ir jų darbuotojų statuso žeminimo, ir besibaigiančias kvietimais apriboti aukštojo mokslo 
prieinamumą, sudaryti kliūtis, išsaugančias aukštojo mokslo elitiškumą. 

Jei aukštojo mokslo prieinamumas ir orientavimasis į darbo rinkos poreikius yra suprantama ir 
įprasta problema, tai studijų kokyb÷s rodikliai iki šiol n÷ra aiškiai įvardinti. Taip yra tod÷l, kad pati 
studijų kokyb÷s sąvoka n÷ra vienareikšm÷, jos įvairūs aspektai ir jų tarpusavio ryšiai negali būti 
adekvačiai formalizuoti. Be to, įvairios studijų procese dalyvaujančios socialin÷s grup÷s (studentai, 
d÷stytojai, aukštųjų mokyklų vadovai, darbdaviai) skirtingai suvokia studijų kokybę ir kelia jai skirtingus 
reikalavimus. Studijų kokyb÷s tobulinimo klausimai tampa prioritetiniais visų aukštųjų mokyklų veikloje, 
o siekis bent iš dalies formalizuoti kokyb÷s vertinimo rodiklius parodo problemos aktualumą ne tik 
pačioms aukštosioms mokykloms, bet ir studijų kokybę vertinantiems proceso dalyviams. 
 Tyrimo objektas – studijų kokyb÷s vertinimo aspektai. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti studijų kokyb÷s vertinimo aspektus studentų požiūriu. 
Tyrimo uždaviniai: 
1.Aptarti studijų kokybę lemiančius ugdomosios veiklos kriterijus. 
2.Išskirti pagrindinius į studentus orientuotus studijų principus. 
3.Ištirti studentų požiūrį į studijų kokybę. 
Tyrimo apribojimai: šiuo tyrimu buvo siekta ištirti tik Šiaulių valstybin÷s kolegijos ištęstinių 

studijų studentų požiūrį į studijų kokybę. Laikytasi nuostatos, kad dirbančių studentų požiūris išsamiau 
atspind÷s ir darbdavių poreikius, specialistams keliamus reikalavimus. Tyrimu orientuotasi nustatyti 
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santykį su inovacijomis ugdymo srityje, motyvaciją, neformalius santykius, pasitik÷jimo lygį ir požiūrį į 
studijų kokybę kolegijoje. 
 

Studijų kokyb÷s vertinimo kriterijai. Studijų kokyb÷ labai priklauso nuo pačios aukštosios 
mokyklos strateginių nuostatų kokyb÷s užtikrinimo srityje ir konstruktyvaus studentų, d÷stytojų, 
socialinių partnerių bendradarbiavimo bei sutarimo d÷l studijų kokyb÷s suvokimo. Kokyb÷s sąvoka 
jungia ekonominius, socialinius, pažintinius bei kultūrinius aspektus ir yra  suvokiama kaip visumin÷ 
integrali ugdymo veiklos ir jos rezultatų charakteristika. Analizuojant UNESCO dokumentą „Aukštojo 
mokslo reforma ir vystymas“, priimtą 1995 metais bei kitus dokumentus, nusakančius aukštojo mokslo 
raidą, galima išskirti tris ugdomosios veiklos kriterijus, labiausiai atspindinčius aukštojo mokslo kokybę 
(Реформа и развитие высшего образования, 1995). 

Pirmasis kriterijus – personalo kokyb÷, kurią gali apibūdinti d÷stytojų ir mokslinio personalo 
akademin÷s kvalifikacijos lygis. Personalo ir studijų programų kokyb÷ dera su d÷stymo ir mokslinių 
tyrimų procesu, jei atsižvelgiama į jų atitikimą visuomen÷s poreikius, nusakoma ugdymo turinio 
akademin÷ kokyb÷. Pastaraisiais metais daug diskutuojama d÷l aukštųjų mokyklų d÷stytojų lygio ir 
dažniausiai pripažįstama, kad personalo kokybę būtina tobulinti. Aukštosios mokyklos personalo kokyb÷s 
problemas sprendžia įvairiai – išnaudoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamų projektų 
galimybes, didina stažuočių reikšmingumą, vykdo jaunų darbuotojų pritraukimo programas, skatina 
d÷stytojus studijuoti doktorantūroje, kuria mentoryst÷s sistemas, skatindamos jaunyst÷s ir patirties 
sintezę. Šios veiklos priklauso nuo aukštųjų mokyklų valdymo kokyb÷s. 

Antrasis kriterijus – studentų parengimo kokyb÷, kuri aukštojo mokslo masiškumo sąlygomis gali 
būti pasiekiama per studijų programų diversifikavimą, skirtumų tarp vidurinio ir aukštojo mokslo 
mažinimą bei profesinio orientavimo ir mokymosi motyvacijos priemonių efektyvumo didinimą. 
Studentai patys vis dažniau teigia, kad jiems būtinos tokios kompetencijos, kurių reik÷s profesinei ateities 
veiklai – analitin÷s veiklos ir tyrimų, sprendimų pri÷mimo, kūrybiškumo, komunikacijos, savarankiško 
tobulinimosi. Gerinant studentų parengimo kokybę, vis didesnis vaidmuo tenka aukštųjų mokyklų 
socialiniams partneriams, kurie aktyviai dalyvauja rengiant ir atnaujinant studijų programas, suteikia 
studentams galimybes atlikti praktikas, rinkti medžiagą baigiamiesiems darbams, skiria praktikų bei darbų 
vadovus. 

Trečiasis kriterijus – aukštųjų mokyklų infrastruktūros ir studijų fizin÷s aplinkos kokyb÷, 
apimanti jų funkcionavimo sąlygų visumą, įskaitant kompiuterinius tinklus ir šiuolaikines bibliotekas; tai 
gali būti užtikrinta tik per tinkamą finansavimą, valstybinį požiūrį į aukštąjį mokslą, kaip į nacionalinį 
prioritetą. 

Europos ir Lietuvos aukštojo mokslo erdv÷je vis daugiau d÷mesio skiriama studijų kokybei, 
atsižvelgiant į geb÷jimą orientuoti studijas į mokymosi pasiekimus: Dublino aprašai (juos 2004 m. po 
Berlyno komunikato pareng÷ neformalaus Bendros kokyb÷s iniciatyvos tinklo darbo grup÷, įsteigta 1999 
metais po Mastrichto susitikimo, kaip atsaką į Bolonijos deklaraciją) apibr÷žia absolvento kompetencijas, 
kurios sukuria prielaidas specialistui s÷kmingai dirbti besikeičiančioje profesin÷je aplinkoje: identifikuoti 
ir sisteminti problemas, pagrįsti optimalius etiškus sprendimus, bendradarbiauti ir numatyti savo tolesnio 
mokymosi sritis. 

 
Į studentus orientuotų studijų pagrindiniai principai. 1999 m. 29-ių Europos šalių švietimo 

ministrai pasiraš÷ Bolonijos deklaraciją „Europos aukštojo mokslo erdv÷“, kurioje buvo numatyta iki 
2010 m. sukurti bendrąją Europos aukštojo mokslo erdvę bei pristatytos pagrindin÷s deklaracijos 
įgyvendinimo gair÷s ir tikslai. Nors Bolonijos deklaracija ir nepateik÷ konkrečių sprendimų ar priemonių, 
kuriomis būtų galima įgyvendinti jos nuostatas, tačiau aptar÷ veiklos sritis ir tikslus, kurie tur÷tų būti 
pasiekti. 2010 m. Europos švietimo ministrams nusprendus, jog Bolonijos procesas n÷ra baigtinis, buvo 
pasirašyta Budapešto–Vienos deklaracija, kurioje iškeltas naujas tikslas – į studentus orientuotos studijos. 
Vykstant diskusijoms d÷l to, kiek Bolonijos procesas turi įtakos šiam tikslui pasiekti, tapo akivaizdu, jog 
Bolonijos procesas bei į studentus orientuotos studijos turi bendrų sąlyčio taškų ir turi būti pl÷tojami kartu 
arba vienas šalia kito. 
Šiuo metu į studentus orientuotos studijos n÷ra konkrečiai ir tiksliai apibr÷žtos. Europos studentų sąjunga, 
vykdydama „Time for Student-Centred Learning“ projektą, suformulavo siūlomą šio modelio apibr÷žimą: 
„Aukštojo mokslo institucijose į studentus orientuotos studijos skatina naujo požiūrio bei kultūros 
atsiradimą akademin÷s bendruomen÷s kontekste. Šis mokymosi metodas iš esm÷s remiasi ir yra susijęs su 
konstruktyvistinio mokymo teorijomis. Jis charakterizuojamas kaip inovatyvaus mokymo metodas, kuris 
skatina komunikaciją tarp d÷stytojų ir studentų bei priima studentą kaip aktyvų besimokantįjį ir skatina 
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ugdyti pritaikomuosius įgūdžius, tokius kaip problemų sprendimas, kritinis bei analitinis mąstymas” 
(Student-Centred Learning, 2010). Pagrindiniais koncepcijos principais n÷ra siekiama konkrečiai 
apibr÷žti, kaip šios studijos tur÷tų atrodyti, tačiau siekiama suteikti daugiau aiškumo bei konkretumo, 
nubr÷žti ryškesnę liniją tarp šiuo metu plačiausiai taikomo studijų proceso organizavimo modelio bei į 
studentus orientuotų studijų. 

Į studentus orientuotos studijos reikalauja nuolatinio grįžtamojo ryšio. Šis modelis negali būti 
apibr÷žtas konkrečiai nurodant, kada ir koks mokymo(si) modelis turi būti taikomas. Pagrindinis aspektas 
– studentai, d÷stytojai bei infrastruktūros sistema turi veikti kartu taip, kad būtų galima gerinti studentų 
mokymąsi bei užtikrinti, kad studijų programos (dalyko) iškelti siekiniai būtų pasiekti per studentų 
kritiško mąstymo ugdymą bei įgūdžių formavimą. 

Į studentus orientuotos studijos neturi vieno varianto visiems atvejams. Visos akademin÷s 
bendruomen÷s grup÷s turi skirtingus poreikius, tačiau jos visos kartu dalyvauja studijų procese. Į 
studentus orientuotos studijos leidžia studijas organizuoti taip, kad jos atitiktų visų interesus. 

Visi studentai mokosi skirtingai. Vieni mokosi iš savo klaidų (bandydami atlikti ir mokydamiesi 
iš rezultato), kiti – iš praktin÷s patirties. Kai kurie gali mokytis skaitydami literatūrą, kitiems yra 
reikalingos diskusijos ar mokymosi dalyko medžiagos aptarimas su visais tam, kad ją gal÷tų įsisavinti. 

Studentai turi skirtingus poreikius ir interesus, kurie turi įtakos studijuojant: skiriasi pom÷giai, 
studentų aktyvumas. Aukštosiose mokyklose studijuoja studentai, turintys specialiųjų poreikių: auginantys 
vaikus, turintys negalią, esantys iš socialiai remtinų šeimų. 

Į studentus orientuotų studijų pagrindas – pasirinkimo galimyb÷. Kiekvieną studijų siekinį tur÷tų 
būti įmanoma įgyti studijuojant kelis skirtingus dalykus, tod÷l studentams turi būti sudarytos galimyb÷s 
pagrįstai rinktis atitinkamas disciplinas. 

Studentai turi skirtingas mokymosi patirtis, taip pat ir skirtingas žinias. Mokymosi metu 
gaunamos žinios ir geb÷jimai turi nešti realią naudą kiekvienam studentui: būti pritaikomomis realiame 
gyvenime, profesin÷je veikloje arba visapusiškai atitikti besimokančiojo interesus. Labai svarbu 
atsižvelgti ir į kiekvieno studento anksčiau įgytas kompetencijas, pvz.: jei studentas prieš tai yra mokęsis 
dirbti su atitinkama kompiuterine programa, n÷ra jokio tikslo jį mokyti to paties dar kartą. Asmenin÷ 
studentų patirtis gali būti panaudojama kaip motyvatorius, suteikiant galimybę pačiam studentui 
pasidalinti savo turimomis žiniomis ir geb÷jimais su kitais studentais ir pan. 

Studentai turi tur÷ti galimybę prisid÷ti prie studijų proceso formavimo. Studentams (tiesiogiai 
ir/arba per studentų atstovus) tur÷tų būti suteikta galimyb÷ būti įtrauktiems į studijų dalyko sudarymą, 
atsiskaitymo už dalyką formos nustatymą, studijų programų sudarymą bei tobulinimą ir pan. Studentai 
tur÷tų būti priimami kaip lygiaverčiai studijų proceso dalyviai. Geriausias kelias užtikrinti, jog studijos 
yra orientuojamos į studentą – sudaryti sąlygas studentams patiems nuspręsti, kaip turi atrodyti studijų 
procesas. 

Į studentus orientuotos studijos suteikia galimybę, o ne nurodo. Tuo atveju, kai yra pateikiami 
faktai ir žinios, pasirengimas paskaitoms bei pateikiamas turinys priklauso nuo d÷stytojų. Į studentus 
orientuotos studijos siekia suteikti studentams didesnę atsakomybę leidžiant jiems patiems galvoti, rengti, 
analizuoti informaciją, spręsti problemas ir pan. 

Studijų procesas reikalauja studentų ir d÷stytojų bei administracijos bendradarbiavimo. Svarbu, 
jog bendradarbiavimas vyktų kartu sprendžiant keliamas problemas, kartu siūlomi sprendimo variantai. 
Toks bendras darbas studijų procese ir yra svarbiausia į studentus orientuotų studijų filosofijoje (Į 
studentus orientuotų studijų modelis, 2010). 

 
Empirinio tyrimo rezultatų refleksija. Siekdami įvertinti ištęstinių studijų kokybę Šiaulių 

valstybin÷je kolegijoje, 2010 metais atlikome tyrimą, kurio pagrindine problema tapo studijų kokyb÷s 
faktorių santykis su inovacijomis studijų srityje: motyvacijos, mokymosi bei profesin÷s orientacijos ir 
pasitenkinimo studijomis analiz÷; rinkos poreikių įvertinimo adekvatumas; studijų proceso neformalių 
faktorių įvertinimas; pasitenkinimas studijų aplinka ir jos poreikių nustatymas. Tyrime dalyvavo 197 
ištęstinių studijų baigiamųjų kursų įvairių studijų krypčių studentai. Studijų kokyb÷s vertinimo 
klausimynas buvo sudarytas atsižvelgiant į Jungtin÷s Karalyst÷s bei kitų šalių ir Lietuvos aukštųjų 
mokyklų patirtį. Studentai pagal dešimties balų skalę vertino ištęstinių studijų Šiaulių valstybin÷je 
kolegijoje kokybę: personalo darbą (ne tik d÷stytojų, bet ir studijas aptarnaujančių darbuotojų 
kompetencijas), studentų pasiekimų vertinimo sistemą, asmeninio tobul÷jimo galimybes, paramą 
studentams, studijų proceso organizavimo lankstumą, studijų infrastruktūrą bei kolegijos įvaizdžio svarbą. 

Aptarsime reikšmingesnius tyrimo rezultatus, suteikiančius galimybes įvertinti tam tikrus studijų 
kokyb÷s faktorius. 
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Santykis su inovacijomis ugdymo srityje. Per paskutinį dešimtmetį keletą kartų keit÷si valstyb÷s 
nuostatos d÷l studijų finansavimo, kol 2009 metais priimtas Mokslo ir studijų įstatymas įteisino „studijų 
krepšelio“ sistemą ir įtvirtino galimybę visų studijų formų studentams studijuoti valstyb÷s finansuojamoje 
vietoje, jei jų vidurin÷s mokyklos baigimo dokumentai atspindi pakankamai aukštus pasiekimus. Tačiau 
kiti stojantieji, neįveikę tam tikros pasiekimų ribos, gali rinktis mokamas studijas ir tik÷tis, kad tur÷s 
galimybę pereiti į valstyb÷s finansuojamą vietą. Nagrin÷jome, koks respondentų požiūris į mokamas 
studijas. Studijuojantys Šiaulių valstybin÷je kolegijoje savo l÷šomis (49 proc.) ir valstyb÷s l÷šomis (51 
proc.) pasiskirsto vienodai. Įsitikinome, kad požiūris į aukštojo mokslo reformą yra santūrus ir 
pamatuotas. Apklaustųjų studentų nuomon÷ d÷l mokamų studijų taip pat labai neišsiskyr÷: 52 procentai 
apklaustųjų mano, kad už studijas reikia mok÷ti, 48 procentai tvirtina, kad studijas turi finansuoti 
valstyb÷. Įdomu tai, kad studentų t÷vų nuomon÷ yra šiek tiek kitokia. Net 87 procentai apklaustųjų 
nurod÷, kad jų t÷vams priimtina kita nuomon÷ – bet kurios aukštosios mokyklos pageidaujamos studijų 
programos valstyb÷s finansuojamos vietos prieinamumas. Sp÷jimas, kad pasirengimą mok÷ti už studijas 
nusako gyventojų pragyvenimo lygis, nepasitvirtino. Tyrimas parod÷, kad ugdymo kokyb÷s faktorių 
rinkos orientaciją nusako ne respondentų pajamos, bet aplinkos kultūra. Už nemokamas studijas pasisako 
vyresnioji karta žmonių, kurie patys studijavo tik biudžeto l÷šomis (žr. 1 lentelę). 

1 lentel÷ 
Studentų požiūris į mokamas studijas 

 
Stojimo į aukštąją mokyklą sąlygos Socialinių mokslų 

studijų programų 
studentų atsakymai 

Technologijos 
mokslų studijų 

programų studentų 
atsakymai 

Sutinku, kad mokslas būtų mokamas, bet prieinamas į bet kurią 
studijų programą 

38 % 66 % 

Studijas aukštojoje mokykloje turi finansuoti valstyb÷ 62 % 34 % 
Už studijas turi mok÷ti valstyb÷, bet privaloma atidirbti „pagal 
paskyrimą“ 

14 % 8 % 

Studijos gali būti mokamos, bet būtina sutvarkyti paskolų 
sistemą, numatant galimybes negrąžinti paskolos 

84 % 92 % 

 
Įvykusios Lietuvos aukštojo mokslo pertvarkos pasekm÷ – profesinio bakalauro laipsnis, kuris 

suteikiamas kolegijų absolventams. Svarbu sužinoti studentų nuomonę ir gauti atsakymą į klausimą „Ar 
manote, kad profesinis bakalauras bus darbdavių pripažįstamas kaip diplomuotas specialistas?“ Trečdalis 
studentų (32 proc.) netur÷jo nuomon÷s, tai parodo, kad jiems tai n÷ra aktuali problema, tik 4 procentai 
mano, kad profesinis bakalauras netur÷s diplomuoto specialisto reputacijos; net 64 procentai apklaustųjų 
mano, kad įgytas profesinio bakalauro laipsnis darbdaviams yra labai svarus ir patvirtina diplomuoto 
specialisto įvaizdį. Ši nuostata parodo, kad tie, kurie mano, jog be magistro laipsnio ar be specialiųjų 
profesinių studijų baigimo diplomo bus sud÷tinga rasti savo vietą darbo rinkoje, n÷ra teisūs (93 procentai 
dalyvavusių apklausoje ištęstinių studijų studentų jau dirba ir tod÷l gerai žino darbdavių nuostatas d÷l 
profesinio bakalauro laipsnio įvertinimo). 

Studentų motyvacijos sistema. Tyrimo anketoje buvo pateikti keli teiginiai nuomonei „Aš 
studijuoju tam, kad...“ išsakyti. Vyravo nuostatos: kad „užtikrinčiau savo profesinį augimą“ (44 proc.), 
kad „taip bus lengviau rasti darbą“ (39 proc.). Tik 3 procentai apklaustų studentų studijuoja tam, kad 
„būtų kaip kiti“, 2 procentai – kad „taip susiklost÷ aplinkyb÷s“. Šis rezultatas parodo, kad įsitvirtinimo 
darbo rinkoje motyvacija išlieka pakankamai stipri. Įspūdinga tai, kad net 58 procentai studijuoja tam, kad 
gal÷tų prad÷ti savo verslą. Tai rodo pokyčius, kurie įvyko Lietuvoje verslumo ugdymo srityje. 
Pakankamai netik÷tas rezultatas šiais padid÷jusios emigracijos laikais – tik 4 procentai apklaustų studentų 
nor÷tų dirbti užsienyje. Pakankamai daug studijuoja tik tam, kad gautų aukštojo mokslo diplomą (17 
proc.). 

Studijų kokyb÷s vertinimo aspektai. Į klausimą „Ar pakanka žinių, įgyjamų studijuojant 
kolegijoje?“ studentai pateik÷ įdomius atsakymus. Net 73 proc. mano, kad kolegijoje įgytų žinių pakanka 
profesiniam augimui; 67 procentai teigia, kad įgytų žinių pakanka įsidarbinimui; ir net 88 procentai 
apklaustųjų mano, kad kolegijoje įgytų žinių pakanka tolesn÷ms studijoms. Tačiau neramina gauti 
neigiami atsakymai – įgytų žinių nepakanka darbui užsienyje (23 proc.), savam verslui prad÷ti (12 proc.), 
geresniam įsidarbinimui (11 proc.). 

Vertindami studijų kokybę lemiančius veiksnius, studentai pažym÷jo, kad pasikeit÷ d÷stytojo 
vaidmuo – jis tapo studijų proceso organizatorius bei studijų partneris (67 proc.). Studentai daugiau nori 
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dirbti su d÷stytojais, turinčiais studijų krypties praktinio darbo patirties (89 proc.). Vertindami d÷stytojų 
kompetencijas, studentai pažym÷jo, kad jaunesnio amžiaus d÷stytojai nebijo suklysti ir tai pripažinti, 
tačiau yra daugiau kategoriški ir nelabai linkę diskutuoti (76 proc.). Vyresnio amžiaus d÷stytojai daugiau 
turi patirties, kuri leidžia jiems prieinamai išd÷styti sud÷tingus klausimus, daugiau diskutuoti, parinkti 
praktinį pritaikomumą turinčias užduotis (83 proc.). Studentai mano, kad visų sričių studijose daugiau 
d÷mesio tur÷tų būti teikiama realių problemų sprendimui bei kūrybiškumą skatinančioms užduotims (76 
proc.). 

Vertindami, kaip studijos Šiaulių valstybin÷je kolegijoje yra orientuotos į studentus, respondentai 
pažym÷jo, kad vyrauja aktyvus, o ne pasyvus mokymas (83 proc.), kad padid÷jo studentų atsakomyb÷ už 
studijų kokybę (54 proc.), kad jaučiama abipus÷ pagarba tarp studentų ir d÷stytojų. 

Neformalūs santykiai ir pasitik÷jimo lygis kolegijoje. Šiandien vis dažniau diskutuojama apie 
neformalius santykius ugdymo srityje, pripažįstama, kad korupcijos pasireiškimai gali sumenkinti visas 
pastangas, nukreiptas į studijų kokyb÷s gerinimą. Tod÷l į valdymo steb÷senos sistemą būtina įtraukti 
neformalių santykių nagrin÷jimą. Neformalūs santykiai suprantami kaip visi santykiai, kurie neatsispindi 
ataskaitose, nefiksuojami sutartyse, t. y. kurie vyrauja aplinkoje. Tokių santykių steb÷jimas ir 
analizavimas vykdomas tam, kad būtų galima įvertinti, kaip kolegijoje paplitę socialinių normų ir 
taisyklių pažeidimai.  

Empirinio tyrimo rezultatai parod÷, kad studentai n÷ra verčiami d÷stytojų ar kitų darbuotojų teikti 
dovanas, kaip nors kitaip atsilyginti, kad jiems nesudaromos sąlygos įsiteikti d÷stytojams ir galimai 
pagerinti savo pasiekimus. Tačiau į klausimą „Ar praktikuojate g÷lių įteikimą d÷stytojams?“ studentai 
pripažino, kad po egzamino leidžia sau įteikti d÷stytojams g÷les kaip pagarbos ir pad÷kos ženklą (83 
proc.), net 98 proc. apklausoje dalyvavusių studentų mano, kad diplomų įteikimo švent÷s metu privalu 
palikti mokyklai šiai absolventų laidai atminti skirtą suvenyrą. Tokios nuostatos vyrauja d÷l įsigal÷jusių 
senų tradicijų, kurios perduodamos iš kartos į kartą. 

Pažym÷tina, kad studentai labai palankiai įvertino pasitik÷jimo kolegija ir jos darbuotojais lygį. 
Net 86 proc. mano, kad d÷stytojais jie gali pasitik÷ti, kad jiems nekyla abejonių d÷l pasiekimų vertinimo 
objektyvumo. Neramina neigiami atsakymai apie pasitik÷jimą d÷stytojais, nors taip atsak÷ tik 6 proc. visų  
dalyvavusiųjų apklausoje. Jie mano, kad kolegijoje pasitaiko favoritizmo apraiškų (favoritizmas – tai 
pirmumo, išskirtinio d÷mesio suteikimas asmeniui ar asmenų grupei). Gali būti, kad šis favoritizmas yra 
„nekaltas“, nes jį skatina psichologinis d÷stytojo negeb÷jimas nešališkai vertinti studentų pasiekimus. 
Tačiau tai jau galima būtų vadinti d÷stytojo kompetencijos trūkumu. 

Pasitenkinimas studijų aplinka. Studentams buvo pasiūlyta įvertinti balais kolegijos studijų bazę. 
Pažym÷tina, kad bendra studijų aplinka tenkina studentus (įvertinimo balo vidurkis 9,7). Jiems kolegijoje 
patinka, jaukios atrodo poilsiui skirtos patalpos, tenkina sudarytos maitinimo sąlygos, studentams 
priimtini pasiūlymai pasinaudoti bendrabučio paslaugomis. Palankiai studentai įvertino ir kolegijos 
aprūpinimą informacin÷mis technologijomis, jų prieinamumą studentams (įvertinimo balo vidurkis 8,9). 
Kolegijos bibliotekos fondai studentams atrodo pakankami iš dalies: jų poreikiai netenkinami, kai norima 
paimti knygas ilgesniam nei dviejų savaičių laikotarpiui. Studentams siūlomi elektroniniai leidiniai atrodo 
patogūs tik pusei apklaustųjų studentų (53 proc.). Savo nuomonę studentai išsak÷ ir d÷l studijoms skirtų 
patalpų aprūpinimo naujausia įranga. Iš esm÷s pastabų d÷l studijų baz÷s aprūpinimo neturi socialinių 
mokslų studijų programų studentai (įvertinimo balo vidurkis 9,3). Technologijos mokslų studijų 
programų studentai mano, kad įranga turi būti atnaujinama nuolat, o dabartinį studijų baz÷s aprūpinimą 
vertina 8,2 balo. Didžioji dalis studentų mano, kad kolegijos infrastruktūra atitinka šiuolaikinei aukštajai 
mokyklai keliamus reikalavimus.  

 
Išvados  
1. Aukštojo mokslo kokybę labiausiai atspindi trys ugdomosios veiklos kriterijai: personalo 

kokyb÷, studentų parengimo kokyb÷, aukštųjų mokyklų infrastruktūros ir studijų fizin÷s aplinkos kokyb÷. 
2. Europos aukštojo mokslo erdv÷je vis daugiau d÷mesio skiriama studijų kokybei, atsižvelgiant į 

geb÷jimą orientuoti studijas į studentą bei mokymosi pasiekimus. Šia kryptimi nuolat tobulina veiklą ir 
Lietuvos aukštosios mokyklos. Į studentą orientuotos studijos suprantamos kaip inovatyvaus mokymo 
metodas, kuris skatina komunikaciją tarp d÷stytojų ir studentų, priima studentą kaip aktyvų besimokantįjį, 
skatina ugdyti pritaikomuosius įgūdžius, tokius kaip problemų sprendimas, kritinis bei analitinis 
mąstymas. 

3. Ištyrus Šiaulių valstybin÷s kolegijos ištęstinių studijų studentų studijų kokyb÷s vertinimą, 
nustatyta, kad: 
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- studijas kolegijoje pasirinko d÷l čia užtikrinamos studijų kokyb÷s, kuria jie taip pat yra  
patenkinti; 

- ugdymo kokyb÷s faktorių rinkos orientaciją nusako ne respondentų pajamos, bet aplinkos 
kultūra; 

- kolegijoje įgyjamas profesinio bakalauro laipsnis darbdaviams yra labai svarus ir patvirtina 
diplomuoto specialisto įvaizdį; 

- kolegijos studentų įsitvirtinimo darbo rinkoje motyvacija išlieka pakankamai stipri;  
- daugiau kaip pus÷ studentų studijuoja tam, kad gal÷tų prad÷ti savo verslą, o tai rodo teigiamus 

pokyčius, kurie įvyko Lietuvoje verslumo ugdymo srityje; 
- pasikeit÷ kolegijos d÷stytojo vaidmuo – jis tapo studijų proceso organizatorius bei studijų 

partneris;  
- visų sričių studijose daugiau d÷mesio tur÷tų būti teikiama realių, praktin÷je veikloje iškylančių 

problemų sprendimui bei studentų kūrybiškumą skatinančioms užduotims; 
- kolegijoje vyrauja aktyvus, o ne pasyvus mokymas, padid÷jo studentų atsakomyb÷ už studijų 

kokybę, jaučiama abipus÷ pagarba tarp studentų ir d÷stytojų; 
- kolegijos studentai labai aukštai vertina pasitik÷jimo kolegija ir jos darbuotojais lygį; 
- favoritizavimas pastebimas labai retai, manoma, kad jį skatina psichologinis atskirų d÷stytojų 

negeb÷jimas nešališkai vertinti studentų pasiekimus, o tai jau galima būtų vadinti d÷stytojo kompetencijos 
trūkumu; 

- kolegijos infrastruktūra atitinka šiuolaikinei aukštajai mokyklai keliamus reikalavimus.  
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Abstract. The quality of studies depends on the strategic attitude of a higher education institution itself in 

the sphere of quality assurance and on the constructive cooperation and consensus of students, teachers, social 
partners related to the perception of the study quality. The article deals with the criteria of study quality assessment 
and the main principles of student oriented studies. The results of the research presented in the article enable a new 
view of the study quality assessment criteria, revealing the relationship of the study quality factors with innovations 
in the sphere of studies.  
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Anotacija. Postindustrin÷s stadijos dominant÷ – socialin÷s struktūros decentracija ir stabilaus 
sociokultūrinio pasaul÷vaizdžio dekonstravimas. Inovacijos, keičiančios tradicinių sociumo stabilizacijos 
mechanizmus į  nepaliaujamą tranzityvumo ir krizių būvį, formuoja  dinaminio chaoso kultūros diskursą. 

Kultūros substancinio pagrindo devalvacija iškelia visuomen÷s ir  individo savirealizacijos už tradicin÷s  
mokymo – ugdymo struktūrų r÷mų (arba juos modifikuojant) problemą. Žmogiškojo kapitalo aktualizacija, sąlygota 
kultūrinio kapitalo postindustrinio modernizavimo išdavoje, suponuoja: 1) rinkos elementų aukštųjų studijų srityje 
(plg. Bolonijos deklaraciją) atsiradimą ir gil÷jimą; 2)  visuomen÷s, rinkos ir individų interesų ir tikslų subalansuotos 
įvairov÷s darnios pl÷tros koncepcijos kontekste pagrįstumą. 

Informacin÷s visuomen÷s poreikių sklaida lemia sistemin÷s išsilavinimo sferos bifurkaciją – elitinio ir 
masinio lavinimo kryptis su jų specifin÷mis institucijomis, programomis, tikslais, subjektais bei adresatais ir kt. Šiuo 
pagrindu dekonstruotoje ankstesnio linijinio socialinio, kultūrinio, intelektualinio stabilumo („logocentrizmo“) 
erdv÷je formuojasi kompleksin÷ sociohumanitarin÷ žmogiškojo ir kultūrinio kapitalų antropologin÷ sintez÷ – 
asambliažas. 

Pagrindin÷s sąvokos: darni pl÷tra, elitas, informacin÷ visuomen÷, išsilavinimas, kultūra, liberalizacija, 
studijos, žmogiškasis kapitalas. 

 
Įvadas. Šiuolaikinio postindustrializmo, kaip ir klasikinių civilizacijų sisteminių krizių, epochose 

bazinių vertybių infliacija nebūtinai reiškiasi standartiniu tokiems periodams požymių rinkiniu – 
nuopoliu, involiucija, primityvizacija  ir pan. Tokiam tipiškam ex post facto vaizdiniui prieštarauja ir 
pakankamai didelis  priešingų pavyzdžių kiekis, ryškiai reprezentuojamas V÷lyvojo Moderno visuomenių 
perturbacijomis. 

Nepamatuoti (ir nenusp÷jami) socialiniai proveržiai, chaotiškai šuoliškas struktūrinis augimas, 
kontrastiškos sintez÷s, demonstratyvumas ir netgi supersistemiškumas, stimuliuojamas maštabiškos 
dezintegracijos kontekstuose – tokios regimos nūdien civilizacin÷s, kultūrin÷s, socialin÷s kriz÷s apraiškos 
vienareikšmiškai „užprogramuoja“ probleminį bet kurio iš tų aspektų tyrimą ir pažintinį vertinimą. 

Apšvietos projekto motto: „Sapere aude“, įkūnytas fundamentiniame socialinio, kultūrinio ir 
intelektinio švietimo, lavinimo ir ugdymo tinkle, mūsų dienomis, atrodo, pasiek÷ savo kulminaciją. Aib÷ 
mokymo įstaigų, pradedant nuo ikimokyklinio ugdymo iki „trečiojo amžiaus universitetų“, kurių didesn÷ 
pus÷ (tiek kokybiniu, tiek ir kiekybiniu atžvilgiais) atspindi modernių Vakarų visuomenių poreikius, tarsi 
liudija pilną ir galutinę Ratio pergalę  visose esmin÷se žmoniškosios civilizacijos saviraiškos srityse. 

Suprantama, tokia pl÷tra n÷ra savitiksl÷, nes substancinis jos tikslas ir paskirtis – 
savitranscendencija visose  pagrindin÷se socialin÷s sistemos grandyse (siekiant jų racionalumo, 
efektyvumo ir pragmatiškumo) tuo pačiu didinant bendrąją visuomeninio g÷rio sumą. Kita vertus, 
sud÷tingoje, giliai diferencijuotoje ir struktūruotoje V÷lyvojo Moderno visuomen÷je intelektinio, 
profesinio, dalykinio ir pan. ugdymo būdai ir galimyb÷s taip pat įvairuoja, taip atliepdami aktualius 
visuomenin÷s savireguliacijos, valdymo, vystymo ir kt. strateginius poreikius bei jų nūdien vis 
spart÷jančią kaitą. 

Būtent pastarųjų – postmaterialių poreikių, interesų ir siekių struktūrin÷s dinamikos tyrimas 
globalin÷s darnios pl÷tros konceptualiniame kontekste yra pagrindinis šio straipsnio tikslas. 

 
Postindustrializacija  ir  informatizacija. Postuluodamas postindustrin÷je sociumo raidos  

stadijoje dominuojančias  socialin÷s struktūracijos trajektorijas, D. Bell akcentavo specialistų, vadovų, 
vadybininkų lemiamą vaidmenį kompleksin÷je visuomenin÷je sistemoje bei tolesn÷je jos evoliucijoje. 
Vertinant visovišką šių pokyčių kontekstą sociologiniu požiūriu, tai reiškia, sykiu ir naujų socialumo tipų 
gimimo neišvengiamumą. 

Postindustrinio sociumo principin÷ specifika glūdi būdingose šiai visuomenin÷s raidos stadijai 
ypatyb÷se – pliuralizme, fragmentacijoje ir decentracijoje. Neatsitiktinai šios socialinio dinamizmo 
apraiškos sutampa su postmodernizmo metodologin÷mis prieigomis – rekonstrukcija ir decentracija, kurių 
pirmoji išreiškia radikalų atsisakymą nuo ankstesnio, seno būvio ir jo pertvarką į naują, o antroji –  
konstantinių, baigtinių ir afirmatyvių nuostatų, prasmių ir sampratų reliatyvizaciją ir dezintegraciją. 
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Postindustrin÷s visuomen÷s sklaidoje bet kokios sistemos centras praranda dominavimo funkciją, 
kaip kad ir bet kurios valdžios autoritetas, remiamas vien jos specifiniu lokusu. T. y. centro paskirtis 
neišnyksta, tačiau jo funkcin÷ realizacija ima vis giliau priklausyti nuo daugyb÷s iki tol  periferinių įtakų, 
sąlygojančių dinamiškos įvairov÷s socialin÷je sistemoje augimą. 

Kadangi decentracija persmelkia visas esmingas sociumo sritis, anksčiau pajungtas 
logocentrizmo imperatyvams, visas socialinis gyvenimas eventualiai tampa iš vienmačio   daugiamačiu, o 
ankstesn÷s hierarchijų, rangų, lyčių ir t. t. ribos ir skirtys praranda pagrindą ir pateisinimą. Savo ruožtu, 
neapibr÷žtumo, fragmentacijos ir kontekstualizacijos tematinis aktualumas, vis giliau skverbdamiesi į  
kasdienio gyvenimo ir sąmon÷s sferas, inicijuoja socialinio subjekto turinio bei raiškų dispersiją, t. y. 
išryškina polisubjektinio socialumo formavimą ir pl÷trą kolektyvin÷s ir individualios savirealizacijos 
horizonte. Ankstesn÷je, centralizuotoje sistemoje, distancijuoti nuo centro ir diskriminuojami marginalų 
sluoksniai ir grup÷s nūdien d÷ka gil÷jančios decentracijos liberalizuojasi ir tampa potencialiai pilnateisiais 
socialinio proceso konstravimo dalyviais. 

Pastarieji geb÷jimai apskritai gali atsirasti, formuotis ir legitimuotis tik d÷l visos socialin÷s 
sistemos elementų liberalizacijos, tampančios realybe postmaterialinių visuomeninių vertybių kontekste. 
Charizmatikų, lyderių ir autoritetų reikšm÷s „pertek÷jimas“ iš politin÷s į žaidybinę masin÷s kultūros 
erdvę, ekonominio gerbūvio sampratos reliatyvizacija ir gyvenimo kokyb÷s, paremtos saviraiška, 
nuosavyb÷s kaip socialin÷s vertyb÷s statuso menk÷jimas, viešojo sambūvio ir komunikacinių sąveikų 
lankstumas, tolerantiškumas, egzistencinių poreikių iškilimas ir kt. R. Ingleharto tyrimuose formuluojami 
postmaterialinio bendrabūvio bruožai pasižymi, be abejo, skirtingomis tiek jų bendrosios realizacijos 
įvairiose visuomen÷se formomis, tiek jų sklaidos ir įtakos socialin÷je sistemoje trajektorijomis (Inglehart, 
1990, p. 66). 

Tuo pat metu pažym÷tina, kad oponentų priekaištai, jog jo empiriškai apskaičiuoti 
postmaterialiniai bruožai, fiksuojami ne tik postindustrin÷se Vakarų visuomen÷se, bet ir pereinamosiose 
Vidurio Rytų Europos sociumuose, prieštarauja politin÷s kultūros koreliacijos politin÷s sistemos 
principui.  

Euristiškas R. Ingleharto atsakymas buvo toks: aplenkiantis pobūdis šiose visuomen÷se 
aiškintinas fundamentiniu socialiniams pokyčiams sąlygų sutapimu: 1) globalizacijos įtakoje prasid÷jusiu 
ir skatinančiu visuomenių ir valstybių atvirumą visose socialin÷s saviraiškos, poreikių ir tikslų 
(individualių ir kolektyvinių) sferose; 2) klasikin÷s modernizacijos virtimu postmodernizacija 
demokratinio tranzito sąlygomis (Inglehart, 1997, p. 216). 

Postmaterialių tendencijų pl÷trą, gal÷tume pridurti, taip pat įtakoja palyginti aukštas bendro 
išsilavinimo lygis postsocialistin÷se Vidurio Rytų Europos visuomen÷se, nūdien nauju pagrindu 
įreikšminantis išsilavinimo prestižiškumą išvystytose postindustrinių Vakarų šalyse. 

Tokiu būdu, viena vertus, – postmodernizacija, sąlygojama informacin÷s visuomen÷s vizijomis ir 
nauja daugiavariantinio socialumo formų sklaida suponuojanti rekonstrukcijos, decentracijos, 
periferiškumo – marginalumo dimensijų persipynimą l÷tai, bet neišvengiamai ir užtikrintai klibina 
unifikuotos gamybos, totalios valdžios ir vienmat÷s asmenyb÷s profesines ir kvalifacines orientacijas, 
vertybes ir brendus. 

Savo ruožtu, greitinančiu naujo socialumo brendimą ir jo formų bei vietos šiuolaikiniame 
sociume faktoriumi iškyla nepaliaujamai atsinaujinantys informacijos srautai, „išpustantys“ bet kokių 
centrų potencialią hegemoniją.  Innovatyvumo akcentavimas ne tik devalvuoja tradicinių socialinių 
struktūrų stabilumo vertę, bet ir iškelia visos  socialin÷s sistemos ir ypač – jos sud÷tinių dalių atnaujinimo 
būtinybę žinių ir informacijos dinamizmo bei grįžtamųjų ryšių ir sąveikų pagrindu. 

Informacin÷je visuomen÷je tai pirmiausia paliečia išsilavinimo ir mokymo sistemų subjektų kaitą. 
Unifikuotų lavinimo programų transformacija siejama su: 1) jų personalizavimo; 2) asmenybinio 
identiškumo; 3) individo adaptacijos daugiasluoksn÷je virtualios kultūros erdv÷je galimyb÷mis. 
Socialin÷s ir profesin÷s savirealizacijos išsirinkimo dinamizmas aktualizuoja  individų subjektyvumo ir 
visuomeninių idealų ir vertybių sanderm÷s problemą. Pažym÷tina, kad pastaroji glūdi ne vienų ar kitų 
stabilių išsimokslinimo orientyrų ir trajektorijų konfigūracijose, o nuolatinio išsirinkimo galimybių 
išsaugojime. 

Nepaliaujamas informacijos ir naujų žinių srautas sąlygoja pastovių, įtvirtintų, enciklopedinių 
faktų, nuostatų, įgūdžių efektyvumo infliaciją, kitaip tariant, – naujų prasmių ir reikšmių kūrimą ir 
perkūrą, numanančią jų pamatuotą ir legitimų „perk÷limą“ į skirtingus kontekstus ir pažintines situacijas. 
Tod÷l greit÷janti žinių ir informacijos decentracija ir desubjektyvizacija bei kaita ir transformacija 
reikalauja anksčiau vieningos švietimo – mokymo – lavinimo substancijos funkcin÷s sklaidos ir 
autonomizacijos tarpusavio papildomumo pagrindu. 
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Tačiau tokios naujos dinamin÷s vienyb÷s matu jau negali tapti kažkoks vienas „galutinis tikslas“. 
Kadangi nenutrūkstamų informacijos srautų stimuliuojamas „potvynio efektas“ kaskart eliminuoja ir 
peržengia  išankstinai br÷žiamas ribas ir lygius, konstruodamas modernią socialinių, kultūrinių, 
informacinių ir t. t. sąveikų realybę, privalo esmingai pasikeisti ir visi švietimo – mokymo sistemos 
elementai ir komponentai, santykių struktūros ir institucin÷s hierarchijos. Tod÷l, pvz., mokymo procese 
mokytojo (d÷stytojo) ir mokinio (studento) pozicijos reliatyvizuojasi innovatyvių informacinių procesų 
poveikiuose. Abu subjektai tam tikru lygiu privalo virsti  informacinių žinijos srautų įtvarkos lobistais ir 
vadybininkais, gebančiais kvalifikuotai ir efektyviai suskirstyti („kanalizuoti“) informacijos aibes 
pasitelkiant elektronines informacines technologijas ir intelektinių sistemų paj÷gumus. 

Tokiose mokymo(si) situacijose formuojasi ne tik naujas informacin÷s visuomen÷s socialitetas, 
bet ir nauja asmenybinio identiteto kokyb÷. Esminiais jo bruožais tampa dinamizmas, jautrumas 
inovacijoms, pliuriversalumas (viseto įvairov÷s recepcija), daugialypiškumas ir kt., atspindintys gausyb÷s 
realių – virtualių tikrov÷s situacijų, įvykių ir procesų, rolių ir funkcinių paskirčių atitikimo naujos 
visuomenin÷s raidos studijos iššūkiams, uždaviniams ir problemoms laipsnį ir lygį. 

Kita vertus, šiuolaikinio lavinimo sistemų vizualizacija, interneto atsiradimas ir autonomija nuo 
valstybin÷s valdžios ekonominių ir administracinių įtakojimų išsirutulioja į vieningą pasaulinių 
komunikacijų erdvę. Faktiškas atstumų tarp jos taškų eliminavimas logiškai užbaigia decentracijos – 
centro ir periferijos skirčių problemą ir eventualiai legitimuoja vietinę  lokalinių  darinių ir struktūrų 
autonomiją bei savivaldumą ontologin÷je visuomenin÷je mokymo ir lavinimo plotm÷je. 

Informacinio universumo pl÷tra, laikoma vienu moderniausiu globalizacijos  modusų, objektyviai 
skatina: 1) socialinę demokratizaciją, pasiekiančią ir susišaukiančią ne tik su tautų, grupių, mažumų, bet ir 
individų aspiracijomis, jų legalizacija ir pilnaverte saviidentifikacija; 2) valstyb÷s reguliatyvinių galių 
neutralizacijas ar modifikacijas ir prerogatyvas piliečių socializacijos procese; 3)  tautinių valstybių ir jų 
sociumų difuziją į transnacionalinę bendruomenę, o nacionalinių bendrijų – į globalinę pilietinę 
visuomenę. 

Suprantama, kad naujos kokybin÷s socialinių, informacinių ir komunikacinių ryšių ir sąveikų 
erdv÷s atsiradimas neišsprendžia visų ar bent daugumos susiklosčiusių visuomenin÷je sistemoje įtampų, 
įsisen÷jusių problemų ir  naujų uždavinių, tačiau patalpina juos į naujus kontekstus, išryškina vienas 
dimensijas ir „išprasmina“ kitas, bei atveria naujas jų sprendimo, reguliavimo, adaptavimo ir pan. kelius 
ir galimybes. Tai pasakytina tiek apie decentracijos išdavas, tiek apie ekonominius-pragmatinius bei 
institucinius-struktūrinius pokyčius ir jų nulemtas pasekmes, novacijas ir pan. 

 
Globalizacija  ir  individuacija. Postindustrin÷s  visuomen÷s struktūrin÷ diferenciacija į 

skirtingais interesais, vaizdiniais ir vertyb÷mis besivadovaujančias bendrijas ir grupes problematizuoja 
universalistinio socialumo sampratą. Jos polisubjektyvumas, keičiantis ankstesnį monolitinį „AŠ“ 
substancialumą išryškina dialoginį „Aš“ – „Kitas“ dinamizmą, atspindintį socialin÷s būties 
nevienalytiškumą ir daugiaplaniškumą. 

Skirtyb÷s (tiesos, būties, prasm÷s ir kt.) akcentas moderniojoje humanitarin÷je mintyje šiame 
kontekste tampa reikšminiu struktūruojančiu socialinę egzistenciją stimulu. Jo sklaidai palanki socialin÷ 
aplinka nulemta postindustrinei visuomenei būdingos fragmentacijos, pliuralizmo, decentracijos, 
užtikrinančių „klestinčios įvairov÷s“ egalitarizmą. Tačiau būtent jo visuotiniame pobūdyje glūdi naujo 
socialiteto specifika.  

Pirmiausia ir svarbiausia postindustriniame sociume yra tai, kad čia ekonominių sistemų 
sud÷tingumo augimas paverčia jų taikomuosius, tarnybinius, adityvius periferinių ekonominių 
infrastruktūrų elementus savarankiškais ir netgi avangardiniais tiek mikro-, tiek makroekonomin÷je 
sferose – su naujais vaizdiniais, neklasikine racionalumo samprata, viršekonomine logika ir kt. Čia 
modernumo išraiška tampa tik tai, kas užbaigia ar viršija ekonominį ciklą d÷ka įdiegimo į sistemą 
perteklinių elementų, t. y. įvedant specifiškai marginalius faktorius.  

Būtent šis neapibr÷žtumo faktorius dažniausiai užtikrina viršpelnį aukojant sistemines 
administracines hierarchijas, valdines ribas bei subordinacijas. Segmentai autonomizuojasi ir jų veikos 
efektyvumas negali būtis adekvačiai įvertintas vadovaujantis kokia nors administracine „generaline 
valia“. Čia veiksmingu instrumentu tampa koreliacin÷ logika ir ekvivalentinis gretinimas visų netapačių, 
bet aktyviai sąveikaujančių skirtybių – pozicijų, id÷jų, poelgių ir t. t.  Šiame procese eliminuojasi 
universalistiniai mąstymo stereotipai ir iškyla redukuoti, trūksmingi nestandartinių vertinimų ir sprendimų 
schemos ir modeliai. 

Tokios pasaul÷jautos ir socialin÷s realyb÷s konstravimo būdai atsiveria A. Tofflerio „Trečiosios 
bangos“ informacin÷s visuomen÷s stadijoje kaip „blip-kultūros“ fenomenai, susidedantys ne iš baigtinių, 
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išsamių aiškinimų, instruktažų ir  pan., bet iš trumpų komentarų, antraščių, nuorodų, asambliažų ir kt. 
socialinių vaizdinių, sudarančių V÷lyvojo Moderno tikrovę (Тоффлер, Ф., Тоффлер, Х., 2008, p. 149–
153). 

Išvaduodama individus iš universalistinių  socialinių vaizdinių struktūrų, tokia tinklin÷ naujų, 
nestandartinių duomenų – faktų, situacijų, vertinimų – sistema įpareigoja socialinių sąveikų subjektą 
savarankiškai ir atsakingai formuoti efektyvų identitetą jau ne etninių-teritoriniu ar kultūriniu-religiniu, 
bet etiniu-komunikaciniu, profesiniu-kvalifikaciniu ir pan. lygiu. Tačiau besipl÷tojančios socialin÷s 
individualizacijos pagrindu polisubjektyvumo stichija nevirsta lemtingų visai sistemai chaotiškų ir 
neracionalių išsirinkimų, identifikacijų ir mimikrijų sampyna. Naujosios istorin÷s-socialin÷s struktūros 
įtakoje, sumenkus fundamentinei Centro – Periferijos konkurencijai, atsiduriame tam tikroje 
pereinamojoje, t. y. krizin÷je būsenoje, kurios dominantine ašimi tampa rinkos visuomen÷s imperatyvin÷ 
determinacija visai švietimo ir lavinimo sistemai ir jos išdavoje susiklostanti kompleksin÷ ambivalentin÷ 
situacija. 

 
Rinkos  ir  išsilavinimo   dichotomijos. Šaltojo karo pabaiga ir komunistin÷s sistemos žlugimas, 

galutinai patvirtinę kapitalizmo ir rinkos visuomen÷s bealternatyvumą visoje istorin÷s ir socialin÷s 
pažangos perspektyvoje, iš tiesų stimuliavo centralizuotų sistemų ekonomikoje, socialin÷je-kultūrin÷je, 
švietimo ir studijų bei kitose visuomeninio gyvenimo sferose dekonstravimą. „Naujųjų demokratijų“ 
socialin÷se sistemose radikalūs politiniai pokyčiai išk÷l÷ universalius visoms sociumo grandims 
klausimus, ypač kontraversiškus intelektinio ir dvasinio gyvenimo srityse. 

Pavyzdžiui, tampanti chroniška švietimo ir mokymo struktūrų reformacija ir tuo pat metu 
paklausos turinio transformacija liudija tiek apie  jų įtvarkos sociumo raidoje aktualumą ir, sykiu, apie 
menkus administracinius, kultūrinius ir politinius geb÷jimus adekvačiai formuluoti ir spręsti kylančias 
šiose srityse (t. y. pereinamojo tipo visuomen÷se)  problemas. Nes tuo pat metu pastoviai teikiami 
avangardistiniai „naujosios viešosios vadybos“ siūlymai, redukuojantys nūdien  artikuliuojamų ir 
projektyviai numanomų  socialinių poreikių įvairovę ir jos tenkinimo kanalus  tik į rinkos demokratiją 
paklausos – pasiūlos determinaciniu pagrindu būtų iš esm÷s pačios problemos sprendimo simuliacija. 

Platesniu pagrindu ši sankirta žymi istorinę-intelektinę skirtį tarp grindžiamos Apšvietos idealais 
Modernyb÷s ir juos dekonstruojančios Postmoderno situacijos.  Kritinis pastarosios patosas išteka iš dar 
Kanto prad÷tos žmogaus savasties redukcijos į Protą. Bet jau poststruktūralistin÷je socialinio diskurso 
analiz÷je M. Fuko išk÷l÷ savasties autonomiją nuo proto ir „savasties rūpybos“ kaip žmoniškosios Būties 
tematinę paskirtį. 

Šiuolaikyb÷je „geros gyvenimo praktikos“, „gyvenimo kokyb÷s“ kriterijin÷s intencijos, 
besireiškiančios kaip modernaus postmaterializmo derivatai, tarsi neginčytinai iškelia naudos, kaip 
natūralių siekių ir poreikių pagrindo prioritetiškumą, o jo vertybinis („tiesos – teisingumo“) matas išteka 
iš jo turinio. Tačiau faktas, kad tiesa ir nauda, poreikiai ir žinojimas koreliuoja tarpusavyje d÷l pastoviai 
vykstančios Būties kisme selekcijos, sąlygotos besirutuliojančio daiktiškumo tapatumo žmoniškajai 
savasčiai kliūvinių ir neatitikimų. 

Šiuo atžvilgiu Rinka, kaip vienetinių būties raiškų akcidencija, disonuojanti su abstrakčių 
filosofijos tiesų universalizmu d÷l savo ontologinio pobūdžio Žmogaus būties savirealizacijoje atrenkant 
(darant paklausius) adekvačiausius naudingo / teisingo = doro gyvenimo elementų derinius, virsta Žinijos 
Kitu ūkio, ekonomijos (aristotelin÷je tradicijoje) apskritai sferoje. O kadangi pastarojoje dinamiškai 
įsikūnija proporcingi ir ekvivalentiški įd÷to darbo sąnaudoms mainų santykiai, tai liudija, anot H. Arendt, 
rinkos, kaip būties kultūros, formavimo pasaulyje stimulo organiškumą. 

Šiame kontekste išsilavinimas traktuotinas kaip žmogaus būties laisv÷jimo matas, t. y. „savo“, 
kaip teisingo, lygiaverčio, ekvivalentiško, veikimo turinys, priešingai „svetimam“ – stichijai, gamtai 
(prigimčiai), neįvaldytam/ neįtvarkytam daiktiškumui ir t. t. Tokia perskyra vidiniuose asmenyb÷s 
išsirinkimuose reiškia nepaliaujamą „separaciją“ tokių pažįstamų  „savų“ ir „svetimų“ elementų, tokiu 
būdu atveriant personalistinio polisubjektyvumo erdvę ne tik socialin÷je, bet lygia dalimi  kultūrin÷je, 
intelektin÷je ir pan. viešojo gyvenimo sferose. Taip subjektin÷ prieiga leidžia išryškinti tų sričių 
„projektinį“ potencialą, ženklinantį  būtyje esamų resursų ekvivalentiškumą žmoniškųjų norų ir poreikių 
mastams. Čia Žinija ir Rinka savitarpiai papildo ir užbaigia savo dalinumus vieningame žmogaus būties 
įkūnijimo akte. 

Tokiu būdu tikroji išsilavinimo svarba/ reikalingumas išryšk÷ja ir matuojama visuomen÷s ir 
asmenyb÷s gyvenimo būdo ir jo kokyb÷s charakteristikomis bei rinkoje ryšk÷jančiais viešaisiais 
poreikiais. Kita vertus, rinkos „diskurso tvarka“ projektuoja programinius visos švietimo ir mokymo 
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sistemos siekius, produktyviai sintezuojančius Apšvietos projekto idealus ir postindustrin÷s visuomen÷s 
vertybes. 

Tuo pačiu rinkos faktoriaus dinamiškumas, viena vertus, neutralizuoja pačios rinkos oligopolines 
ir oligarchines intencijas ir, kita vertus, pozityviai prolonguoja: a) būtinybinį išsilavinimo pobūdį 
Šiuolaikyb÷je kaip autentiškos žmoniškosios socialin÷s egzistencijos sine qua non; b) išsilavinimo 
visuotinumą kaip rinkos demokratizmo informacin÷je visuomen÷je pagrindą; c) pastovų ir subalansuotą 
(koreliatyvų) žinių, mokslo, mokymo novacijų tarpusavio konkurencijos ir stimuliacijos sistemų 
funkcionavimą, autonomišką nuo formalių  r÷minių tikslų ir programų. 

Šiuo atveju naujų id÷jų, atradimų, originalių prieigų ir kt. įkūnijimas – ne uždaros, korporatyvios 
specifin÷s procedūros išdava, o visos jų ekspozicijos siekiant visuomen÷s d÷mesio ir galimo išsirinkimo, 
r÷mimo ir pan. Rinkos global÷jimas savotiškai inicijuoja klasikinio-tradicinio Turgaus (Agoros, Forumo) 
atmosferos santykių logikos komunikacin÷s specifikos ir pan. retrospekciją (Šerpetis, 2010, p. 314–334). 

Rinkos ir globalizacijos sąveikoje kintantis švietimo – lavinimo – ugdymo socialinis kompleksas, 
įgaunantis specifinių bruožų ir savybių atviroje globalin÷je  erdv÷je nusipelno gilesnio ir reikšmingo 
mūsų temai analitinio d÷mesio. 

 
Universitetai, decentracija ir globalizacija. Ekonominių sistemų transnacionalizacija išryškino 

besąlygiškai efektyvų, nors ir giliai ambivalentinį modernios internacionalizacijos etapo – globalizacijos 
proveržį, kuris nesibaigia tik gamybinių ir finansinių sektorių įtraukimu į viršnacionalinių struktūrų ir 
institucijų sąveikas. Nes globalizacija, kurianti naują rinkos atvirumo ir konkurencijos (kaip ir 
bendradarbiavimo bei susiliejimo) kokybę, apr÷pia ne tik produktus ir technologijas, bet lygiai taip pat – 
informaciją, id÷jas, žmones, įstaigas ir t. t. 

Išsilavinimo sferoje tokie impulsai lemia fundamentinius pokyčius aukštųjų studijų orientacijose, 
jų adaptacijos geb÷jimuose bei inovacinio pasirengimo lygiuose reaguojant į: a) aukštojo išsilavinimo 
prieinamumą visiems išvystytų visuomenių nariams, b) išsilavinimo sferos masifikaciją ir c) 
globalizacijos kaip laiko – erdv÷s kompresijos  išdavos dekonstruojantį – integruojantį nacionalin÷ms 
kultūrin÷ms atviros visuomen÷s grandims poveikį. 

Pastarasis momentas ypač raiškiai demonstruoja  ekonominių-politinių, socialinių-kultūrinių ir 
komunikacinių-technologinių d÷menų sampyną tiek plečiantis išsilavinimo paslaugų sferai tradicijos-
novacijos kontekste, tiek ir šių paslaugų teik÷jų – mokymo ir lavinimo įstaigų, institucijų ir struktūrų 
konkurencinei ar integracinei sąveikai. Šie  momentai ypač dinamizuojasi, kai vyksta socialin÷s reformos 
– tada mažinant mokymo įstaigų biudžetus jos patenka į nevyriausybinių organizacijų ir korporacijų 
akiratį. Esminga, kad globalizacijos sąlygomis šie rinkos elementai universitetų pertvarkoje nuo pat 
pradžių įgauna tarptautinį atspalvį, t. y. „aukštojo išsilavinimo be ribų“ pobūdį. 

Subendrinant definicijas išsilavinimo internacionalizavimą tikslinga suprasti kaip 
„tarpdisciplininį, interkultūrinį, kompleksinį, daugkartinį multierdvinį reiškinį, įtakojamą ar valdomą 
globalinių tendencijų (Bartell, 2003, p. 1). Kadangi tai besivystantis bei orientuojantis į perspektyvą 
studijų sistemos katalizatorius, jo transformuojantis poveikis išryšk÷ja per: 1) programų, studentų ir 
d÷stytojų tarptautinių mainų gil÷jimą, t. y. mokymo transnacionalizacinio turinio pl÷trą; 2) nacionalin÷s-
kultūrin÷s aplinkos konkrečioje visuomen÷je priešinimąsi kosmopolitinei mokymo ir lavinimo 
ekspansijai. Tokių sankirtų augimas bent nūdien išsisprendžia: a) internacionalizuojant mokymo 
programas pačioje nacionalin÷je mokymo įstaigoje; b) plečiant akademinius filialus vietose (taip pat ir 
užsienyje); c) vystant nuotolinį mokymą. Tai būtų savotiškas išsilavinimo internacionalizavimas „namų 
sąlygomis“. 

Suprantama, kad tokios transformacijos nacionaliniuose universitetuose, laikomuose visuomen÷s 
kultūros pažiba, prestižiniais kultūros simboliais ir intelektin÷s dvasios centrais, netelpa į 
tradicionalistinių kultūros įvaizdžių r÷mus. Tačiau mokslo ir gamybos, tyrimų technologizacijos ir 
informatizacijos nepaliaujamas ir intensyv÷jantis skatinimas verslo ir rinkos global÷jimo poreikiais 
dekonstruoja ir ceremoninių kultūros centrų statusus ir jų neadekvačių programų, profesijų ir įgūdžių 
reikalingumą visuomenei apskritai. 

Kiekviena aukštojo mokslo įstaiga nūdien vis aštriau jaučia savo struktūrų ir segmentų atitikimo 
šiuolaikinei postindustrinei informacinei realybei laipsnį ir gali rinktis nemenkame jų naujo 
komponavimo ir teikimo tarptautinio-globalinio išsilavinimo rinkai spektre: 

- universitetų konsorciumai; 
- korporaciniai universitetai; 
- tarptautiniai (licenziniai) universitetai; 
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- fondų, kultūrinių įstaigų aukštųjų studijų paslaugos; nuotolinių studijų struktūros 
universitetų sud÷tyje (arba savarankiškos įstaigos). 

Informacinių komunikacinių technologijų resursai atveria mokymosi ir kvalifikacinio tobul÷jimo 
galimybes  praktiškai bet kuriam socialiniam subjektui, visuomen÷s grupei ar mažumai atsižvelgiant į jos 
specifinius poreikius bei pageidavimus. Šie globalin÷s išsilavinimo rinkos imperatyvai ir technologijų 
atveriamos galimyb÷s juos efektyviai ir pelningai realizuoti skatina, viena vertus, – kurti 
transnacionalinius ne tik skirtingų šalių, bet ir kontinentų mokymo įstaigų tarptautinius ir pasaulinius 
tinklus (Morley, 2003, p. 95). 

Kita  vertus, nepaisant realių klasikinių universitetų, kaip nacionalin÷s kultūros centrų, identiteto 
praradimo gr÷smių, į pirmą planą nacionaliniame kontekste iškyla jų adaptacijos ekonominei ir politinei 
realybei problemos. Monolitinių centralizuotų studijų realizavimo ir valdymo struktūrų decentracija 
suponuoja horizontalių – tinklinių mokymosi „mazgų“ struktūrų formavimasį, kuriame modernus 
universitetas įgauna modulin÷s konstrukcijos pobūdį, t. y. virsta savotišku „kūnu be organų“, bet su 
dinamiška funkcinių dalių savitarpio koreliacija, jautriai reaguojančia į išor÷s pokyčius kultūros, verslo, 
mokslo ir mokymosi socialiniuose segmentuose, t. y. čia universitetas tampa specializuotų kolegijų 
„konfederacija“, kur vertikalios valdymo grandys turi vadybinį – koordinuojantį ir tarpininkaujantį 
pobūdį. 

Be abejo, tiek tokių struktūrų kūrimas ir valdymas, tiek ir socialiniai užsakovai ir klientai patys 
turi atitikti aukštus dinaminius intelektinių technologijų valdymo, administracinių komunikacijų derinimo 
ir modifikavimo kultūros kriterijus. Tai reiškia, kad gil÷jant išsilavinimo prieinamumui ir jo 
populiar÷jimui masinių vartotojų tarpe, tuo pat metu aktualizuojasi elitinių šių masinių procesų 
reguliavimo, projektavimo ir tobulinimo kadrų rengimo būtinumas. 

 
Išsilavinimo  elitarizacija ir demokratizacija: darnios pl÷tros kriterijų valdumas. Švietimo – 

mokymo – lavinimo sistemų internacionalizacija esmingai revizuoja universitetų, kaip lyderiaujančių 
žinių kūrimo ir aprobacijos subjekto, vaidmenį. Pagrindiniais transformacijos stimulais laikytini: 1) 
naujas MTR šuolis, datuojamas 1970–1980 m.; 2) natūralios aplinkos įsisavinimo („augimo ribų“) 
baigtinumo perspektyva; 3) globalizacijos poreikiais inspiruojama išsilavinimo pl÷tros paklausa. 

Šių ir kitų poveikių įtakojamos „trečiosios demokratizacijos bangos“ visuomen÷s virsta atviromis 
sistemomis, kurių tarpusavio mainų resursai, informacija, žmon÷s ir kt. intensyv÷jimas ne tik l÷m÷ 
decentracijos aktualumą naujos transnacionalin÷s ekonomin÷s, socialin÷s, kultūrin÷s realyb÷s 
formavimui, bet ir išryškino intelektinio ir kultūrinio kapitalų cirkuliacijos tendencijas ir vektorius. 
Kadangi šiuolaikin÷ ekonomika ir tarptautin÷ rinka aktyvizuojamos, inovatyvumo dinamika, naujų id÷jų, 
santykių, struktūrų ir pan. formavimasis ir sklaida reikalauja adekvačios jai nestandartin÷s terp÷s. „Id÷jos 
geriausiai skleidžiasi ten, kur jas įstengiama geriau įvertinti, t. y. elito grup÷se, nes čia universalios 
sąvokos vartojamos kaip kasdieninio darbo įrankiai, ir beveik kiekviena nauja id÷ja bus bent jau 
išklausyta, nes civilizuoti Vakarų elitai turi norą (ir įprotį) pl÷stis, tod÷l jiems labai reikia naujų – pl÷tros 
– id÷jų“ (Plavin, 2010, p. 27). 

Šiuo atžvilgiu charakteringu laikytinas pačios šiuolaikin÷s demokratijos pokytis. Bendru atveju 
demokratija siejama su daugumos, mas÷s dominavimu, pajungiančiu atskirybes – elitus, mažumas ir pan. 
Tačiau globalizacijos poveikyje demokratijos turinys esmingai išsiplečia, apr÷pdamas ne tik politinę, 
juridinę, ekonominę visuomeninių sistemų sritis, bet ir kultūros, mokslo, dvasios sferas, anksčiau 
„koduojamas“ nacionalinių-kultūrinių identitetų r÷muose.  Intelektinių inovacijų aprobacijai ir viešai 
ekspozicijai gyvybiškai būtina dalykin÷ komunikacija abipus÷s pagarbos ir tolerancijos pagrindu, 
korektiška kritikos ir pasitik÷jimo atmosfera teikiant innovatyvius projektus vykdomųjų instancijų 
lygiams. Tod÷l elito kultūra suponuoja ne tradicijos ir novacijos konfliktą, bet sąryšio ir jų savitarpio 
papildomumo  paiešką bei organiškumo susiklosčiusių kultūrinių ir institucinių paradigmų ir įgūdžių 
kontekste atnaujinimą. 

Vadinasi, šiuolaikin÷je demokratijos recepcijoje svarbiausiu tampa ne visų skirtybių, stadijų ir 
lygių homogenizacija, o realių skiriamųjų ribų absoliutyb÷s reliatyvizacija. Skirtumai ne imperatyviai 
eliminuojami, bet įveikiami d÷ka meritokratinių elitų gabumų ir energijos. Natūrali nelygyb÷ tarp 
individų neutralizuojasi socialin÷s realyb÷s savireguliacijos (mūsų atveju – išsilavinimo decentracijos ir 
liberalizacijos) atveriamomis galimyb÷mis. 

Būtina atsižvelgti ir į kitą išsilavinimo demokratizacijos iššauktą fenomeną – simuliakrų kūrimo, 
t. y. virtualių  regimybių – tarsi-universitetų, dekoratyvių specialybių su impozantiškais pavadinimais ir 
pan. tendencijas, įsigalinčias „naujųjų demokratijų“ švietimo grandyse. 
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Trečioji demokratizacijos šiuolaikinių studijų sferoje ypatyb÷ – taikomųjų ir kultūrinių industrijų 
profesijų prestižo kilimas, sąlygotas masin÷s kultūros atvertų galimybių. Atlik÷jų, viešųjų renginių 
organizatorių, viešųjų ryšių, sporto vadybininkų  ir kt. specialybių rengimas nūdienos universitetinio lygio 
programose laikytinas vienu ryškesnių pramogų ir laisvalaikio organizavimo rinkos įtakos išsilavinimo 
gilesnei integracijai į socialinį-kultūrinį visuomen÷s gyvenimą ženklų. 

Tokiu būdu švietimo – mokymo sistemos liberalizacija ir demokratizacija XX–XXI amžių 
sandūroje iššauk÷ ne tik praktinių-taikomųjų, bet ir fundamentinių-klasikinių „laisvųjų profesijų“  vietos, 
funkcijų ir paskirties postindustrin÷je visuomen÷s organizacijoje transformaciją. Lavinimo struktūrų 
decentracija ir diferenciacija ne tik daro pačią sistemą kompleksinių sąveikų „lauku“, bet ir išryškina 
naujas skirtis tarp masinio lavinimo kanalų ir elitinių specializuotų akademinių struktūrų. 

Rinkos faktorius lemia mokymo įstaigų dinamizaciją, o inovatyvumo poreikis reikalauja 
nestandartinio, situatyvaus mąstymo, įžvalgos ir orientacijos neapibr÷žtose aplinkyb÷se įgūdžių bei 
lyderyst÷s geb÷jimų derinant intelektinius, valingus ir materialius resursus adekvataus išsilavinimo 
instituciniame ir procesiniame tapsme. 

Dar XX a. pradžioje E. Diurkheimas konstatavo, kad visuomen÷je tiek skirtingų aukl÷jimo 
sistemų, kiek joje skirtingų grupių. Tod÷l išsilavinimo liberalizacija postindustrin÷je stadijoje šalia 
masifikacijos sankcionuoja ir  alternatyvias mokymo sistemas, jų tarpe ir elitinio mokymo kompleksus, 
kurie gilina ir tobulina bazinį išsilavinimą vis labiau individualizuotais ir atliepiančiais asmenybių 
prigimties intencijas būdais ir priemon÷mis. 

Faktiškai išsilavinimo elitarizacija sąlygota informacin÷s revoliucijos iššūkiais ir laikytina jos 
išankstine sąlyga. Šių procesų sutapimas su globalin÷s rinkos atsiradimu išryškina ne tik elitarizacijos 
identifikaciją socialin÷je-profesin÷je struktūroje, bet ir jos delokalizaciją kurios nors visuomen÷s ar 
kultūros atžvilgiu. Tokia ypatyb÷ sąlygota globalizacijos skatinama atvira konkurencija, kurioje rinkos 
visuomen÷s asmenyb÷s universalizmas redukuojamas globaliniame beasmeniškume. 

Tačiau būtent šiame per÷jime formuojasi pagrindas naujam (postmoderniam) globalinio 
asmenybiškumo diskursui atviroje demokratiškoje ir multikultūrin÷je globalin÷je konkurencijoje. Būtent 
šiam procesui gyvybingumą ir pozityvią stimuliaciją suteikia elitarizmas kaip savyb÷, ugdoma 
lyderiaujančiuose šiuolaikyb÷je universitetuose. 

Suprantama, kad tuo pačiu atviroje globalios rinkos erdv÷je ši intencija neišvengiamai tampa 
preke, brendu, kas didina jų riziką virsti simuliakru, simboline fikcija. Tačiau paradoksaliu būdu būtent ši 
gr÷sm÷ išryškina elitarinio išsilavinimo reikšmingumą  (funkcionalumą, strategiškumą, korporatyvumą ir 
kt.) aib÷s nūdien atsiradusių „madingų“ specialybių, menkai siejamų su praktika, fone. Pažym÷tina taip 
pat, jog Bolonijos procesas, skatinantis studijų tarptautiškumą ir tarpusavio konkurentiškumą tarp mokslo 
ir mokymo įstaigų be pagrindinių numanomų rezultatų atveria jų institucinio elitarizmo perspektyvą. 

Aukščiau išvardintos postindustrin÷s visuomen÷s dinamizmo  gimdomos socialinio vystymosi  
ambivalencijos išoriškai kontrastingai, bet fundamentiniu lygiu pozityviai koreliuoja su globalinių 
pokyčių pagimdytu darnios pl÷tros koncertu. Globalin÷ rinka įtakoja ne tik švietimo politiką, bet ir visus 
bazinius šiuolaikin÷s civilizacijos poreikius. Globalin÷ konkurencija pl÷tojasi susidurdama su lokalinių ir 
baigtinių resursų problema. Tod÷l kompleksinis pasaulinis vystymasis virsta nesubalansuotu chaotišku 
jud÷jimu. 

Tod÷l tvarkingos ir valdomos raidos procesas numano vidinio subjektų / sistemų būties stabilumą, 
arba – vertinant juos kaip platesn÷s – globalin÷s sistemos raidos elementus, palaikančius jos stabilumą 
globaliniu mastu. 

Studijų reforma, sąlygota jos krizine būsena ir neatitikimu viršnacionalinio vystymosi 
poreikiams, orientuota į kriz÷s įveiką būtent transnacionaliniu / globaliniu lygiu taip užtikrinant: 1) viso 
šiuolaikinio informacinio ir mokomojo komplekso adekvatumą globalinio vystymosi reikm÷ms; 2) 
nacionalinių stereotipų ir valstybių politinio-ekonominio vystymosi egoizmo keliamų gr÷smių įveiką 
atviros globalin÷s visuomenin÷s sąmon÷s formavimo perspektyvoje liberalizuojant išsilavinimo turinį nuo 
valstybinio reguliavimo ribotumų; 3) komunikacinio globalinio Forumo kūrimą, kolektyviniu intelektiniu 
pagrindu rengiantį alternatyvius subalansuotos (darnios) pl÷tros projektus ir jų realizacijos globaliniu 
mastu būdus ir metodus. 

Šiuo atžvilgiu išsilavinimo liberalizacija prisipildo transnacionaliniu programiniu turiniu bei savo 
misijos kompleksinių tikslų ir mastų įsisąmoninimu. Tod÷l šiuolaikinių švietimo – lavinimo – ugdymo 
sistemų vidinio / imanentinio vystymosi derm÷ su globalinio vystymosi institucijų aktualizacija laikytina 
savotišku preliminariu globalin÷s darnios pl÷tros modeliu ir XXI a.  darbotvark÷s intelektiniu pagrindu. 
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Išvados 
1. Postindustrin÷je visuomenin÷s raidos stadijoje švietimo–lavinimo sistemos decentruojasi 

lygiagrečiai su socialin÷s struktūros decentralizacija bendrame sociumo kaitos kontekste. Savo ruožtu 
socialin÷s kaitos dinamika sąlygoja marginalių intencijų aukštosiose studijose pl÷trą, kaip numanomą 
multidimensinio išsilavinimo konstravimo perspektyvą.  

2. Rinkos faktoriaus dominavimas šiuolaikin÷se Vakarų visuomen÷se sąlygoja išsilavinimo 
masifikaciją, taikomųjų specialybių pl÷trą bei innovatyvumo orientacijas programiniame mokymo turinio 
kontekste. 

3. Informacinių technologijų sklaida ir globalizacijos proveržiai, diktuojantys išsilavinimo 
formų ir būdų atnaujinimą radikaliai keičia mokymo struktūrų ir institucijų valdymo būdus ir formas bei 
sąlygoja naujų ambivalentinių junginių švietimo ir lavinimo sistemose formavimąsi. 

4. Globalizacijos sąlygomis ryšk÷ja ankstesnių studijų proceso kryptingumo, lygio ir turinio 
ribotumas. Išsilavinimo demokratizacija ir liberalizacija postindustrin÷je visuomen÷je suponuoja 
prieštaringą masifikacijos ir elitarizmo tendencijų sampyną tiek instituciniame, tiek procesiniame 
aukštųjų studijų ir mokslinių tyrimų organizavime. 

5. Globalinių problemų recepcijos, valdymo ir sprendimo kontekstuose universitetai ir kitos 
analogiškos lavinimo įstaigos tampa visuomen÷s raidos subalansuoto vystymosi mechanizmu ir jo 
intelektiniu resursu. Naujųjų  universitetų programin÷s misijos sud÷tine dalimi tampa darnios pl÷tros id÷jų 
ir vertybių konvertavimo į studijų turinį formos, būdai ir metodai. 
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(DE-)LIBERALISATION OF EDUCATION IN THE POST-INDUSTRIAL EPOCH:  

ALTERNATIVE   OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 
dr. Kęstutis  Šerpetis, Klaipeda University 
 
Abstract. The dominant of a post-industrial stage is decentralisation and deconstruction of a stable socio-

cultural world outlook. Innovations changing the traditional mechanisms of the stabilisation of a social society to the 
relentless state of transitivity and crises form the discourse of a dynamic chaos.  

The devaluation of the substantial basis of a culture raises the problem of self-realisation of a society and 
individual outside the frames of traditional teaching-educational structures (or modifying them). The actualisation of 
human capital determined as an outcome of the post-industrial modernisation of cultural capital presupposes: 1) 
emerging and deepening of market elements in the area of higher studies (cf. Bologna Declaration); 2) justification 
of the balanced variety of the interests and objectives of a society, market and individuals in the context of the 
concept of harmonious development.  

The spread of the needs of an information society determines the bifurcation of the systemic education 
sphere – the trends of elite and mass education with their specific institutions, programs, objectives, entities and 
addressees, etc. On this basis, the complex socio-humanitarian anthropological synthesis–assemblage of human and 
cultural capitals is formed in the space of intellectual stability (“logo-centrism”). 

Key words: education, elite, information society, education, culture, liberalisation, studies, human capital 
decentralisation, deconstruction globalization, information, mass culture, study process, sustainable development. 
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VEKSELIO, KAIP STUDIJŲ FINANSINIŲ ATSISKAITYMŲ 
INSTRUMENTO, VERTINIMAS TEISINIU ASPEKTU 

 
Egl÷ Šimkevičien÷ 

Šiaur÷s Lietuvos kolegija 
teiseskatedra@slk.lt  

 
Anotacija. Siekiant užsitikrinti piniginių prievolių įvykdymą, pastaruoju metu tapo labai populiaru 

prievoles užtikrinti keliais papildomais būdais. Tarp kitų prievolių užtikrinimo būdų vis populiaresnis tampa 
vekselis. Vekselio panaudojimas civiliniuose teisiniuose santykiuose tolygiai dažn÷jo kiekvienais metais. Kriz÷s 
metu šis augimas ypač didelis. Tod÷l straipsnyje aptariami atsiskaitymai vekseliais teoriniu aspektu, analizuojamos 
vekselio teigiamos ir neigiamos savyb÷s, apžvelgiamos dažniausiai pasitaikančios praktin÷s problemos. 

Pagrindin÷s sąvokos: vekselis, atsiskaitymas, instrumentas, negrynieji pinigai, priemon÷. 
 

Įvadas. Viena iš naudojamų atsiskaitymo priemonių – vekselis, kuriuo, įforminus skolinį 
įsipareigojimą, komercinį kreditą galima nesunkiai paversti likvidžia finansine priemone. Vekselis, kaip 
atsiskaitymo negrynaisiais pinigais priemon÷, yra labai apyvartus, gana saugus, išsamiai reglamentuotas, 
galintis pagerinti ir paspartinti atsiskaitymą tarp atskirų ūkio subjektų, tod÷l užsienio šalyse jis yra gana 
plačiai paplitęs. Nors Lietuvos teis÷s aktai, reglamentuojantys vekselių naudojimą, prad÷ti formuoti 
daugiau kaip prieš dešimtmetį, daugelis verslo įmonių vis dar vengia jais naudotis. 

Temos aktualumas ir problema. D÷l gana paprastos surašymo tvarkos, pakankamai greitos 
apyvartos ir plačių pritaikymo galimybių vekseliai tampa vis populiaresni. Įstatymai nenustato jokių 
apribojimų pasirašin÷ti vekselius. Vekselius atsiskaitymui užtikrinti dažnai naudoja ir vykdomuosius 
įrašus antstoliams vykdyti pateikia telekomunikacijų bendrov÷s, šilumos tiekimo įmon÷s, lizingo 
kompanijos, draudimo bendrov÷s, skolų išieškojimo bendrov÷s, logistikos kompanijos, didmenin÷s 
prekybos įmon÷s bei aukštosios mokyklos. Vis d÷lto vekselių paskirtis skirtingai nuo juos pasirašančių 
subjektų įvairov÷s yra tik viena – būti atsiskaitymo priemone. Vekseliai, kaip pinigin÷ vertybinių popierių 
rūšis, turtiniuose santykiuose yra pinigų ekvivalentas. Vekseliais negalima įforminti nepiniginio pobūdžio 
prievolių, nors praktikoje, pasitaiko bandymų į vekselio r÷mus įsprausti šalutinius sutartinius 
įsipareigojimus bei siekti kitų teisinių rezultatų. Kadangi reikalavimai pagal vekselį tenkinami ne 
teisminiu keliu, kiekvienas vekselį pasirašantis asmuo tur÷tų įvertinti galimas v÷lesnes šio finansinio 
instrumento panaudojimo pasekmes. Greitos ir nesud÷tingos vekselių pasirašymo procedūros negali būti 
priežastimi beatodairiškai pasirašin÷ti vekselius. 

Tyrimo objektas – vekselis, kaip atsiskaitymo negrynaisiais pinigais priemon÷. 
Tyrimo tikslas – įvertinti vekselį, kaip studijų finansinių atsiskaitymų instrumentą, teisiniu 

aspektu. 
Tyrimo uždaviniai: 

1. Išnagrin÷ti literatūroje pateikiamą vekselio sampratą, naudojimo ypatumus. 
2. Išanalizuoti atsiskaitymo vekseliais praktinius aspektus. 

Tyrimo tikslą ir uždavinius siekiama realizuoti pasitelkiant šiuos tyrimo metodus: mokslin÷s 
literatūros, spaudos publikacijų, elektronin÷s informacijos bei teis÷s norminių aktų analizę, aprašomąjį ir 
kritikos metodus. 

 
Atsiskaitymų vekseliais teorinis aspektas 
Vekselio samprata. Vekselis yra viena iš seniausių atsiskaitymo negrynaisiais pinigais formų. Prieš 

pradedant analizuoti atsiskaitymo vekseliais esmę bei pagrindinius procedūros bruožus, būtina jau pačioje 
darbo pradžioje apibr÷žti sąvokų „atsiskaitymai“ ir „mok÷jimas“ reikšmes. Literatūroje šios sąvokos 
dažnai vartojamos kaip sinonimai, tačiau nereikia pamiršti skirtingo jų turinio. Atsiskaitymas plačiąja 
prasme papildo mok÷jimą, kadangi mok÷jimas t÷ra vienas iš atsiskaitymo būdų, o būtent – atsiskaitymas 
pinigais. 

Atsiskaitymų sąvoką pateikia teis÷s žodynas: „atsiskaitymai“ ((angl. Settlement) atitinka 
bendrosios lietuvių kalbos žodį „atsiskaitymas“, kaip visiškas tarpusavio prievolių, įsipareigojimų 
įvykdymas) yra pažado ar sutarties įvykdymas (Collin, 1997). Siauresne teisine prasme, atsiskaitymai 
apibr÷žiami kaip pažado, pareigos ar įsipareigojimo kreditoriui vykdymas perduodant jam pinigus ar kitas 
vertybes, kartu skolininkui pasiūlius, o kreditoriui sutikus juos priimti, taip visai ar iš dalies padengiant 
įsiskolinimą ar patenkinant įsipareigojimą (Civilka, 2002). 
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Šiame straipsnyje terminas „atsiskaitymai“ bus naudojamas siauresne prasme – kaip 
atsiskaitymas pinigais. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.930 straipsnis teigia: „Atsiskaitymai 
negrynaisiais pinigais atliekami naudojant mok÷jimo pavedimus, akredityvus, čekius, vekselius, inkaso ir 
kitas įstatymų nustatytas atsiskaitymo priemones“. Analizuojant sąvokų skirtumus reikia pabr÷žti, kad 
„atsiskaitymai“ suponuoja tam tikro įsipareigojimo ar skolos buvimą, kai skola ar įsipareigojimas n÷ra 
„mok÷jimo“ sąlygos būtinas elementas. Taigi šiuo požiūriu atsiskaitymų sąvoka apima platesnį santykių 
ratą nei mok÷jimo sąvoka. Šios sąvokos papildo viena kitą, tod÷l dažniausiai tiek teis÷s aktuose, tiek 
įvairioje literatūroje jos yra tapatinamos. Šiame straipsnyje sąvoka „atsiskaitymai“ bus naudojama tik 
piniginiams atsiskaitymams, vykdomiems tiek turint prievolę sumok÷ti, tiek ir neturint tokios prievol÷s, 
apibr÷žti. Tokiu būdu sąvokos „mok÷jimas“ ir „atsiskaitymai“ bus naudojamos kaip sinonimai. 

Vekselis – vertybinis popierius, žymintis griežtai įstatymo reglamentuotos formos piniginį 
įsipareigojimą, tai yra terminuotą piniginę prievolę. Tai skolos dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo 
besąlygiškai įsipareigoja tiesiogiai arba netiesiogiai sumok÷ti tam tikrą sumą vekselyje nurodytam 
asmeniui pats arba paveda tai padaryti kitam, trečiajam asmeniui (Vaškelaitis, 2001). Taip pat ši sąvoka 
apibr÷žiama 1930 m. Ženevos konvencijoje, kitose Lietuvos Respublikos autorių knygose ir darbuose 
apie piniginius atsiskaitymus bei užsienio literatūroje. LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme 
vekselio sąvoka papildyta taip: „vekselis išrašomas įstatymo nustatyta tvarka“. G. Startien÷ (2002) vekselį 
apibr÷žia kaip mok÷jimo priemonę ir teigia, kad jis yra vienas iš likvidžiausių vertybinių popierių. Rusų 
literatūros šaltiniuose vekselis aiškinamas kaip rašytinis mainų dokumentas ir piniginis įsipareigojimas. 
Plačiąja prasme vekselis yra griežtai standartizuotos formos atsiskaitymo dokumentas. Vekselis gali būti 
naudojamas (Startien÷, 2002): 

• kaip nedokumentinio mok÷jimo instrumentas; 
• kaip mok÷jimo instrumentas, esant dokumentinio mok÷jimo sąlygai (pvz., dokumentinio 

inkaso arba akcepto akredityvo atveju); 
• partneriams susitarus d÷l kredito suteikimo: 

- trumpalaikio finansavimo atveju; 
- vidutin÷s trukm÷s ir ilgalaikio investicinių prekių finansavimo atveju (plačiausiai 

paplitusi  forfeitingas). 
V. Vaškelaitis (2001) vekselio naudojimo paskirtį apibr÷žia konkrečiau ir paprasčiau:  vekselis 

gali būti naudojamas kaip mok÷jimo priemon÷, kaip laidavimo dokumentas arba kaip dokumentas banko 
paskolai gauti. Tai reiškia, kad vekseliai naudojami juridinių ir fizinių asmenų skolai įforminti už 
išsimok÷tinai gautas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, banko kreditui gauti, apdrausti banko 
paskolas jų gav÷jų išduodamais vekseliais. 
 

Vekselių rūšys. Pagal atsiskaitymo pobūdį išskiriamos dvi pagrindin÷s vekselių rūšys: paprastieji 
(solo) ir įsakomieji (trata). Paprastąjį vekselį (angl. promissory note, trade bill payabl, billet a odre) 
išrašantis asmuo besąlygiškai įsipareigoja sumok÷ti vekselio tur÷tojui jame įrašytą sumą (žr. 1 paveikslą). 

 
 

 

 

1 pav. Paprastojo vekselio cirkuliacija 
Šaltinis: Vaškelaitis, V. (2001). Piniginiai atsiskaitymai. Teorija ir praktika. Vilnius: Eugrimas 

 
1 - pirk÷jas išduoda vekselį pardav÷jui; 2- pardav÷jas (vekselio laikytojas) pakrauna prekes ar suteikia paslaugą 

pirk÷jui (vekselio dav÷jui); 3 - pardav÷jas nustatytu laiku teikia vekselį apmok÷ti; 4 - pirk÷jas atsiskaito už prekes, 
darbus, paslaugas, t. y. „gesina“ vekselį 

 
Įsakomuoju vekseliu (angl. bill of Exchange, draft, deposit bill) vekselio dav÷jas įsako kitam 

asmeniui, kad šis vekselyje nurodytą sumą sumok÷tų pačiam vekselio dav÷jui arba kitam vekselyje 
nurodytam asmeniui. Pagal įsakomąjį vekselį veikia trys asmenys: vekselio dav÷jas – asmuo, išrašantis 
vekselį; mok÷tojas, arba trasatas, – asmuo, privalantis apmok÷ti vekselį; pirmasis vekselio gav÷jas, arba 
remitentas, – vekselio gav÷jas, kuriam mok÷tojas turi sumok÷ti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytu 
laiku (žr. 2 paveikslą). Kalbant apie įsakomuosius vekselius būtina pabr÷žti akcepto sąvoką. Ženevos 
vekselių teis÷s sistemoje įsakomuoju vekseliu jo išdavimo momentu laikomas paprastas ir besąlygiškas 
siūlymas mok÷tojui sudaryti sutartį d÷l vekselio sumos sumok÷jimo vekselio dav÷jo, remitento arba kito 

Vekselio dav÷jas (pirk÷jas- 

mok÷tojas) 

Vekselio tur÷tojas 

(pardav÷jas, kreditorius) 

1 
2 
3 
4 



 157 

asmens naudai. Mok÷tojas gali šį siūlymą arba priimti, arba atmesti, kitaip sakant, pripažinti skolą arba 
ne. Tod÷l įsakomasis vekselis nustatytu laiku yra teikiamas mok÷tojui akceptuoti. Akceptas – tai įrašas 
vekselyje, patvirtinantis, kad padaręs įrašą asmuo sutinka vekselį apmok÷ti laiku. Mok÷tojo parašas yra 
vienintelis privalomas formalus akcepto rekvizitas.   

 
 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Įsakomojo vekselio cirkuliacija 

Šaltinis: Vaškelaitis, V. (2001). Piniginiai atsiskaitymai. Teorija ir praktika. Vilnius: Eugrimas 
 

1 - vekselio dav÷jas (trasantas) savo mok÷jimą paveda kitam asmeniui; 2 - mok÷tojas (trasatas) akceptuoja vekselį ir 
gražina jį trastui; 3 - trasantas akceptuotą vekselį perduoda remitentui - pinigų gav÷jui pagal įsakomąjį vekselį; 4 - 
remitentas siunčia įsakomąjį vekselį apmok÷ti trasatui; 5 - trasatas duoda leidimą bankui apmok÷ti; 6 - remitentas 
perduoda vekselį kreditoriui; 7 - kreditorius perduoda vekselį trasato bankui d÷l pinigų pervedimo į savo sąskaitą;  

8 - įplaukia pinigai už kreditą 
 

Taigi pagrindinis požymis, skiriantis įsakomąjį vekselį nuo paprastojo vekselio, yra akceptas. 
 

Atsiskaitymų vekseliais praktiniai aspektai. Atsiskaitymų vekseliais pagrindas – galimyb÷ 
suteikti pirk÷jui komercinį kreditą, kurį jis gali grąžinti ne tik pardav÷jui, bet ir perduoti trečiajam 
asmeniui. Tačiau finansavimo vekseliais galimyb÷s įmon÷se n÷ra vienodos. Jos priklauso nuo įmon÷s 
veiklos pobūdžio ir finansavimosi alternatyvų, pirk÷jų finansavimosi sprendimų ir mokumo ir pan. Tod÷l 
sprendimą atsiskaityti vekseliais kiekviena įmon÷ priima individualiai, atsižvelgdama į savo veiklos 
ypatumus. 

Prieš pirmą kartą priimant arba surašant vekselį, reikia bent jau susipažinti su atsiskaitymus 
vekseliais reglamentuojančiais teis÷s aktais. Tai LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (1999 03 
16 Nr. VIII-1087), LRV 1999 09 13 nutarimas Nr. 987 „D÷l vekselių naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 
LRV 1999 09 13 nutarimas Nr. 988 „D÷l vekselių ir čekių protestavimo taisyklių ir notarų vykdomųjų 
įrašų atlikimo tvarkos patvirtinimo“. 

Kad atsiskaitymai vekseliais būtų ekonomiškai veiksmingi ir naudingi aukštosioms mokykloms, 
svarbu apibr÷žti, kokiems studentams ir kokiomis sąlygomis suteikti komercinį kreditą – priimant iš 
studento paprastąjį vekselį ar išrašant įsakomąjį. Kreditavimo politika gali svyruoti nuo griežtos iki 
laisvos, tačiau svarbiausia įvertinti kaštus ir gaunamą naudą.  

 

Finansinio įsiskolinimo atid÷jimo (kredito) standartų ir sąlygų studentui nustatymas. Remiantis 
G. Kancerevyčiaus (2004) pateiktu pasiūlymu – prieš suteikiant komercinį kreditą ištirti pirk÷ją, nustatant 
kredito standartus – rekomenduojama juo naudotis ir atsiskaitant vekseliais. Kredito standartai yra 
standartai, kuriuos turi atitikti pirk÷jas, norintis gauti kreditą. Suteikdama studentui komercinį kreditą 
aukštoji mokykla susiduria su kreditavimo rizika. Suteikus kreditą nemokiam studentui, aukštoji mokykla 
gali susidurti su potencialia vekselio neapmok÷jimo gr÷sme, tod÷l ji turi ištirti savo klientus. 

Tradiciškai kredito standartai apibūdinami trimis kredito „C“: 
1.  Charakteris. Jis apibūdina kliento norą sumok÷ti, tai yra tikimybę, kad klientas sąžiningai 

apmok÷s įsiskolinimą. Dažniausiai tai nustatoma analizuojant kliento paskutinio laikotarpio mok÷jimus. 
2.   Talpumas.  Jis apibūdina kliento  geb÷jimą sumok÷ti. Tai  subjektyvus vertinimas, 

atsižvelgiant į pirk÷jo veiklos rūšį, į esamą ir ateities situaciją. Stengiamasi įvertinti kliento esamą ir 
ateities finansines sąlygas. 

3.  Sąlygos. Jos priklauso nuo esamų ekonomikos sąlygų.  

Ramitentas (įsakomojo 
vekselio gav÷jas) 

Kreditorius 

Trasantas (vekselio dav÷jas, 
pavedęs apmok÷ti vekselį 

kitam asmeniui) 

Trasantas (asmuo, gavęs 
pavedimą apmok÷ti 

vekselį) 
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Gali būti pridedamos dar dvi kredito „C“ (angl. capital): kapitalas, kuris rodo kliento finansinį 
paj÷gumą, ir užstatas (angl. collateral), kuris reiškia turtą, kurį kredito gav÷jas gali pateikti kaip garantiją. 
Garantija atsiskaitymų vekseliais atveju gali būti banko ar kitos įmon÷s avalis bei vekselio akceptavimas 
banke. 

Kredito informacijos šaltiniai gali būti kredito reitingų agentūros, finansin÷s ataskaitos, spauda, 
internetas, pirk÷ją galima patikrinti per antstolius. Aukštoji mokykla turi stengtis surinkti pakankamai 
informacijos apie studentą, tik reikia atsižvelgti į galimus informacijos surinkimo kaštus. Aukštajai 
mokyklai naudinga studentus suskirstyti į kredito rizikos grupes, nes pavojingų skolų nustatymas gali 
leisti apsisaugoti nuo potencialiai rizikingų skolų.  

Būtina pažym÷ti tai, kad gerą atsiskaitymo politiką sukurti n÷ra lengva. Jeigu laikinų sunkumų 
turintiems studentams bus taikomos griežtos procedūros, tai juos galima iš viso prarasti, tačiau jei politika 
per švelni, tai išaugs studentų įsiskolinimų kaštai ir nukent÷s pelningumas. 

 

Skolos atgavimo kaštų vertinimas. Suteikiant kreditą, kitaip tariant, atidedant mok÷jimą už 
mokslą, aukštajai mokyklai rekomenduojama įvertinti l÷tesnių apmok÷jimų sąnaudas. Studento 
nemok÷jimo atveju aukštoji mokykla nepatiria dalies skolos atgavimo kaštų, kadangi nereikia kreiptis į 
teismą, simbolinis vekselio protestavimo mokestis sumokamas notarui, kuris pateikia antstoliui 
dokumentus išieškoti iš pirk÷jo sumą, lygią vekselio sumai. 

 

Efektyvios palūkanų normos nustatymas. Vekselyje, mok÷tiname jį pateikus arba per tam tikrą 
laiką nuo pateikimo, dav÷jas gali nustatyti sąlygą, kad už vekselio sumą skaičiuojamos palūkanos. Šiuo 
atveju palūkanų norma privalo būti nurodyta vekselyje. Jeigu vekselyje nurodyta konkreti atsiskaitymo 
data arba atsiskaitymo terminas, tai apskaičiuotos palūkanos pridedamos prie vekselio vert÷s ir palūkanų 
norma atskirai nenurodoma. 

 

Vekselio akceptas. Vekselis pateikiamas akceptuoti tada, kai norima įsitikinti, kad skolininkas, 
kurio vardu išrašytas vekselis, tikrai apmok÷s jį nurodytu laiku. Iš anksto akceptuoti neprivaloma tik tų 
vekselių, pagal kuriuos išmokos atliekamos juos pateikus (Šatas, 2006, p. 159). 

Pagal LR vekselių įstatymo 24 ir 25 str. vekselio dav÷jas gali įrašyti vekselyje sąlygą, kad 
vekselis turi būti pateiktas akceptuoti, ir nurodyti (arba nenurodyti) pateikimo akceptuoti terminą. Jeigu 
akceptavimo terminas nenurodytas, tai vekseliai, mok÷tini per tam tikrą laiką po pateikimo, turi būti 
pateikti akceptuoti per vienerius metus nuo jų išdavimo dienos. Šį terminą vekselio dav÷jas gali 
sutrumpinti arba pratęsti. Jeigu vekselio tur÷tojas nepateikia šio dokumento akceptuoti jo dav÷jo nustatytu 
laiku, jis netenka reikalavimo teis÷s, atsirandančios ir d÷l neapmok÷jimo, ir d÷l neakceptavimo. Tod÷l, 
mano nuomone, geriau aukštosioms mokykloms naudoti vekselius, kuriuose būtų įrašytas apmok÷jimo 
terminas. Tačiau, su÷jus apmok÷jimo terminui, aukštoji mokykla, vadovaudamasi LR vekselių įstatymu, 
privalo vekselį pateikti apmok÷jimui. Siunčiamame rašte dažniausiai nurodoma: vekselio išdavimo vieta 
ir data, vekselio suma, mok÷jimo terminas ir vieta, vekselio gav÷jo duomenys bei atsiskaitymo sąlygos. 

 

Vekselio protestas, t. y. kreditoriaus daromas pareiškimas per notarą, kad studentas, vekselio 
dav÷jas, laiku nesumok÷jo vekselyje pažym÷tos sumos. Taigi, pateikus studentui vekselio akceptą ir 
nesulaukus apmok÷jimo, privaloma per 3–4 dienas išsiųsti pranešimą apie priverstinį skolos išieškojimą. 

Vekselio protestas, įformintas notarine tvarka, laikomas oficialiu nemokumą pagal vekselį 
patvirtinančiu įrodymu, tampa priverstin÷s procedūros skolą išieškoti taikymo teisiniu pagrindu. 
Tinkamai įformintas protestas suteikia vekselio tur÷tojui regreso teisę jo dav÷jui, indosantui arba jų 
garantams. Šia teise vekselio tur÷tojas gali pasinaudoti per vienerius metus nuo užprotestavimo dienos 
(Šatas, 2006, p. 159). Tai patrauklesn÷ galimyb÷ išlaikyti gerus santykius tarp aukštosios mokyklos ir 
studento, nes studentas, gavęs pranešimą apie privalomą vekselio apmok÷jimą, dar turi galimybę prašyti 
atid÷ti mok÷jimo terminą kelioms savait÷ms ar pan. Tad jei skolos studentas neapmoka, skola išieškoma 
ne ginčo tvarka. Studentui nesumok÷jus vekselyje įrašytos sumos, aukštoji mokykla turi teisę išieškoti 
l÷šas iš skolininko be teismo sprendimo. Reikia tik tur÷ti užprotestuotą vekselį su notaro išduotu 
vykdomuoju raštu. Nepasinaudojus šia galimybe ar praleidus terminą, skola gali būti išieškoma tik teismo 
keliu. Teismas tokiais atvejais tenkina ieškinį neatsižvelgdamas į jokius skolininko prieštaravimus ir 
pateiktus įrodymus. 

 

Išieškojimas pagal vekselį. Vekselių pagrindu atliktų vykdomųjų įrašų vykdymas n÷ra kuo nors 
ypatingas – antstoliai tokius vykdomuosius dokumentus vykdo bendra tvarka. Priimdami vykdyti 
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vykdomuosius įrašus, antstoliai, kaip ir kitais atvejais, vadovaujasi Antstolių profesin÷s etikos kodekso 19 
straipsniu, kuris įpareigoja „susilaikyti nuo asmenin÷s nuomon÷s reiškimo d÷l vykdomo sprendimo 
pagrįstumo ar teisingumo“, t. y. antstoliai nevertina sprendimus priimančių institucijų, šiuo atveju, 
vykdomuosius įrašus išduodančių notarų darbo. Priimant vykdomąjį dokumentą preziumuojama, kad 
vykdomasis įrašas yra atliktas laikantis tam būtinų procedūrų, t. y. kad notaras prieš tai patikrino, ar 
vekselis išrašytas pagal įstatymo reikalavimus, ar jį pateikęs asmuo yra teis÷tas vekselio tur÷tojas arba jo 
įgaliotas asmuo ir kad n÷ra pasibaigęs vekselio pateikimo protestuoti terminas. 

Nevertindamas paties dokumento teis÷tumo, antstolis, priimdamas vykdomąjį įrašą, pagal CPK 
651 straipsnį tik patikrina, ar n÷ra akivaizdžių kliūčių prad÷ti vykdymo veiksmus. Tikrinimo procedūras 
antstolis turi atlikti per tris dienas. Jeigu yra kliūčių priimti vykdyti vykdomąjį įrašą, antstolis savo 
patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo 
priežastis. Vykdomasis dokumentas priimamas vykdyti, kai išieškotojas antstoliui apmoka bendrąsias 
vykdymo išlaidas. 

Antstolių praktikoje pasitaiko ir priešingų atvejų, kai surašymo paprastumu patrauklūs vekseliai 
v÷liau apsunkina teis÷tų kreditorių reikalavimų vykdymą. Prad÷jus išieškojimą vykdomųjų įrašų 
pagrindu, skolingi asmenys gana dažnai pradeda neigti pasirašę vekselius. Tokiam spaudimui netur÷tų 
pasiduoti nei notarai, nei antstoliai. Skolą ginčijantis asmuo visada turi galimybę pasinaudoti teisin÷mis 
priemon÷mis ir kreiptis į teismą. Žmogus, kuris mano esąs teisus, paprastai to nebijo. Tačiau būdamas 
neteisus, skolininkas dažniausiai vengia kreiptis į teismą, nes, pralaim÷jus bylą, jam dar tektų atlyginti ir 
kitos šalies patirtas bylin÷jimosi išlaidas. 

 

Pasitaikančios praktin÷s problemos. Fiksuojant skolinius įsipareigojimus vekseliais galimas 
skolų dubliavimas. Asmuo, kuris pagal paskolos lapelį skolingas kitam asmeniui 10 tūkst. litų, gali 
negrąžinti skolos per nustatytą terminą, o v÷liau, kaip paskolos grąžinimo garantą, pasirašyti vekselį. Jei 
kreditorius nesąžiningas, jis gali išieškoti skolą pagal vekselį ir po to kreiptis į teismą d÷l tų pačių 10 
tūkst. litų priteisimo pagal paskolos lapelį ar kokią nors sutartį. Tod÷l vekselyje pravartu detaliai nurodyti, 
kokia konkreti prievol÷ ar skola užtikrinama pasirašomu dokumentu. 

Antstolių patirtis leidžia teigti, kad savo skundus panašiais motyvais grindžia kai kurie asmenys, 
vengiantys atsiskaityti su kreditoriais ir d÷l šios priežasties ginčijantys vekselius teismuose arba 
besikreipiantys į ikiteisminio tyrimo institucijas. Aiškinama, kad jie buvo priversti pasirašyti vekselius, 
kad vekseliuose yra kitų asmenų suklastoti parašai ir pan. Viena vykdomoji byla Šiaulių antstolio 
kontoroje šiuo pagrindu yra sustabdyta jau metus. Kita vykdomojo įrašo vykdymo byla, kurią inicijavęs 
kreditorius siekia susigrąžinti maždaug 1 milijoną litų, vilkinama penkerius metus. Šie pavyzdžiai liudija, 
kad vekselis n÷ra pats tinkamiausias teisinis instrumentas tais atvejais, kai skolinamos labai didel÷s pinigų 
sumos. At÷jus skolos išieškojimo laikui, skolininkas gali ne tik ginčyti vekselio teis÷tumą, bet ir visai 
nebetur÷ti turto, iš kurio būtų galima atlyginti skolą. Tod÷l dideles skolas vert÷tų įforminti notaro 
patvirtintais sandoriais, kuriuos siūlytina užtikrinti turto įkeitimu. 

Skolų išieškojimo dubliavimas galimas ir tais atvejais, kai vekselio dav÷jas, negal÷damas sutartu 
laiku grąžinti l÷šų, d÷l tos pačios prievol÷s sutinka pasirašyti naują vekselį, o senasis vekselis lieka 
nepanaikintas. Tod÷l pasirašant naują vekselį yra svarbu užfiksuoti, kad prieš tai surašytas vekselis 
laikomas negaliojančiu. Sumok÷jęs skolą pagal vekselį, vekselio dav÷jas iš vekselio tur÷tojo 
(kreditoriaus) tur÷tų pareikalauti atitinkamo kvito, patvirtinančio, kad prievol÷ jau yra įvykdyta. 

Apibendrinant galima daryti išvadą: nors vienas iš vekselių apyvartos skiriamųjų bruožų – jų 
abstraktumas (nebūtina nurodyti skolos atsiradimo pagrindą), tačiau rekomenduojama vekselyje aiškiai 
įvardyti skolos priežastį. Pasitaiko atvejų, kai nesąžiningi kreditoriai tą pačią skolą pareikalauja sumok÷ti 
du kartus: vieną kartą pateikdami vekselį, kitą kartą – skolos atsiradimo dokumentus (pvz., PVM 
sąskaitas-faktūras); Sumok÷jus skolą pagal vekselį, iš vekselio tur÷tojo (kreditoriaus) der÷tų pareikalauti 
atitinkamo dokumento, patvirtinančio, kad prievol÷ (ar jos dalis) jau įvykdyta. 
 

Išvados. Atlikus teorinę vekselio sampratos analizę, galima teigti, kad įvairių autorių pateiktas 
vekselio apibr÷žimas yra panašus, tai yra, nors apibūdinama vienais ar kitais žodžiais, tačiau esm÷ išlieka 
ta pati. Vekselis žymi tarptautinių ir šalies įstatymų griežtai reglamentuotą piniginį įsipareigojimą, 
vekselių išrašymą ir operacijas jais reglamentuoja speciali teis÷s šaka – vekselių teis÷. 

Nagrin÷jant vekselio funkcijas mokslin÷je literatūroje išryšk÷jo dvi pagrindin÷s vekselio 
naudojimo galimyb÷s: 1) kapitalo investavimo, kadangi vekselis apibr÷žiamas kaip vertybinis popierius, 
2) mainų sandorio finansavimo. Lietuvoje vekselių išleidimą ir pagal juos atsirandančių reikalavimų 
tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas.  
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Atsiskaitymų vekseliais pagrindas – galimyb÷ suteikti studentui komercinį kreditą. Finansavimo 
vekseliais galimyb÷s priklauso nuo aukštųjų mokyklų finansavimosi alternatyvų, studentų finansavimosi 
sprendimų ir mokumo ir pan. Tod÷l sprendimą atsiskaityti vekseliais kiekviena aukštoji mokykla priima 
individualiai, atsižvelgdama į savo finansinę pad÷tį ir kt. faktorius. Daugelio ekspertų vertinimu, 
atsiskaitymai vekseliais susieja abi šalis, ir šiame procese kiekviena šalis gali gauti naudą.  

Nors vienas iš vekselių apyvartos skiriamųjų bruožų yra tas, kad nebūtina nurodyti skolos 
atsiradimo pagrindo, tačiau rekomenduojama vekselyje aiškiai įvardyti skolos priežastį. Pasitaiko atvejų, 
kai nesąžiningi kreditoriai tą pačią skolą pareikalauja sumok÷ti du kartus: vieną kartą pateikdami vekselį, 
kitą kartą pagal skolos atsiradimo dokumentus (pvz., PVM sąskaitas-faktūras). Sumok÷jus skolą pagal 
vekselį, iš vekselio tur÷tojo (kreditoriaus) der÷tų pareikalauti atitinkamo dokumento, patvirtinančio, kad 
prievol÷ (ar jos dalis) jau įvykdyta. 
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EVALUATION OF A BILL OF EXCHANGE AS AN INSTRUMENT OF FINANCIAL PAYMENT 
OF STUDIES IN LEGAL ASPECT 

 
 Egl÷ Šimkevičien÷, Northern Lithuania College 
 

Abstract. Analyzing methodological literature, the conception of a bill of exchange, the types of bills of 
exchange were described using the descriptive method and making reference to the methodical literature and 
standard acts regulating payments using the bills of exchange. The benefit of payment using the bills of exchange 
was revealed to students and it brought some optimism to a higher school. Making reference to the works of 
scientists, the positive and negative features of the bill of exchange were revealed. The bill of exchange may be used 
effectively not only as a payment instrument but also as an instrument of sponsorship. 

Key words: bill of exchange, settlement, instrument, non-cash, measure. 
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Anotacija. Straipsnyje apžvelgiami programavimo mokymo sunkumai bei pagrindiniai komponentai, 

egzistuojantys programavimo mokymo kontekste, ir jų tarpusavio ryšių svarba modeliuojant mokymo aplinką. Buvo 
išskirti įvairūs sunkumai mokant(is) programavimo: mokiniams trūksta motyvacijos, savarankiškumo, geb÷jimo 
spręsti užduotis, o ne programos rašymo ir t. t. Norint šį procesą padaryti suprantamesnį bei patrauklesnį buvo 
atliktas Web 2.0 technologijų tyrimas, atsižvelgiant į poreikius, kuriuos jis gali tenkinti. Tyrimas parod÷, kad 
daugiausia nagrin÷jamų galimybių turi keturios (iš 21) priemon÷s. Nagrin÷tos priemon÷s buvo suklasifikuotos į 
grupes, apibr÷žta, kuo jos gali būti naudingos mokant programavimo.  

Pagrindin÷s sąvokos: programavimas, Web 2.0, technologijos. 
 
Įvadas. Programavimo mokymas yra pakankamai opi problema tiek Lietuvoje, tiek įvairiose 

užsienio šalyse. Šia tema yra parašyta nemažai mokslinių straipsnių, parengta ir apginta ne viena 
disertacija (Bennedsen, 2008; Caspersen, 2007; Kinnunen, 2009). Išmokti programuoti naujokui yra 
sunku. Pirmiausiai jis turi pakeisti savo mąstymą – išsiugdyti algoritminį mąstymą. Pagrindinis tokio 
mąstymo požymis – geb÷jimas užduotį išreikšti algoritmu ir pagal jį išspręsti (suprogramuoti). 

Tačiau kokiomis priemon÷mis ar metodais yra mokoma algoritminio mąstymo? Dažniausiai 
mokytojas supažindina su programavimo kalbos sintakse, o algoritmus užrašo ant lentos, tad mokiniai 
juos perrašo į sąsiuvinius. Tai užima daug laiko ir yra neveiksminga. Rečiau naudojamos interaktyvios 
lentos ar projektoriai, kuriais mokytojo įvestą programą aiškiai mato visi mokiniai, tad visi kartu gali ją 
nagrin÷ti. Teigiamą poveikį mokymui(si) turi informacijos vizualizavimas (Ebel, 2006), tačiau jis 
dažniausiai yra naudojamas kaip pagalbin÷ priemon÷ – tiesiog mokytojas medžiagą pateikia kitokia forma 
– panaudodamas vaizdo medžiagą. 

Yra akcentuojama, kad veikiant (atliekant užduotis praktiškai) atmintis optimizuoja mokymą(si) 
(Caspersen, 2007). Taip pat svarbu yra tai, jog d÷mesio kokyb÷ koreliuoja su mokymosi veiksmingumu – 
kuo ilgesnį laiką išlaikomas mokinio d÷mesys, tuo geresni jo pasiekimai (Ebel, 2006). Šiuolaikin÷s 
technologijos, kompiuteriai ir internetas mokyklose suteikia galimybę pamoką padaryti įdomesnę, 
palengvinti mokytojo darbą, motyvuoti mokinį. Nuo 2004 metų vis daugiau yra kalbama apie antrosios 
kartos saityno (angl. Web 2.0) technologijas ir jų taikymą ugdymo procese. Tai internetin÷s technologijos 
ar paslaugos, kurias kontroliuoja (pateikia jos turinį, jį keičia, manipuliuoja, pritaiko ir pan.) naudotojai.  

Tyrimo objektas – programavimo mokymas ir technologijų programavimo mokymui taikymo 
galimyb÷s. 

Tyrimo tikslas – apžvelgti programavimo mokymo sunkumus ir nustatyti, ar galima Web 2.0 
technologijas adaptuoti programavimo mokymui bei šiems sunkumams panaikinti arba sumažinti, 
apibr÷žti, kokią naudą ir kokias problemas jos gali sukelti programavimo mokymo procese. Šiame 
straipsnyje adaptavimas traktuojamas kaip taikymas. 

Siekiant įgyvendinti tikslą buvo iškelti tokie tyrimo uždaviniai: 1) apžvelgti sunkumus, su 
kuriais susiduriama mokant programavimo; 2) apžvelgti komponentus, į kuriuos reikia atsižvelgti 
nagrin÷jant mokymo procesą; 3) apžvelgti technologijų rūšis; 4) suklasifikuoti pasirinktas technologijas; 
5) nustatyti, kokius poreikius gali tenkinti nagrin÷jamos technologijos; 6) atlikti besimokančiųjų 
programuoti anketinę apklausą ir išanalizuoti gautus rezultatus. 

Panaudoti tyrimo metodai: mokslinių tyrimų analiz÷, technologijų analiz÷, mokslin÷s literatūros 
programavimo mokymo klausimu analiz÷, anketin÷ apklausa.  

Programavimo mokymo ypatumai. Programavimo mokymą(si) galima skirstyti į dvi 
pagrindines kategorijas: 1) programavimo kalbos sintaks÷s, semantikos išmokimas; 2) programavimo 
technikos, metodų įvaldymas. Programavimo kalbos sintaks÷ ir semantika pradedančiajam reikalinga, kad 
gal÷tų prad÷ti spręsti uždavinius. Svarbu ne išmokti sintaks÷s konstrukcijas, bet geb÷ti jas taikyti. 
Programavimo technika (metodai) apima pagrindinių koncepcijų ir technikos įvaldymą. Mokantis 
programavimo technikos, kalba yra tik priemon÷ bendroms programavimo sąvokoms išreikšti ir taikyti. 
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Programavimo technikos koncepcijos turi būti įvedamos taip, kad jos nepriklausytų nuo kalbos. 
Dažnai pasitaiko klaidinga programavimo mokymosi samprata – laikoma, kad tai mokymas 

užrašyti uždavinio sprendimą programos tekstu, naudojantis programavimo kalbos konstrukcijomis. 
Programos rašymas yra tik vienas iš programavimo įgūdžių. Lygiai taip pat svarbu geb÷ti skaityti ir 
suprasti programų tekstus – juk programuotojas nemažai laiko praleidžia nagrin÷damas kitų parašytas 
programas (Mannila, 2007). Galima būtų manyti, jog mokantis rašyti programas savaime išmokstama jas 
skaityti, sekti programos vykdymą. Tačiau tyrimai rodo visai ką kita: nustatyta, kad yra labai maža 
koreliacija tarp geb÷jimo parašyti programą ir geb÷jimo ją skaityti (Winslow, 1996). Taigi mokantis 
programavimo reikia nepamiršti ugdymosi skaityti ir suprasti kitų parašytas programas. 

Programavimas – sud÷tingas intelektinis procesas ir norint juo sudominti mokinius ar studentus, 
reikia pateikti jį paprastai, aiškiai, patraukliai. Tačiau, kad ir kaip patraukliai tai būtų pateikiama, vien 
žinių ar gerų pavyzdžių neužtenka – būtina pačiam įsijungti į procesą, lavinti įgūdžius, logiškai mąstyti. 

Atlikus įvairios literatūros analizę (Gomes, Carmo ir kt., 2006; Bennedsen, 2008; Jenkins, 2002) 
galime išskirti priežastis, kas lemia programavimo mokymo sunkumus: 

� Mokytojas dažnai dinaminių konceptų moko naudodamas statinę medžiagą. Mokydamas 
tokių konceptų, mokytojas tur÷tų panaudoti priemonę, suteikiančią galimybę sukurti bei demonstruoti 
dinaminę medžiagą. 

� Mokytojui labiau rūpi programavimo kalba ir jos sintaks÷s mokymas, o ne uždavinių 
sprendimas. Nor÷damas to išvengti, mokytojas tur÷tų naudoti tokias priemones, kurios suteiktų galimybę 
mokytojui pateikti uždavinį, o besimokantiesiems individualiai ar bendradarbiaujant jį bandyti išspręsti. 
Vadinasi, turi būti priemon÷s klausimų pateikimui, komentarų palikimui, bendram teksto tvarkymui. Taip 
pat turi būti galimyb÷ mokytojui įvertinti kiekvieno besimokančiojo ind÷lį  bei pateikti taisymus ar 
siūlymus. 

� Daugelis besimokančiųjų yra įsitikinę, kad programavimo galima išmokti tik skaitant 
programas. Tačiau ši nuomon÷ yra klaidinga. Mokinių veikla tur÷tų būti nukreipta į uždavinių sprendimą. 
Tod÷l mokytis programuoti reik÷tų ne tik konkrečioje programavimo aplinkoje, bet ir kitose aplinkose, 
pavyzdžiui, internetin÷je erdv÷je, kurioje yra galimyb÷ surašyti programos tekstą, mokiniams bendrauti 
bei tekstą bendrai taisyti. 

� Besimokantieji mažai dirba savarankiškai. Savarankiškumo besimokantiesiems reikia, 
kad įgytų programavimo kompetenciją. Mokytojas gal÷tų skatinti ir mokyti savarankiško darbo, 
pasiūlydamas įvairias priemones savarankiškumo motyvacijai. Tai gal÷tų būti internetin÷s technologijos, 
kurių pagalba galima rasti bei sisteminti reikalingą programavimo suvokimui informaciją, ją susisteminti 
bei pateikti mokytojui įvertinti ir pan.  

� Daugelis pradedančiųjų neteisingai transformuoja natūralios kalbos semantiką į 
programavimo kalbą. Vadinasi, jiems n÷ra sunku parašyti programą, o sunku yra pereiti patį kūrimo 
procesą. Mokytojas gal÷tų aiškindamas tokią transformaciją pateikti vaizdingų pavyzdžių, pavyzdžiui, 
panaudoti technologijas dinaminių vaizdų kūrimui. 

Kiekvienoje mokymo situacijoje egzistuoja trys pagrindiniai komponentai: besimokantysis, 
mokytojas ir turinys. Visi šie trys komponentai sudaro taip vadinamąjį didaktinį trikampį (žr. 1 pav.) (jį 
pirmasis apibr÷ž÷ Johann Friedrich Herbart, vokiečių filosofas, psichologas, o v÷liau savo darbuose 
analizavo Pertti Kansanen ir Matti Meri (1999) bei Berlund ir Lister (2010)). Tod÷l modeliuojant 
mokymo(si) aplinką svarbu analizuoti kiekvieną iš šių komponentų bei šių komponentų tarpusavio ryšius. 
Programavimo mokymo kontekste didaktinio trikampio kampas „Turinys“ apima programavimo kalbas 
bei priemones. Kampas „Besimokantysis“ apima besimokančiojo mokymosi stilių (gilus ar paviršutinis 
mokymasis) bei motyvaciją (vidin÷ arba išorin÷ motyvacija). Kampas „Mokytojas“ nagrin÷ja mokytojo 
vaidmenį mokymo procese (ar mokytojas yra pagrindinis mokymo procese – turinio perteik÷jas, ar 
mokymas nukreiptas į besimokantįjį, o mokytojas yra tik patar÷jas). Nagrin÷jant pagrindinių komponentų 
santykius „Turinio ir mokytojo“ svarbu yra ko mokoma (mokytojas pats turi suprasti tai, ko moko), 
kokiais metodais mokoma (pvz., naudojant priemones vizualiam paaiškinimui, savarankiškam darbui ir 
pan.) – reik÷tų programavimo procesą atskleisti taip, kad jis palengvintų ir skatintų programavimo 
mokymąsi; mokyti įgūdžių, o ne vien perteikti žinias; sąvokos turi būti tam tikro abstrakcijos lygio; 
naudojama aiški terminologija; kruopščiai apmąstoma ir atrenkama medžiaga, kad nebūtų naudojamos 
naujos sąvokos jų nepaaiškinus; daugiau susitelkti į visumą, o ne tik į atskiras detales. „Besimokančiojo ir 
turinio“ santykyje yra svarbu, kad turinys skatintų besimokančiojo motyvaciją. Taip pat, išmokimas 
priklauso ir nuo besimokančiojo mokymosi stiliaus, tod÷l turinys turi leisti prisitaikyti besimokančiajam – 
turinys turi būti pritaikomas ne pagal mokytojo poreikius, bet pagal besimokančiojo. „Besimokančiojo ir 
mokytojo“ santykis apima mokytojo ir besimokančiojo tarpusavio ryšius mokymo procese. Tas ryšys 
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glaudžiai siejasi su mokytojo ir besimokančiojo kultūromis. Labai svarbu išsiaiškinti besimokančiojo 
motyvaciją. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Didaktinis trikampis (Berglund, Lister, 2010) 
 
Besimokantiesiems programavimo mokymasis n÷ra patrauklus, atrodo sunkus, jie neturi 

motyvacijos. Norint motyvuoti besimokančiuosius reikia pastangų bei tinkamų pagalbinių ir 
programavimo priemonių pasirinkimo. Tai pat labai svarbu yra glaudus ryšys tarp mokytojo ir 
besimokančiojo, patrauklus turinio perteikimas. Internetinių technologijų, populiarių ir gerai žinomų 
mokinių tarpe, pasirinkimas, gal÷tų būti vienas iš problemos sprendimų. Galbūt, kasdien÷s moksleivių 
naudojamos technologin÷s priemon÷s gal÷tų pad÷ti padaryti mokymą(si) patrauklesniu bei įdomesniu.  

Populiariausios antrosios kartos saityno technologijos. Technologijos tyrimui buvo pasirinktos 
iš 2010-ųjų metų populiariausių technologijų skirtų ugdymui dvidešimtpenktuko. Šis sąrašas yra pateiktas 
„Centre for Learning & Performance Technologies“ tinklalapyje (žr. http://www.c4lpt.co.uk/ 
recommended/top100-2010.html). Naudojamiausių technologijų mokymo(si) procese sąrašas yra 
sudaromas nuo 2007-ųjų metų. Patyrę pedagogai iš viso pasaulio pateikia geriausiųjų, jų nuomonę, 
naudojamų technologijų sąrašo dešimtuką. Tuomet, iš visų gautų duomenų yra sudaromas populiariausių 
technologijų šimtukas. 2010-iais metais savo sąrašus siunt÷ 545 pedagogai iš viso pasaulio. Iš jų tyrimui 
buvo atrinkta 21 antrosios kartos saityno technologija. 

Nagrin÷jamos technologijos buvo suklasifikuotos, priskiriant jas tam tikrai technologijų grupei. 
Buvo apibr÷žtos aštuonios grup÷s: 

1. Socialinio žym÷jimo tarnybos. Suteikia galimybę interneto naudotojui (arba grupei) fiksuoti, 
tvarkyti, ieškoti pasirinktus interneto svetainių adresus ir susieti juos su reikšminiais žodžiais (angl. tags), 
kurie apibūdina fiksuojamą tinklalapį, trumpai aprašyti pasirinktas internetines svetaines. Kadangi 
naudotojas gali dalintis savo interneto adresų sąrašu su kitais – šis žym÷jimas vadinamas socialiniu 
(Alexander, 2006).  

� Nauda mokant programavimo: suteikia galimybę rasti naudingos informacijos tiek 
grupiniam tiek savarankiškam darbui bei kaupti susistemintą informaciją, ją dalintis su kitais, pateikti 
mokytojui įvertinti sukauptos informacijos naudą. Analogiškai ir mokytojas gali kurti susijusių žinių 
blokus ir juos pateikti besimokantiesiems. 

2. Medijų dalijimosi paslaugų tarnybos. Leidžia pateikti įvairią informaciją (tekstinę, grafinę, 
vaizdinę, garsinę), ieškoti, apžvelgti, komentuoti, priskirti reikšminius žodžius – keistis galima vaizdo 
filmais, nuotraukomis, pateiktimis, dokumentais ir pan. (Anderson, 2007). 

� Nauda mokant programavimo: suteikia galimybę kurti bei demonstruoti dinaminę, 
vaizdinę medžiagą, reikalingą mokant dinaminių konceptų bei aiškinant sunkiai suprantamą teoriją ir 
transformuojant natūralios kalbos semantiką į programavimo. 

3. Bendravimo priemon÷s. Suteikia galimybę naudotojams bendrauti: susirašin÷ti, šnek÷tis ar 
šnek÷tis su vaizdu. 

� Nauda mokant programavimo: leidžia besimokantiesiems spręsti užduotis bendraujant. 
4. Socialinių tinklų sistemos. Skirtos palengvinti bendravimą ir įvairaus turinio mainus. Jose 

naudotojai gali susisiekti vieni su kitais, siųsti laiškus ir žinutes, kurti dienoraščius, ieškotis pažinčių, 
publikuoti  įvairią medžiagą, pateikti informaciją apie save (Redecker, Mutka ir kt. 2007; Selwyn, 2007) . 

� Nauda mokant programavimo: leidžia besimokantiesiems spręsti užduotis bendraujant ir 
keičiantis turimu turiniu. 

5. Socialinio rašymo platformos. Suteikia galimybę turinį (informaciją) kurti, pildyti ir taisyti 
naudotojams, kurie gali taisyti ne tik savo įrašus, bet ir kitus čia esančius (jei sistema atviroji). Skaitytojai 
mato galutinę versiją – po visų pataisymų. Kiekvienas pakeitimas išsaugomas kartu su modifikavimo data 
ir modifikuotojo vardu. Yra galimyb÷ komentuoti pakeitimus, teikti siūlymus, diskutuoti (Harmelen, 

Besimokantysis 

Mokytojas 

Turinys 

Mokymo situacijos 

kontekstas 
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2008; D’Souza, 2007). 
� Nauda mokant programavimo: leidžia besimokantiesiems spręsti užduotis 

bendradarbiaujant, atlikti grupines užduotis, pateikti klausimus rūpima tema bei gauti atsakymų. 
Mokytojas gali vertinti kiekvieno besimokančiojo ind÷lį atliekant grupinę užduotį. Ne programavimui 
skirta aplinka gali pad÷ti nukreipti besimokančiųjų d÷mesį į uždavinio sprendimą, o ne į pačios 
programos rašymą ar skaitymą. 

6. Bendro teksto rengimo priemon÷s. Suteikia galimybę vienu metu keliems naudotojams taisyti 
tą patį dokumentą (pvz., tekstą, grafiką), kurį galima įkelti, sukurti, keisti jo formatą (pavyzdžiui, doc 
failą į pdf). Kiekvieno įrašo autorius gali būti identifikuotas. Šios priemon÷s suteikia galimybę matyti, 
kokius dokumentus kas taiso, steb÷ti atliekamus veiksmus, lyginti dokumentus ar taisymo versijas 
(Harmelen, 2008). 

� Nauda mokant programavimo: leidžia besimokantiesiems spręsti užduotis 
bendradarbiaujant, atlikti grupines užduotis. Mokytojas gali vertinti kiekvieno besimokančiojo ind÷lį 
atliekant grupinę užduotį. Ne programavimui skirta aplinka gali pad÷ti nukreipti besimokančiųjų d÷mesį į 
uždavinio sprendimą, o ne į pačios programos rašymą ar skaitymą.  

7. Tinklaraščių kūrimo sistemos. Suteikia galimybę kurti tinklaraščius, kurie suteikia galimybę 
vienam ar keliems autoriams rašyti ir publikuoti savo rašinius, mintis, id÷jas. Šie tekstai vadinami įrašais 
(angl. posts). Jie pateikiami atvirkštine chronologine tvarka, kategorizuojami, jiems priskiriami 
reikšminiai žodžiai, vadinamosios žym÷s (angl. tags), be to, tinklaraščių skaitytojai gali rašyti komentarus 
(D’Souza, 2007). 

� Nauda mokant programavimo: mokytojas gali pateikti užduotis, programos fragmentus ir 
pan. Besimokantieji gali palikti komentarus arba klausimus. 

8. Sklaidos technologijos. RSS – (angl. Really Simple Syndication) skirtos informacijai surinkti 
ir susisteminti iš įvairių interneto šaltinių, jų neaplankius. Atitinkama programa (pvz.: naujienų 
agregatoriumi – Google Reader) galima automatiškai sekti (užprenumeruojant), surinkti ir susisteminti 
periodiškai atnaujinamą naujausią informaciją. Ši informacija gali būti atsiunčiama ir el. paštu. Paprastai 
tokią informaciją sudaro: internetinio šaltinio pavadinimas, trumpas aprašas, nuoroda į jį, publikavimo 
data. Naudojantis sklaidos technologijomis galima ir pasitikrinti savo el. paštą (D’Souza, 2007).   

� Nauda mokant programavimo: suteikia galimybę rasti naudingos informacijos tiek 
grupiniam tiek savarankiškam darbui bei kaupti susistemintą informaciją, ją dalintis su kitais, pateikti 
mokytojui įvertinti sukauptos informacijos naudą. Analogiškai ir mokytojas gali kurti susijusių žinių 
blokus ir juos pateikti besimokantiesiems. 2 paveiksle pateikiama suklasifikuotų technologijų schema. 

 

 
2 pav. 2010 m. naudojamiausių Web 2.0 technologijų klasifikacija 

Technologijos buvo nagrin÷jamos tokiu pjūviu: ar technologija suteikia galimybę bendrauti (ar 
yra galimyb÷ nusiųsti laišką, bendrauti forume, susiskambinti), bendradarbiauti (ar yra galimyb÷ bendrai 
taisyti dokumentą ar bet kokią mediją keliems naudotojams vienu metu), pateikti medžiagą (patiems 
naudotojams įkelti savo turinį), pateikti vaizdinę medžiagą (demonstruoti nuotraukas, video filmukus ir 
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pan.), sukurti dinaminę medžiagą (ar yra galimyb÷ kurti dinaminius vaizdus). 1 lentel÷je pateikiamas 
nagrin÷jamų technologijų sąrašas bei nurodoma, kokias reikiamas galimybes jos gali suteikti. 

1 lentel÷ 

 Web 2.0 technologijų taikymo galimyb÷s 
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1. Twitter 
Tai yra socialinis tinklalapis leidžiantis vartotojams skaityti ir talpinti žinutes 
vadinamas „Tvitais“. Autorius gali talpinti atnaujinimus ar žinutes savo profilio 
puslapyje pasakodamas žmon÷ms ką jis veikia ar galvoja bet kuriuo konkrečiu 
momentu. Ši informacija yra rodoma autoriaus prenumeratoriams kitaip dar 
vadinamiems „Sek÷jams“. 

 +    

2. YouTube 
Tai yra laikmenų bendro naudojimo tarnyba, leidžianti patalpinti įvairias 
laikmenas, jų ieškoti, jas pažvelgti ir dalintis su kitais.  

+ +   + 

3. Google Docs 
Tai yra bendro redagavimo priemon÷ suteikianti galimybę vienu metu keliems 
naudotojams redaguoti tą patį dokumentą. Kiekvieno įrašo autorius gali būti 
identifikuotas.  

+  +  + 

4. Delicious 
Tai socialinio adresyno kūrimo paslauga, kuri suteikia galimybę interneto 
naudotojui (ar grupei) fiksuoti pasirinktus interneto svetainių adresus bei susieti 
juos su reikšminiais žodžiais (angl. tags), kurie apibūdina fiksuojamą tinklalapį.  
Žym÷jimas yra socialinis tod÷l, kad vartotojas gali dalintis savo interneto adresų 
sąrašu su kitais. Tokiu būdu pagal reikšminius žodžius arba temą galima surasti 
panašių interesų interneto naudotojų pažym÷tas interneto svetaines.  

 +    

5. Slideshare 
Tai yra medijų dalijimosi paslaugų tarnyba leidžianti patalpinti pateiktis ir 
pasidalinti jomis su kitais. Pateiktis labai patogu saugoti ne savo tinklalapyje, o 
SlideShare svetain÷je. SlideShare yra didžiul÷ pateikčių svetain÷. 

+ +   + 

6. Skype 
Tai - interneto telefonijos tinklas bei kompiuterin÷ programa, kurių pagalba 
galima skambinti į viso pasaulio šalis. Skype galima kalb÷tis matant vaizdą.  

 +    

7. Google Reader 
Tai yra naujienų skaitytuvas arba dar kitaip vadinamas „naujienų agregatorius“, 
galintis skaityti Atom ir RSS naujienų failus. Jis surenka medžiagą iš 
dominančių šaltinių, susistemina ir pateikia ją vartotojui.   

 +    

8. Wordpress 
Tai yra turinio valdymo sistema, skirta tinklaraščiams (angl. blog) kurti. 
Tinklaraštis - sistema , kuri leidžia vienam ar keliems autoriams rašyti ir 
publikuoti savo straipsnius. Skaitytojai gali prid÷ti komentarus. 

+ +   + 

9. Facebook 
Tai yra socialinio tinklo sistema, kuri padeda susisiekti ir dalintis informacija su 
žmon÷mis. Čia galima rasti draugus, pažįstamus, kolegas, taip pat susipažinti su 
naujais žmon÷mis. Galima siųsti laiškus, dalintis nuotraukomis, informacija, 
pranešti apie tam tikrus įvykius, pasižym÷ti juos kalendoriuje ir kita.  

+ +   + 

10. Moodle 
Tai virtuali mokymosi aplinka, realizuota kompiuterin÷mis priemon÷mis, 
kurioje pateikiama mokymosi  medžiaga, organizuojamas mokymosi procesas 
bei atliekamas jo valdymas. 

+ + + + + 

11. Prezi 
Tai medijų dalijimosi paslaugų tarnyba - pateikčių kūrimo priemon÷. Pateiktys 
išsaugomos internete ir pasiekiamos visur, kur yra interneto ryšys. 

+ + + + + 
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12. Dropbox 
Tai internetin÷ failų saugykla. Failais paprasta dalintis su kitais bei jie 
pasiekiami iš bet kurio kompiuterio.  

+   + + 

13. Blogger 
Tinklaraščių (angl. blog) kūrimo platforma. 

+ +   + 

14. diigo 
Tai socialinio žym÷jimo paslauga, kuri suteikia galimybę interneto naudotojui 
(ar grupei) fiksuoti pasirinktus interneto svetainių adresus bei susieti juos su 
reikšminiais žodžiais (angl. tags), kurie apibūdina fiksuojamą tinklalapį. Ir 
dalintis sukauptomis nuorodomis. 

 +    

15. Wikipedia 
Tai socialinio rašymo platforma leidžianti didelei grupei naudotojų veiksmingai 
bendradarbiauti, t.y. kartu pildyti, taisyti turinį, palikti komentarų.  

+ + +  + 

16. Jing14 
Tai programa leidžianti fiksuoti darbalaukio vaizdus ir veiksmus, bei jais 
lengvai dalintis.  

+ +  + + 

17. Wikispaces 
Tai bendram darbui skirta internetin÷ aplinka veikianti viki pagrindu (interneto 
svetainių rūšis, kur lankytojai gali ne tik papildyti svetain÷s turinį, bet ir jį 
taisyti). 

+ + +  + 

18. VoiceThread 
Tai medijų dalijimosi paslaugų tarnyba suteikianti galimybę kurti pateiktis 
bendradarbiaujant, komentarai gali būti paliekami garso, vaizdo, teksto forma.  

+ + + + + 

19. flickr 
Tai medijų dalijimosi paslaugų tarnyba, kurios paskirtis – nuotraukų talpinimas 
internete, jų tvarkymas bei dalijimasis jomis.  

+ +   + 

20. Evernote 
EverNote – užrašų programa, leidžianti sugrupuoti ir į vieną vietą sud÷ti pačius 
įvairiausius pagal formatą informacijos fragmentus – Office dokumentų 
ištraukas (įskaitant Excel, Outlook ir PowerPoint – ne tik Word), interneto 
tinklapių gabaliukus (su iliustracijomis ir dažnai net su originalia išvaizda), 
įvairiausius atliktinų darbų sąrašus, atmintines ir kitą informaciją – netgi ranka 
elektroniniu rašalu rašytas pastabas, jei naudojate Tablet PC.  

+ +   + 

21. Glogster and Eduglogster 
Tai medijų dalijimosi paslaugų tarnyba, skirta interaktyvių plakatų kūrimui 
bendradarbiaujant.  

+ + + + + 

 
Daugiausia nagrin÷jamų galimybių turi trys medijų dalijimosi tarnybų technologijos: Glogster, 

VoiceThread ir Prezi bei virtuali mokymosi aplinka – Moodle. Keturias galimybes atitiko trys 
technologijos: socialinio rašymo platformos Wikispaces, Wikipedia ir medijų kūrimo programa Jing. 
Medijų kūrimo ir dalijomosi priemon÷s Youtube, Slideshare, Dropbox, Flickr, Evernote, socialinis tinklas 
Facebook, tekstų bendro redagavimo sistema GoogleDocs bei tinklaraščių kūrimo platformos Wordpress 
ir Blogger turi po tris galimybes. Mažiausiai – diigo, Google Reader, Skype, Delicious ir Twitter. 
Mokytojas siekdamas panaikinti ar sumažinti konkrečius sunkumus, iškilusius mokant programavimo, 
gali pasirinkti atitinkamą technologiją. Pavyzdžiui, siekdamas išaiškinti dinaminius konceptus, mokytojas 
gali pasinaudoti technologijomis suteikiančiomis galimybes kurti ar demonstruoti judančius vaizdus 
tokias kaip Prezi ar Jing.  

                                                 
14 Jing yra atsiunčiama programa, kurią reikia įsidiegti savo kompiuteryje. Tačiau su šia programa sukurtos medijos yra 

susiejamos su screencast.com tinklalapiu, kur jas galima saugoti, redaguoti bei persiųsti kitiems. 
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Šiuo metu, technologijų bei interneto naudojimas ugdymo procese yra įprastas dalykas. Yra 
apibr÷žiama daug tokių technologijų integracijos privalumų: jos suteikia galimybes nuotoliniam 
mokymuisi, savarankiškam darbui, darbui grup÷se, jos daro mokymo(si) procesą įdomesnį, patrauklesnį, 
mokymo turinį paprastesnį ir suprantamesnį. Internetin÷mis technologijomis generuotas turinys yra 
saugomas internete, vadinasi, reikiama medžiaga bus pasiekiama iš bet kurio kompiuterio kur tik yra 
internetas ir saugoma informacija neužima vietos kompiuterio diske. Tačiau internetas ir technologijos 
turi nemažai ir trūkumų. Pavyzdžiui, įvairioms paskirtims (turinio pateikimui, bendravimui, 
bendradarbiavimui ir pan.) tenka naudoti skirtingas technologijas ir nors jos yra lengvai įsisavinamos, 
tačiau reikia sugaišti nemažai laiko, kol išmokstama jomis naudotis. Taip pat, svarbu nepamiršti jog yra 
pavojus užsižaisti ir nukrypti nuo pagrindinio mokymo(si) tikslo bei žinoti kokie pavojai tyko 
besimokančiųjų internetin÷je aplinkoje (sukčiavimai, virusai, autorių teisių pažeidimai ir pan.). Tad 
mokytojas tūr÷tų žinoti kokiais būdais galima to išvengti, pavyzdžiui, pasirenkant tinkamą pamokos 
scenarijų. 

Besimokančiųjų programavimo anketin÷s apklausos analiz÷. Norint sužinoti besimokančiųjų 
nuomonę apie Web 2.0 technologijų taikomumą programavimo mokymui buvo atliekama anketin÷ 
apklausa. Apklausai buvo pasirinkta Utenos kolegijos studentai, kurie neseniai buvo išklausę 
programavimo kursą (Visual Basic kalba) bei atlikę programavimo praktiką (Java kalba). Iš viso į anketos 
klausimus atsak÷ 22 studentai. Didžioji dalis apklaustųjų (12 studentų, t.y. 55 % visų dalyvavusiųjų 
apklausoje) teig÷, jog jiems patinka programuoti, nors tuo pačiu jie pažym÷jo, kad išmokti programuoti 
yra sunku (tą nurod÷ net 14 studentų, t.y. 67 %). Nemažai studentų (net 12) ir anksčiau susidūr÷ su 
programavimu. Tai buvo mokykloje bei programuojant savarankiškai. 3 paveiksle pavaizduota, kokiomis 
programavimo kalbomis respondentams yra tekę programuoti.  

Kokiomis programavimo kalbomis teko programuoti?
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3 pav. Programavimo kalbos, kuriomis studentams yra tekę programuoti 

Paprašius įvardyti priežastis, d÷l kurių, jų manymu, yra sunku išmokti programuoti, jie buvo 
pakankamai savikritiški ir nurod÷, jog sunkumus nulemia tai, jog besimokantieji nepakankamai daug 
dirba savarankiškai, jog jiems trūksta motyvacijos. Taip pat buvo įvardinamos ir tokios priežastys, kaip 
programavimo kalbų sintaks÷s sud÷tingumas, kad besimokantiesiems sunku gauti ne patį rezultatą 
(parašyti programą), bet pereiti patį kūrimo procesą.  

Kadangi studentai jau turi mokymo bei mokymosi patirties, anketoje buvo prašoma nurodyti, 
kokie programavimo mokymosi būdai jiems būtų priimtiniausi. Labiausiai respondentams tiktų 
individualus mokytojo aiškinimas (tai nurod÷ 18 studentų, t.y. 82 %) bei mokymasis naudojant įvairias 
technologijas (tai tiktų 10 studentų, t.y. 45 %) (4 pav.). 
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Koks programavimo mokymo(-si) būdas Jums būtų 
priimtiniausias? 
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4 pav. Studentams priimtiniausi programavimo mokymosi būdai 

Apklausos dalyvių taip pat buvo klausiama „Ar Web 2.0 technologijų naudojimas gal÷tų padaryti 
programavimo mokymą įdomesniu?“. Tik vienas iš respondentų atsak÷ neigiamai. 10 dalyvavusiųjų 
apklausoje teig÷, jog „Taip, padarytų įdomesniu“, o 11 – nežino (šį atsakymo variantą jie gal÷jo pasirinkti 
ir d÷l to, jog terminas Web 2.0 jiems yra naujas ir nežinomas).  

Anketoje buvo pateikta lentel÷ su pasaulyje populiariausiomis ugdymui naudojamomis 
technologijomis (jų buvo 21) ir buvo prašoma prie kiekvienos iš jų nurodyti, kiek respondentų manymu, 
ta technologija yra tinkama programavimo mokymui. Respondentų pasirinkimai (5 pav.) parod÷, jog 
socialinio žym÷jimo paslaugos (Delicious bei diigo) jiems n÷ra labai aktualios bei patrauklios 
mokymo(si) atžvilgiu.  
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5 pav. Socialinių žym÷jimo paslaugų, tinklų sistemų ir rašymo platformų tinkamumas 

Socialinių tinklų sistemos (ypač Facebook) studentų nuomone yra žymiai tinkamesn÷s bei 
įdomesn÷s. Būtent jos leidžia mokytis ir dirbti bendraujant bei bendradarbiaujant, o taip atsiranda ir 
didesn÷ mokymosi motyvacija, nes jau nebelieki vienas su užduotimis. Socialinio rašymo platformos – 
Moodle ir Wikipedia – apklaustųjų nuomone taip pat yra tinkamos arba labai tinkamos programavimo 
mokymui(si). Ypač gerai vertinama kaip tinkama mokymui buvo Wikipedia. 

Daugiausia nežinomyb÷s studentams buvo d÷l medijų dalijimosi priemonių tinkamumo (6 pav.). 
Respondentų nuomone tinkamiausia programavimo mokymui būtų YouTube. Studentų nuomon÷ 
patvirtina naujausiais moksliniais tyrimais įrodytus faktus, jog besimokantiesiems vien tik ilgi tekstai 
nepriimtini, tod÷l mokymo procese vis daugiau d÷mesio turi būti skiriama vaizdiniams informacijos 
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šaltiniams. Kuo daugiau naudojama vaizdin÷s informacijos, tuo suprantamiau.  
Taip pat programavimo mokymui tinkamos arba labai tinkamos būtų Slideshare, Evernote, 

Dropbox bei Jing. D÷l kitų technologijų tinkamumo apklaustieji negal÷jo apsispręsti – dažniausiai jie 
žym÷jo atsakymą „nežinau“. Tai gal÷jo būti ir d÷l to, jog tos technologijos jiems buvo nežinomos. 
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6 pav. Medijų dalijimosi paslaugų tarnybų tinkamumas 

Kad besimokantiesiems yra svarbus bendravimas ir bendradarbiavimas rodo jų pasirinkimas, jog 
būtent tokios technologijos kaip Skype, Google Docs, Wikispaces paįvairintų (o kai kuriems net labai) 
mokymąsi (7 pav.). 
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7 pav. Bendravimo priemonių, bendrų teksto rengimo priemonių, tinklaraščių kūrimo sistemų ir sklaidos 

technologijų tinkamumas 

Pakankamai nebloga mokymo(si) atžvilgiu studentų nuomon÷ apie tinklaraščių kūrimo sistemą 
Wordpress. Buvo ir tokių, kurie mano, jog Google Reader tinkama priemon÷ padaryti mokymą(si) 
įdomesniu. 

Išvados 
1. Atliktos literatūros analiz÷ ir tyrimų rezultatai parod÷ jog programavimo mokymo sunkumus 

galima sumažinti integravus į mokymo procesą internetines technologijas. 
2. Atliktas technologijų nagrin÷jimas ir anketin÷ apklausa patvirtino jog Web 2.0 technologijas 

galima adaptuoti programavimo mokymui įvairiais tikslais. Tačiau technologijų naudojimas mokymui 
gali tapti žaidimo priemon÷, tad svarbu tinkamai organizuoti patį mokymo(si) procesą, kuris leistų 
pasiekti mokymo(si) tikslus. 
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THE RESEARCH OF ADAPTABILITY OF THE WEB 2.0 TECHNOLOGIES FOR 

PROGRAMMING TEACHING 
 
Jūrat÷ Urbonien÷, Vilnius University Institute of Mathematics and Computer Science PhD, Utena College  
Anita Juškevičien÷, Vilnius University Institute of Mathematics and Computer Science PhD 
 
Abstract. This article gives the overview of the programming challenges and  basic components that exist 

in the context of programming teaching and the importance of interaction between them while modelling the 
teaching environment. A number of teaching programming challenges were identified: the lack of student 
motivation, lack of autonomy, and ability to handle the task rather than writing programs and etc. The research on 
web 2.0 technologies’ opportunities, which might be provided, was conducted to demonstrate the possibility to make 
the process more understandable and attractive. The survey showed that four of the twenty-one analyzed 
technologies met the presented requirements. The measures examined were classified into groups, defined how they 
might be useful for programming teaching. 

Key words: programming, Web 2.0, technologies. 
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AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ FINANSAVIMO TEISINIO 
REGULIAVIMO ASPEKTAI 

 
Dalius Vaičiulis  

Šiaur÷s Lietuvos kolegija 
dalius@zzp.lt 

 
Anotacija. Lietuva, kaip ir kitos valstyb÷s, be kitų keliamų tikslų deklaruoja siekį užtikrinti aukštojo 

mokslo studijų prieinamumą asmenims, jų kokybę ir naudą tiek visuomenei, tiek ir pačiai valstybei. Šis siekis 
realizuojamas valstybei finansuojant aukštąsias studijas. Lietuvoje veikiantis teisinis reguliavimas nustato įvairius 
aukštųjų studijų r÷mimo  būdus, tod÷l kartais kyla klausimų d÷l šių studijų finansavimo būdų ypatumų, reikšm÷s ir 
pasirinkimo galimybių. Straipsnyje išanalizuoti pagrindiniai Lietuvos teis÷s aktais įteisinti aukštųjų studijų r÷mimo 
būdai, jų specifika ir problematika. 

Pagrindin÷s sąvokos: aukštojo mokslo studijų finansavimas, studijų krepšelis, studijų teisinis 
reguliavimas. 

 
Įvadas. Aukštojo mokslo studijų paskirtis – pad÷ti asmeniui įgyti aukštąjį išsilavinimą bei 

atitinkamą kvalifikaciją ir pasirengti aktyviai profesinei, visuomeninei ir kultūrinei veiklai. Siekiant šių 
tikslų asmeniui turi būti sudarytos sąlygos siekti aukštojo išsilavinimo. Vienas iš būdų jį skatinti tai daryti 
yra tinkamai ir efektyviai veikianti studijų finansavimo sistema. Tod÷l aukštųjų studijų  finansavimas yra 
ir turi  būti svarbi kiekvienai valstybei prioritetinio skatinimo sritis. Tinkamai organizuotas finansavimas 
gali užtikrinti nuoseklią aukštųjų studijų raidą ar asmens konstitucinių teisių į aukštojo išsilavinimo 
prieinamumą realizavimą. Siekdamos šių tikslų, valstyb÷s renkasi įvairius finansavimo modelius, šiuo 
klausimu išimtimi netampa ir Lietuva, kurioje švietimo sferos, taip pat ir  aukštųjų studijų, finansavimą 
reglamentuojantys teis÷s aktai koreguojami pakankamai dažnai, kas liudija šioje srityje tebevykstantį 
tobulinimą. Nemažai permainų švietimo sistemoje (tuo pačiu ir studijų finansavimo teisinio reguliavimo 
aspektu) įvyko 2009 metais (pvz., studijų krepšelio įteisinimas), nemaža dalis priimtų poįstatyminių teis÷s 
aktų, susijusių su aukštųjų studijų finansavimu, buvo 2010 metais, tod÷l ir šie aspektai liudija temos 
naujumą ir  aktualumą. Ar min÷ti tobulinimai gali skatinti ir užtikrinti nuoseklią aukštųjų studijų pl÷trą 
bei asmenų siekį siekti aukštojo išsilavinimo – taip pat aktuali ir mokslinių tyrimų bei vertinimų 
reikalaujanti sritis. 

Temos problema. Nors aukštojo mokslo studijų prieinamumas yra valstyb÷s deklaruojamas 
visiems asmenims, tačiau esamas teisinis reguliavimas Lietuvoje ne visada garantuoja ar sudaro 
galimybes, kad aukštųjų studijų gal÷tų siekti visi to norintys asmenys.  

Tyrimo objektas –  aukštojo mokslo studijų finansavimo teisinis reguliavimas.  
Tyrimo tikslas – išnagrin÷ti aukštųjų studijų finansavimą reglamentuojančias teisines nuostatas.  
Tyrimo apribojimai. Tyrimo tikslu n÷ra siekiama atskleisti ir išanalizuoti visas galiojančias 

teisines nuostatas, susijusias su aukštųjų studijų finansavimu, tačiau pasirinkta, autoriaus nuomone, 
svarbesnių teisinių nuostatų analiz÷. 

Iškeltam tikslui pasiekti nustatyti tokie uždaviniai: 
1. Išskirti aukštųjų studijų finansavimo teisinius pagrindus. 
2. Išanalizuoti aukštųjų studijų finansavimo atskirų būdų ypatumus. 
3.  Pateikti aktualią Konstitucinio teismo praktiką, susijusią su aukštųjų studijų finansavimu. 
Tyrimo metodai: lyginamasis, sisteminis, teis÷s aktų ir teismin÷s praktikos analiz÷. 
 
Studijų finansavimo teisiniai pagrindai. 2002 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas 

nutarimu patvirtino Valstyb÷s ilgalaik÷s švietimo raidos strategiją. Ja išskirti trys prioritetai (siekiai): 
žinių visuomen÷, saugi visuomen÷ ir konkurencinga ekonomika (Valstybin÷s švietimo strategijos 2003–
2012 metų nuostatos). Šioje raidoje ypač svarbus švietimo vaidmuo. Europos Sąjungos Tarybos 2000 m. 
kovo 23–24 d. susitikimo Lisabonoje išvados tolesnę Europos Sąjungos ūkinę ir socialinę pažangą 
tiesiogiai sieja su investicijomis į žmones, į jų išsilavinimą: „Žmon÷s yra didžiausia Europos vertyb÷ ir 
pagrindinis Europos Sąjungos politikos tikslas. Investicijos į žmones ir aktyvios bei dinamiškos gerov÷s 
valstyb÷s kūrimas bus pagrindinis dalykas užtikrinant Europos vietą žiniomis pagrįstoje ekonomikoje ir 
siekiant, kad šios naujos ekonomikos atsiradimas nepaaštrintų tokių socialinių problemų kaip nedarbas, 
socialin÷ atskirtis ir skurdas“.  Europos socialin÷ chartija nustato, kad kiekvienas turi teisę į mokslą; 
profesinis ir tęstinis mokymas turi būti prieinamas visiems,  be to, atsižvelgiant tik į individualius 
gabumus, turi būti sudarytos galimyb÷s įgyti aukštąjį techninį ir universitetinį išsilavinimą. 
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Taigi išsilavinimas, taip pat ir aukštosios studijos, tiek Europos Sąjungos, tiek Lietuvos mastu yra 
itin skatintinas dalykas, kuris turi būti užtikrinamas visomis įmanomomis priemon÷mis. 

Įvertinant anksčiau pamin÷tus siekius reikia išskirti, kad aukštasis mokslas privalo žmon÷ms 
suteikti galimybę įgyti kokybišką išsilavinimą savo šalyje ir maksimaliai atskleisti savo geb÷jimus, žinias, 
intelektualinį potencialą. Tod÷l vienas iš svarbesnių studijų aukštosiose mokyklose aspektų – tai pačių 
studijų prieinamumas. Studijų prieinamumą lemia tinkamai organizuota ir vykdoma aukštojo mokslo 
studijų finansavimo politika, kurią atspindi Lietuvoje galiojanti normin÷ baz÷. Analizuojant Lietuvoje 
veikiančią aukštųjų studijų finansavimą reglamentuojančią teisinę bazę, kaip svarbiausius šaltinius ir 
pagrindą poįstatyminei, ją detalizuojančiai ir įgyvendinančiai norminei bazei, reiktų išskirti – Lietuvos 
Respublikos Konstituciją ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 str. nustato, kad aukštasis mokslas prieinamas visiems 
pagal kiekvieno žmogaus sugeb÷jimus, o gerai besimokantiems piliečiams valstybin÷se aukštosiose 
mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas. Šiuo aspektu reikia išskirti, kad valstyb÷ pagal Konstituciją 
turi pareigą remti mokslą, užtikrinti mokslo prieinamumą, laiduoti nemokamą mokslą gerai 
besimokantiems, gali pasirinkti ir įstatymuose įtvirtinti įvairius aukštojo mokslo ir studijų finansavimo 
modelius. Tiesa, tai darydamas įstatymų leid÷jas yra saistomas konstitucinių valstyb÷s įsipareigojimų ir 
finansinių galimybių, kurios n÷ra berib÷s (Konstitucinio teismo nutarimas, 2008-03-20). 

Vadovaujantis mokslo ir studijų įstatymo 69 str. galima išskirti, kad valstyb÷s biudžeto l÷šos 
studijoms gali būti skiriamos: 

1) studijų kainai valstyb÷s finansuojamose studijų vietose apmok÷ti; 
2) geriausius studijų rezultatus pasiekusių valstyb÷s nefinansuojamose studijų vietose studentų 

sumok÷tai studijų kainai kompensuoti;  
3) tiksliniam studijų finansavimui; 
4) valstyb÷s paskoloms arba valstyb÷s remiamoms paskoloms; 
5) socialin÷ms stipendijoms ir kitai paramai.  
 

Studijų kainos valstyb÷s finansuojamose studijų vietose apmok÷jimas. Vertinant aukštųjų 
studijų finansavimą ir stojančių į aukštąsias mokyklas asmenų pl÷trą Lietuvoje pastebima, kad tam 
nemažai įtakos turi nemokamų aukštųjų studijų prieinamumas arba, kitaip tariant, studijų finansavimas ne 
asmens asmenin÷mis, bet valstyb÷s ar kitų oficialių fondų l÷šomis. 2009 m. aukštojo mokslo studijas 
pasirinko beveik 20 proc. mažiau asmenų nei 2008 m., manoma, kad šių pokyčių pagrindin÷ priežastis – 
prasid÷jusi aukštojo mokslo reforma, kai tik geriausiai vidurinio mokymo programas baigusiems 
asmenims suteikiamas nemokamas aukštasis mokslas. Kita vertus, 2009 m. į profesines mokyklas priimta 
10 proc. daugiau asmenų nei 2008 metais (Kvalifikacijų ir profesinio mokymo pl÷tros centras, 2009).  

Kadangi valstybin÷s nemokamos  studijos ar, kitaip tariant, valstyb÷s finansuojamos studijos yra 
vienas iš veiksnių, sukuriančių prielaidas ir motyvaciją asmeniui siekti aukštojo išsilavinimo,  šį valstyb÷s 
paramos būdą galima laikyti pakankamai svarbiu ir aktualiu aukštųjų studijų pl÷totei. 

Svarbesni teis÷s aktai, kurie numato asmens galimybe naudotis nemokamomis studijomis, yra 
anksčiau min÷ti teis÷s aktai, t. y. Lietuvos Respublikos Konstitucija bei Mokslo ir studijų įstatymas. 
Mokslo ir studijų įstatymas pakeit÷ iki tol aukštojo mokslo sistemą reglamentavusius Mokslo ir studijų 
(1991 m.) ir Aukštojo mokslo (2000 m.) įstatymus. Įsigaliojus įstatymui, pertvarkytas aukštojo mokslo 
finansavimas: nuo 2009 m. didesn÷ dalis valstyb÷s skiriamo finansavimo studijoms universitetuose ir 
kolegijose paskirstoma studijų krepšelio principu.  

Bendrieji valstyb÷s finansuojamų studijų vietų suteikimo pagrindai yra reglamentuoti įstatymo. 
Pirmenyb÷ į valstyb÷s finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 
programas tenka stojantiesiems pagal jų geb÷jimus, kurie nustatomi atsižvelgiant į brandos egzaminų, 
mokymosi, kitus rezultatus bei specialiuosius geb÷jimus. Geriausiai vidurinio ugdymo programą 
baigusiųjų eil÷ sudaroma Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Valstyb÷s finansuojamos 
studijų vietos aukštosioms mokykloms tenka pagal geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusių 
stojančiųjų pasirinkimą tarp aukštųjų mokyklų, neviršijant valstyb÷s finansavimo, nustatyto kiekvienai 
studijų sričiai. Į valstyb÷s finansuojamas studijų vietas galima pretenduoti, tik jei mokymosi rezultatai 
atitinka minimalius rodiklius. Pvz., ne anksčiau kaip 2010 metais vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgiję 
asmenys gali pretenduoti į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstyb÷s finansuojamas studijų vietas, 
jeigu jų mokymosi rezultatai yra ne žemesni už šiuos minimalius rodiklius: stojantieji 2011 studijų metais 
turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus arba du valstybinius brandos egzaminus ir baigiamąjį 
kvalifikacijos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių (išskyrus meno studijų sritį) universitetinių 
studijų programas, arba du valstybinius brandos egzaminus, arba vieną valstybinį brandos egzaminą ir 
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baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių koleginių studijų programas 
(Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas Nr. ISAK-208, 2009-10-20). 

Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas nuolatin÷s formos studijų vietų, į kurias priimamų 
studentų studijos apmokamos valstyb÷s biudžeto l÷šomis, skaičius aukštojoje mokykloje išlieka per visą 
nustatytą studijų laikotarpį, o ištęstin÷s formos studijų vietų, į kurias priimamų studentų studijos 
apmokamos valstyb÷s biudžeto l÷šomis, skaičius aukštojoje mokykloje išlieka per laikotarpį, iki pusantro 
karto ilgesnį negu atitinkamoms nuolatin÷s formos studijoms nustatytas studijų laikotarpis. Tais atvejais, 
kai asmuo pašalinamas iš aukštosios mokyklos, praranda valstyb÷s finansavimą arba nutraukia studijas ir 
kai valstyb÷s finansuojama studijų vieta n÷ra užimama, valstyb÷s finansavimas studijų vietai išlieka 
aukštajai mokyklai iki biudžetinių metų pabaigos.  

Tai, kad asmuo gavo teisę studijuoti valstyb÷s finansuojamoje vietoje, dar negarantuoja, jog jis 
šia galimybe naudosis visą studijų laikotarpį. Įstatymas nustato konkurencinį modelį, kurio pagrindu 
asmuo po pirmųjų dvejų studijų metų, o, ištęstinių studijų atveju, – pabaigęs pusę studijų programos, 
netenka valstyb÷s finansavimo studijoms, jeigu atitinkamo laikotarpio jo studijų rezultatų vidurkis yra 
daugiau kaip 20 procentinių punktų mažesnis, negu aukštosios mokyklos atitinkamos studijų programos ir 
formos to paties kurso studijuojančiųjų atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkis. Valstyb÷s 
finansavimo netekęs asmuo už studijas turi mok÷ti aukštosios mokyklos nustatytą studijų kainą, o jo 
valstyb÷s finansuojamą vietą užima geriausiai valstyb÷s nefinansuojamoje vietoje besimokantis asmuo. 
Manytina, kad šiuo atveju konkurencin÷ rotacija gal÷tų būti vykdoma intensyviau, t. y. ne kas 2 metus, 
bet kas metus, tuomet principas, kad valstyb÷ rems tik geriausiai besimokančius asmenis, būtų 
įgyvendinamas ir užtikrinamas dar efektyviau.  

Studijų krepšelis pasižymi ir tuo, jog jis „juda paskui asmenį“. Asmuo, kurio studijos yra 
valstyb÷s finansuojamos, Vyriausyb÷s nustatyta tvarka turi teisę keisti studijų programą toje pačioje 
studijų srityje, neprarasdamas likusios valstybinio studijų finansavimo dalies, ne didesn÷s negu tos studijų 
programos normin÷ studijų kaina (Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 1266, 2009 m. spalio 
7 d.). Tačiau šiuo atveju galima išskirti ir probleminį aspektą. Kaip min÷ta, studentų rotacija galima 
atsižvelgiant į jų studijų rezultatus, tačiau kaip turi būti atliekamas vertinimas asmens rezultatų, jeigu jis 
pakeičia studijų programą nepra÷jus min÷tam studijų rezultatų vertinamajam laikotarpiui. 

Asmenys, pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas, privalo į valstyb÷s biudžetą 
grąžinti studijų kainai valstyb÷s finansuojamose studijų vietose apmok÷ti skirtas l÷šas arba jų dalį. Tokiu 
atveju aukštosios mokyklos nustatyta tvarka į laisvą vietą gali būti perkeliamas toje pačioje studijų 
programoje tame pačiame kurse valstyb÷s nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis asmuo. Šis 
aspektas įdomus tuo, jog Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, jog pagal Konstitucijos 41 str. 3 d.  
valstybin÷se aukštosiose mokyklose gerai  besimokančių piliečių aukštojo mokslo išlaidos  negali būti 
jokia forma užkrautos patiems šiems asmenims (Konstitucinio Teismo nutarimas, 2002 m. sausio 14 d.). 
Taigi įstatymo pagrindu asmuo turi atlyginti tas patirtas išlaidas, kurias iš valstyb÷s gavo tuo metu, kada 
jis atitiko gerai besimokinančio studento kriterijus. Kitaip tariant, esamas teisinis reguliavimas lemia, kad 
studentas privalo savo studijas organizuoti taip, kad jas baigtų ir nebūtų pašalintas iš aukštosios 
mokyklos. Kiek min÷ta pozicija pagrįsta ir atitinka Konstitucinę doktriną, gal÷tų atsakyti Konstitucinis 
teismas, tačiau hipotetiškai galima įsivaizduoti situaciją, kuomet studentas, kuris gauna valstyb÷s 
finansavimą ir studijuoja kitame mieste, kad pragyventų papildomai paramą gauna iš savo t÷vų. Jų 
netekęs d÷l nelaimingo atsitikimo jis studijų tęsti nebegali, nes nebegauna pragyvenimui būtinų išlaidų, 
tuo pagrindu nutraukia studijas, kiek pagrįsta iš tokio studento būtų reikalauti grąžinti jo finansavimui 
skirtas l÷šas? 

Studijų krepšelio, kaip nemokamų studijų finansavimo poreikį, pagrindžia ir Konstitucijos 
nuostatos, įtvirtinančios gerai besimokančių piliečių teisę nemokamai įgyti aukštąjį išsilavinimą (Lietuvos 
Respublikos Konstitucija, 41 str.), tuo pačiu įpareigojant valstybę  nustatyti aiškius kriterijus ir tvarką, 
pagal   kuriuos būtų  skiriamos  l÷šos,  būtinos  tam,  kad  gerai   besimokantys piliečiai  įgytų aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat garantuoti,  kad l÷šų  būtų  skiriama  tiek,  kiek  „realiai  būtina“ aukštajam 
išsilavinimui   įgyti. Tuo pačiu atkreiptinas d÷mesys ir į tai, jog formuodama ir vykdydama aukštojo 
mokslo politiką valstyb÷ turi paisyti aukštųjų mokyklų – valstybinių ir  nevalstybinių – interesų,  nes 
aukštasis mokslas, kaip ir apskritai mokslas, gali tarpti ir pl÷totis tik tuomet, kai valstyb÷ smulkmeniškai 
neadministruoja  mokslin÷s  veiklos ir d÷stymo. Tačiau pabr÷žtina,  kad  l÷šos,  kurias  valstyb÷  skiria    
aukštosioms mokykloms, turi būti naudojamos veiksmingai, paisant teis÷s  aktų reikalavimų.  

Natūralu, kad įvertinus aukščiau įvardintas nuostatas, valstybin÷ms  aukštosioms  mokykloms   jų 
funkcijoms  vykdyti  turi būti skiriamos valstyb÷s  l÷šos ir jos turi  būti  numatytos valstyb÷s  biudžete.   
Tačiau valstyb÷s biudžete numatant l÷šas valstybin÷ms aukštosioms mokykloms turi būti atsižvelgiama į 
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šių mokyklų užtikrinamus visuomen÷s ir valstyb÷s poreikius, jų vykdomas bei numatomas vykdyti 
programas, valstyb÷s įsipareigojimus šioms mokykloms ir kt. (Konstitucinio Teismo nutarimas, 2002 m. 
sausio 14 d.). 

Iš kitos pus÷s, valstyb÷s galimyb÷s  finansuoti  aukštąjį mokslą n÷ra  berib÷s. Valstyb÷s 
galimyb÷s finansuoti aukštąjį mokslą yra ir turi būti siejamos su visuomen÷s  ir  valstyb÷s  interesu – 
poreikiu  tur÷ti   aukštąjį išsilavinimą  įgijusių įvairių sričių specialistų  (Konstitucinio Teismo  nutarimas, 
2002 m. liepos 11 d.). Taigi valstybei tenka pareiga nustatyti įvairių sričių  (krypčių) specialistų  poreikį  
atsižvelgiant ne tik į dabartinį tokių specialistų poreikį, bet ir į jų poreikį ateityje, skirti tokiems 
specialistams parengti būtinas l÷šas. Tod÷l valstyb÷ gali iš anksto nurodyti savo įsipareigojimus  
finansuoti tik tam tikro kiekio specialistų  rengimą.  

Aukštosioms mokykloms skiriamos valstyb÷s biudžeto l÷šos apima ir l÷šas valstybin÷se  
aukštosiose  mokyklose  gerai besimokančių  piliečių studijoms finansuoti. Tačiau, kaip min÷ta, valstyb÷s 
biudžeto l÷šomis apmokamas aukštasis  mokslas laiduojamas ne visiems valstybin÷se aukštosiose  
mokyklose   gerai besimokantiems  piliečiams,  kad ir kokiomis sąlygomis jie buvo priimti studijuoti  (t.  
y. ir tiems gerai besimokantiems piliečiams, vykstant studentų pri÷mimui į atitinkamą  valstybinę aukštąją 
mokyklą  nepatekusiems  į  vietas,  kurių  iš  anksto paskelbtas skaičius atitinka nustatytą valstyb÷s  
įsipareigojimą finansuoti  tam tikro kiekio specialistų rengimą, ir  priimtiems studijuoti toje valstybin÷je 
aukštojoje mokykloje savo  l÷šomis), o  tik  tiems, kurie yra rengiami tenkinant valstyb÷s nustatytą 
atitinkamų  sričių  (krypčių)  specialistų  poreikį.  Būtent jų studijoms  finansuoti  reikalingos  l÷šos  turi  
būti  numatytos valstyb÷s  biudžete.  Jeigu šių piliečių mokymasis   nebeatitinka įstatymo  nustatytų gero 
mokymosi kriterijų, valstyb÷ neprivalo finansuoti jų studijų. Be to, valstyb÷,  gali pasirinkti ir įstatymuose 
įtvirtinti  įvairius  aukštojo mokslo finansavimo modelius. 

Nors ir buvo min÷ta, jog valstyb÷ gali riboti finansuojamų nemokamų studijų apimtis, tačiau 
studijų krepšelio paskirstymas naudojant vien kvotas būtų neteis÷tas. Pvz., Aukštojo mokslo įstatymo 
(tuometin÷ 2003 m. balandžio 22d.  redakcija) 60 str.1 dalyje  buvo nustatyta, kad „gerai   besimokančiais 
studentais  laikomi  30  procentų kiekvienos  studijų   programos kiekvieno  semestro studentų, išskyrus 
studentus, nurodytus   šio įstatymo  61 straipsnyje, atrinktų kas semestrą pagal  geriausius studijų  
rezultatus  (pirmąjį studijų semestrą – pagal   stojimo rezultatus)“. Šiuo reguliavimo požiūriu 
Konstitucinis teismas konstatavo, kad įstatymo  nustatyti  kriterijai, kuriuos atitinkantys valstyb÷s 
finansuojami  asmenys laikomi gerai besimokančiais, negali  būti formalūs,  juolab  neleistina iš anksto 
nustatyti kokį nors  esą „gerai  besimokančių piliečių“ skaičių – absoliutų ar   santykinį dydį,  t. y. kvotą, 
nes neįmanoma iš anksto tiksliai  numatyti, kiek studentų iš tikrųjų mokysis gerai, o kiek – ne. Tokių  
kvotų nustatymas visiškai  iškreiptų  konstitucinę  gero mokymosi sampratą. Tod÷l toks teisinis 
reguliavimas buvo pripažintas prieštaraujančiu  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnio  30 
daliai. 

Konstitucinis Teismas taip pat nustat÷, jog tvirtinti priimamų mokytis studentų skaičių turi pačios 
aukštosios mokyklos, o ne Vyriausyb÷. Šis skaičius taip pat negali būti tvirtinamas atsižvelgiant į 
valstyb÷s skiriamą aukštosios mokyklos finansavimą, nes tokiu būdu būna užkertamas kelias mokytis 
tiems, kurie gali patys susimok÷ti už mokslą. 

Teisę pretenduoti į valstyb÷s finansuojamas studijų vietas turi ne vien tik bendrojo lavinimo 
mokyklas baigę asmenys, bet ir profesinį parengimą turintys asmenys. Patvirtinus geriausiai vidurinio 
ugdymo programą baigusiųjų eil÷s sudarymo 2009 metais tvarkos aprašą, 2009 m. pagerintos stojimo į 
aukštąsias mokyklas sąlygos mokiniams, baigusiems profesinio mokymo programas. Stojantiems į 
aukštojo mokslo studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo 
programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programą ir 
turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją numatyti papildomi balai. 
Tai didina profesinio mokymo absolventų galimybes gauti studijų krepšelius.  

Pažym÷tinas dar vienas aspektas, kurį tirs Konstitucinis teismas. Mokslo ir studijų įstatymo 53 
straipsnio 1 dalis nustato, kad į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas 
konkurso būdu priimami ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą turintys asmenys, atsižvelgiant į 
mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus ar kitus aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus. Taigi 
aukštųjų mokyklų teis÷ savarankiškai nustatyti kriterijus, į kuriuos atsižvelgiant vykdomas pri÷mimas į 
aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, įtvirtinta ir Mokslo ir studijų 
įstatyme. Tačiau Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui kilo abejonių, kad įstatymų leid÷jui, 
pasirinkus tokį studijų finansavimo valstyb÷s biudžeto l÷šomis modelį, kai geriausiai vidurinio ugdymo 
programą baigusiųjų eil÷s sudarymo tvarką pavesta nustatyti Švietimo ir mokslo ministerijai, kartu 
nenustačius įstatyme aiškių kriterijų bei jų reikšm÷s sudarant tokią eilę, galima situacija, kai aukštajai 



 175 

mokyklai įgyvendinus Konstitucijos laiduojamą teisę savarankiškai nustatyti pri÷mimo į pirmosios 
pakopos ir vientisąsias studijas tvarką, inter alia pri÷mimo į studijas kriterijus ir jų reikšmę, pagal šią 
nustatytą tvarką geriausiais (geresniais) rezultatais įstoję asmenys gali nepatekti į valstyb÷s biudžeto 
l÷šomis finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisąsias studijų programas tuo atveju, 
jei aukštosios mokyklos nustatyti kriterijai skirsis nuo geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų 
eil÷s sudarymo principų ir kriterijų. Taigi toks pasirinktas studijų valstybin÷se aukštosiose mokyklose 
finansavimo valstyb÷s biudžeto l÷šomis modelis sudaro prielaidas teigti, kad valstybin÷s aukštosios 
mokyklos, tur÷damos galimybes priimti studijuoti ir parengti valstyb÷s nustatytą atitinkamų sričių 
(krypčių) specialistų poreikį bei siekdamos gauti finansavimą tokių specialistų parengimui, turi nustatyti 
tokius pri÷mimo į studijas kriterijus bei jų reikšmę, kurie iš esm÷s nesiskirtų nuo Švietimo ir mokslo 
ministerijos nustatytų geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eil÷s sudarymo kriterijų bei jų 
reikšm÷s. Tačiau toks reglamentavimas, teismo nuomone, akivaizdžiai prieštarauja Konstitucijos 40 
straipsnio 3 daliai, įtvirtinančiai aukštųjų mokyklų autonomiją, d÷l ko kreiptasi į Konstitucinį Teismą su 
prašymu ištirti Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai 
(LVAT 2010-12-10 Administracin÷ byla Nr. I-822-7/2010). 

Apibendrinus pateiktas nuostatas, galima pasteb÷ti kelis valstyb÷s garantuojamų nemokamų 
studijų probleminius aspektus. Pirmiausia tai, kad valstybinį studijų finansavimą gaus ne visi gerai 
besimokantys, o tik tie, kurie atitiks tuo metu valstyb÷s poreikius ir pretenduos į jos remiamas studijų 
kryptis.  Tokiu būdu nukenčia interesai tų asmenų, kurie mokosi gerai ar net geriau už tuos asmenis, kurie 
gavo valstyb÷s studijų finansavimą, tačiau finansavimo negauna, kadangi renkasi studijų kryptį, kuri n÷ra 
laikoma valstyb÷s prioritetine. Manytina, kad šią problemą su laiku tur÷tų įvertinti Konstitucinis teismas 
taip pat. 
 

Valstyb÷s teikiamų ar remiamų paskolų studijoms aspektai. Aukštojo mokslo prieinamumą 
asmenims gali pad÷ti užtikrinti ir efektyvi valstyb÷s reguliuojama paskolų studijoms sistema. Kartais 
valstyb÷s parama studijoms mokesčių mok÷tojų sąskaita yra vertinama neigiamai, teigiant, kad tai 
pažeidžia socialinio teisingumo principą. Kitaip tariant, valstybinis finansavimas, iš principo, reiškia, kad 
kaštai tenka visiems mokesčių mok÷tojams (turtingiems ir neturtingiems), o didžiausia nauda – prestižas, 
aukštesnis atlyginimas – tenka paslaugos vartotojui, t. y. studentui. Pastarasis, kaip rodo statistika, gerokai 
dažniau yra kilęs iš turtingesn÷s nei neturtingesn÷s šeimos. Taigi papildomų l÷šų skyrimas iš valstyb÷s 
biudžeto reiškia, kad visi mokesčių mok÷tojai, įskaičiuojant ir vargingesnius, turi mok÷ti už turtingesnių 
šeimų vaikų gaunamas paslaugas ir su tuo susijusią naudą. Tokiu atveju orientuojama į kitą laikytina 
socialiai teisingesniu būdą, kuriuo pritraukiama papildomų pinigų į aukštojo mokslo sistemą, – tai 
mokestis už studijas ir kartų subalansuota paskolų studijoms sistema, pvz., siūlant nustatyti, jog paskolą 
reik÷tų atiduoti tik tada, kai buvusio studento pajamų lygis pasiekia tam tikrą ribą (Didžiosios Britanijos 
modelis). Tai reikštų, kad didžiąją studijų kainos dalį sumoka pats studentas, bet tik tuomet, kai jo 
investicija į aukštąjį mokslą duoda apčiuopiamą naudą darbo rinkoje (Martinaitis, 2007).  

Nepaisant įvairių pozicijų šiuo klausimų ar nuomonių įvairov÷s, vertinga pateikti Konstitucinio 
teismo nutarimo apibendrinimus paskolų studijoms klausimu. Kaip  yra   konstatavęs Konstitucinis 
Teismas, pagal Konstituciją turi būti sukurta tokia aukštojo  išsilavinimo  siekiančių  asmenų paskolų 
teikimo  sistema,   kad kiekvienas  aukštojoje  mokykloje  besimokantis  asmuo    tur÷tų  galimybę  gauti  
studijoms    būtiną valstyb÷s  paskolą  (Konstitucinio Teismo nutarimas, 2007 m. birželio 7   d.). Turi būti  
paisoma konstitucinių  nediskriminavimo,  aiškumo,  skaidrumo   principų. Tod÷l valstyb÷s   sukurta   
studijuojantiesiems  valstybin÷se aukštosiose  mokyklose ir studijuojančiųjų aukštosiose  mokyklose 
paskolų sistema turi būti veiksminga, patikima. Švietimo sistemos strategija 2003–2012 m. taip pat 
numato, jog turi būti užtikrinamas švietimo pl÷tot÷s prieinamumas, tęstinumas ir socialinis teisingumas, t. 
y.  išpl÷tojama lanksti ir efektyvi finansin÷s paramos studentams sistema, kad visiems studentams taptų 
prieinamos paskolos. Pažym÷tina, kad normin÷ baz÷ paskolų studijoms suteikimui ir administravimui yra 
sukurta, numatant, kad studentai gali gauti valstyb÷s paskolas arba valstyb÷s remiamas paskolas:  

� studijų kainai sumok÷ti;  
� gyvenimo išlaidoms;  
� dalin÷ms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.  

Svarbesni esamo teisinio reguliavimo aspektai būtų tokie, jog suteiktos paskolos dydis  per 
semestrą negali viršyti nustatyto studijų įmokos dydžio už semestrą. Už naudojimąsi valstyb÷s remiama 
paskola paskolos gav÷jui skaičiuojamos palūkanos. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo valstyb÷s 
remiamos paskolos išmok÷jimo ir skaičiuojamos nuo išmok÷tos ir negrąžintos valstyb÷s remiamos 
paskolos dalies. Jeigu metin÷ palūkanų, skaičiuojamų studijų metu už naudojimąsi paskola studijų kainai 



 176 

sumok÷ti, norma viršija 5 procentus, šių palūkanų dalis, viršijanti 5 procentus, apmokama iš valstyb÷s 
l÷šų, išskyrus atvejus, jeigu tam neužtenka fondo l÷šų (tuomet apmokama proporcingai turimoms l÷šoms) 
arba jeigu apmokamos visos palūkanos. Kaip matyti šiandien, bankų teikiamos paskolos studijoms (žr. 
lentelę) neviršija minimos normos, tod÷l, valstybei nenusprendus dengti visas paskolos studijoms 
palūkanas, finansin÷s naštos valstyb÷s biudžetui iš esm÷s nebūtų. Paskolos grąžinimui gali būti nustatytas 
ne ilgesnis kaip 15 metų terminas. Valstyb÷s paskola kartu su palūkanomis, kurios yra fiksuotos, t. y. 5 
proc. turi būti prad÷ta grąžinti pra÷jus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų, kurioms buvo gauta paskola, 
baigimo, nutraukimo ar paskolos gav÷jo išbraukimo iš studentų sąrašų (Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s nutarimas „D÷l Valstyb÷s paskolų ir valstyb÷s remiamų paskolų studentams suteikimo, 
administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin., 2009, Nr.64-2569). Galima laikyti, jog 
min÷ti paskolų grąžinimo ir palūkanų apskaitos principai yra tinkami ir pagrįsti. Nors, kaip buvo min÷ta, 
Ž. Martinaičio siūlomas metodas, kad tur÷tų būti vertinamas studento į÷jimo į darbo rinką efektyvus 
momentas, valstybei būtų netikslingas, nes pastaruoju atveju kiltų duomenų surinkimo ir administravimo 
klausimai, kada studentas prad÷jo veikti darbo rinkoje, jo pajamų lygis ir pan. Valstyb÷, manytina, 
pasirinko racionalų kelią nustatydama aiškius paskolos grąžinimo terminus ir kriterijus. Be to, Vyriausyb÷ 
nustato atvejus, kuriems esant asmeniui paskolos grąžinimas gali būti atidedamas, pvz., nedarbingumo 
laikotarpiui, įsiregistravimo darbo biržoje laikotarpiui, n÷štumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui ir kt. 

1 lentel÷ 
2010 metų bankų teikiamų paskolų studijoms sąlygos 

 
  DnB NORD  Nordea Bank Finland  Snoras  Swedbank  

 Paskolos kainos 
metin÷ norma 
paskoloms 
litais*, % 

4.21  3.71  4.95 

4.92 (paskolai studijų 
kainai), 
4.97 (paskolai 
gyvenimo išlaidoms) 

 Paskolos kainos 
metin÷ norma 
paskoloms 
eurais*, % 

2.80  2.45 neteikiama  3.75 

 Palūkanos 
kintamos= 

marža+3m÷nesių 
VILIBOR/EURIBOR 

 kintamos= 
marža+3m÷nesių 
VILIBOR/EURIBOR 

 kintamos= 
marža+3m÷nesių 
VILIBOR 

 kintamos= 
marža+3m÷nesių 
VILIBOR/EURIBOR 

 Marža 
paskoloms litais, 
% 

1.90  2  2.95  2.99 ir 0** 

 Marža 
paskoloms 
eurais, % 

1.90  2 neteikiama  2.99 

* Paskolos kainos metin÷ norma apskaičiuota remiantis 2010 m. vasario m÷n. duomenimis. 
** 0% marža taikoma pirmus metus po kredito sutarties su studentu pasirašymo, kai kintama palūkanų 

baz÷ yra 3 m÷n. VILIBOR. Likusį paskolos laikotarpį taikoma 2.99% marža. 
Šaltinis: Valstybinis studijų fondas 

 
Paskoloms taikomos kintamos palūkanos, jų dydis užfiksuojamas apytiksliai 3 m÷nesiams 

sutarties pasirašymo dieną. Marža sutarties laikotarpiu nekinta, o VILIBOR/EURIBOR perfiksuojama kas 
3 m÷nesiai. 

 
Studijų kainos kompensavimo ypatumai. Kitas teisiškai reglamentuotas aukštųjų studijų 

paramos būdas yra – studijų kainos kompensavimas. 2010 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo studijų kainos 
kompensavimo tvarką nustatantis Vyriausyb÷s nutarimas. Už studijas sumok÷ta kainą numatoma 
kompensuoti kiekvienais metais rudens semestre. Tod÷l pirmosios kompensacijos bus išmok÷tos 2011 
metų rudenį, kai atitinkamą studijų laikotarpį baigs po 2009 m. Mokslo ir studijų įstatymo pri÷mimo 
įstoję asmenys. 

Maksimalus skaičius studentų, kuriems gali būti kompensuota studijų kaina, nustatomas  
atsižvelgus į valstyb÷s finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų skaičių. 
Numatyta, kad kompensacijas gaunančių studentų skaičius gali siekti iki 10 proc. atitinkamais studijų 
metais baigusių valstyb÷s finansuojamas vietas studentų skaičiaus. 
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Studentus, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumok÷tą kainą, atrinks ir sąrašus sudarys 
aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. Asmenys, kuriems skirta kainos kompensacija, Valstybiniam 
studijų fondui, kuris įgaliotas administruoti studijų kainos kompensavimą, turi pateikti nustatytos formos 
prašymą d÷l jos išmok÷jimo. 

Kompensacijos bus išmokamos pabaigus pirmuosius dvejus studijų metus (pusę studijų 
programos ištęstinių studijų atveju) ir likusį studijų laikotarpį.  

Taigi už studijas sumok÷ta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų 
studijų studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumok÷tos už studijas kainos 
kompensavimą turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstyb÷s nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų 
laikotarpį baigęs asmuo: 

� kuris turi teisę į valstyb÷s finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą; 
� kuris neturi akademinių skolų; 
� kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų 

programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį.  
Studentai, kurių studijos kainuoja mažiau nei patvirtinta normin÷ studijų kaina, gali atgauti visą 

sumok÷tą sumą, o tie, kurie už studijas mok÷jo daugiau, atgaus dalį, lygią norminei studijų kainai. 
Reikia atkreipti d÷mesį, kad asmenims, pakartotinai studijuojantiems pagal tos pačios arba 

žemesn÷s pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstyb÷s 
biudžeto l÷šomis, arba vienu metu studijuojantiems pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį 
suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos 
pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstyb÷s biudžeto l÷šomis, jie moka už antrąją ir 
kitas studijų programas. 

Apibendrinus galima teigti, jog šis valstyb÷s paramos studijoms būdas unikalus tuo, jog asmuo 
pirmiausia moka už studijas savo l÷šomis, o v÷liau, jei atitinka aukščiau įvardintus kriterijus, gali tik÷tis, 
jog jo patirtos išlaidos už studijas bus atlygintos. Šio finansavimo būdo vienas iš privalumų lyginant su 
studijų krepšeliu būtų tas, jog studentas, gavęs paramą už studijas retrospektyviai, nerizikuoja pagal 
įstatymą būti priverstas ją grąžinti, jei anksčiau laiko nutrauktų aukštąsias studijas ar būtų pašalintas iš 
aukštosios mokyklos jau po kompensacijos gavimo. 

 
Socialin÷s ir skatinamosios stipendijos. Dar viena pamin÷tina galima paramos studijuojantiems 

forma – socialin÷s ir skatinamosios stipendijos. Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų 
pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys 
pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstyb÷s 
finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo l÷šomis, jeigu atitinka bent vieną iš šių kriterijų: 

� yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba 
gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos pinigin÷s socialin÷s paramos 
nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą; 

� turi teis÷s aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba 
sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;  

� yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametyst÷s įstatymų nustatyta tvarka buvo 
nustatyta globa (rūpyba) arba jų t÷vai (tur÷tas vienintelis iš t÷vų) yra mirę. 

Socialin÷s stipendijos negali gauti studentai, kurie: 
� neturi teis÷s į valstyb÷s finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą; 
� yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademin÷se atostogose; 
� aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą. 

2010 metais Valstybinis studijų fondas paskyr÷ beveik 14 tūkst. socialinių stipendijų, daugiau nei 
31 mln. litų. Socialinę stipendiją, kuri šiuo metu sudaro 390 litų per m÷nesį, gali gauti studentai, 
atitinkantys bent vieną iš aukščiau min÷tų socialinių kriterijų. 2010 metais socialines stipendijas gavo 
daugiau nei 10,5 tūkst. studentų iš nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę pašalpą. Paremta virš 1,9 
tūkst. studentų, kuriems buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų t÷vai (tur÷tas vienintelis iš t÷vų) yra mirę. 
Dar virš 1,3 tūkst. socialinių stipendijų skirta neįgaliesiems. 

Socialin÷ stipendija n÷ra įskaičiuojama į šeimos arba vieno gyvenančio asmens gaunamas 
pajamas, tod÷l studentui arba jo šeimai, siekiančiai gauti arba prasitęsti socialinę pašalpą ar paramą, 
pažymos apie paskirtą socialinę stipendiją į socialinius paramos skyrius pristatyti nereikia. 

Pažym÷tinas ir tas faktas, kad socialines stipendijas, skirtingai nei kitais valstyb÷s nustatytais 
studijų finansavimo būdais, gali gauti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvoje 
studentai. Tačiau studentui gali būti skiriama viena socialin÷ stipendija per studijų semestrą. 
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Skatinamosios stipendijos geriausiems studentams skiriamos iš aukštųjų mokyklų ar kitų l÷šų, 
atsižvelgiant į studijų rezultatus ar kitus akademinius laim÷jimus. Valstybinių aukštųjų mokyklų 
skatinamųjų stipendijų fondas sudaromas ir šios stipendijos skiriamos valstybinių aukštųjų mokyklų 
senatų (akademinių tarybų) nustatyta tvarka, suderinta studentų atstovyb÷s.  

 
Išvados 
1. Aukštąsias studijas ir jų finansavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Mokslo ir studijų įstatymas, tačiau didžiausią vaidmenį ir reikšmę atlieka poįstatyminiai teis÷s aktai, kurie 
detalizuoja atskirų studijų finansavimo būdų įgyvendinimo tvarką. Poįstatyminiais teis÷s aktais 
operatyviau reaguojama į studijų finansavimo poreikius bei efektyviau įgyvendinama valstyb÷s politika 
šioje srityje. Kartu pažym÷tina, kad min÷ti teis÷s aktai turi būti tinkamai tarpusavyje suderinti, kad 
aukštųjų studijų finansavimas būtų realus, o ne deklaratyvus. 

2. Studijų kainos valstyb÷s finansuojamose studijų vietose apmok÷jimas, nors formaliai 
garantuojamas visiems gerai besimokantiems asmenims, tačiau esamas teisinis reguliavimas lemia, kad 
praktiškai jis teikiamas tik daliai iš jų. Tuo tarpu studentų sumok÷tų studijų kainos kompensavimas 
taikomas retrospektyviai, tačiau, kaip ir socialin÷s stipendijos, taikomas su apribojimais ir tik tam tikrai 
daliai studentų.  Valstyb÷s paskolos studijoms lyginant su kitomis studijų finansavimo formomis gali būti 
taikomos plačiausiam subjektų ratui, tačiau ši studijų finansavimo forma ne visada patraukli pačiam jos 
gav÷jui, pvz., kuomet studijų kaina yra pakankamai didel÷,  o asmuo n÷ra garantuotas, jog v÷liau geb÷s 
tinkamai įvykdyti prisiimtas finansines prievoles. Kartu pastebimas ir probleminis aspektas, kad nepaisant 
studijų finansavimo formų įvairov÷s, esamas teisinis reguliavimas negarantuoja palankiausios 
finansavimo formos taikymo aukštojo išsilavinimo siekiančiam asmeniui, nepaisant jo gerų mokymosi 
rezultatų. 

3. Nors Konstitucija ir įstatymai garantuoja gerai besimokančio asmens teisę į nemokamą 
mokslą, ši teis÷ n÷ra absoliuti. Šis ribojimas yra grindžiamas ne tik pačios valstyb÷s įtvirtinto teisinio 
reguliavimo, tačiau ir formuojamos Konstitucin÷s doktrinos, kuomet valstyb÷ įgalinta finansavimą riboti 
jį skiriant tik specialistų ruošimui, kurių poreikis jai aktualiausias. Kadangi Konstitucinio teismo praktika 
aktyviai įtakoja aukštųjų studijų finansavimo sistemą, tik÷tina, kad ji kis ir bus vystoma ateityje toliau, 
įvertinus faktą, kad į teismą kreipimųsi d÷l atskirų įstatymo nuostatų Konstitucingumo gaunama ir 
priimama šiuo metu taip pat. 
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ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF FINANCING OF HIGHER EDUCATION STUDIES 
 
Dalius Vaičiulis, Northern Lithuania College 
 
Abstract. Governmental financing of studies for persons seeking higher education is the way to ensure the 

promotion of the higher education system. Recent changes in legal regulation in this field show that improvements 
in the legal basis and social field are not finished. This field is quite sensitive, because the government not only has 
to ensure the constitutional freedoms and rights of persons, but also the government is obliged to ensure the real 
accessibility of higher education studies through appropriate financing of such studies. New legal regulation raises 
new questions of its practical implementation and the practice thereof reveals the imperfections and problems of 
legal regulation. Striving to reveal the main aspects of the legal regulation of the financing of higher education 
studies, the author investigates and analyses Lithuanian legal acts, the practice of the Constitutional Court in relation 
with the theme of the article. In the article, there are given not only the concentrated aspects of legal acts regulating 
various kinds of financing of studies, but there are also summarised the main problems in relation therewith.   
The main purpose of the article was not the presentation and exploring of all possible legal aspects of the financing 
of higher education studies. The author is more concentrated on the analysis and practice related with the 
generalisation of the financing of higher education in more problematical aspects from his point of view. 

Key words: higher education studies financing, bag of studies, legal regulation of studies. 
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Anotacija. Socialiniai tyrimai, pasirinkus fenomenologija grįstos kokybin÷s diagnostikos strategiją, 

orientuojami į žmogaus patirtį ir šios patirties išraišką žodžiais, jais siekiama atskleisti žmonių patirties įvairovę ir 
prasmę. Fenomenologija siekia atskleisti fenomeną (kas tai?) ir būdą, kuriuo šis fenomenas atsiranda (kaip?). 
Straipsnyje pristatomi atlikto taikomojo fenomenologinio tyrimo dizainas ir atskiri rezultatų fragmentai pagrindžiant 
metodologinius fenomenologijos parametrus – metodologinį išskirtinumą, tikslą, tyrimo proceso specifiką, 
pagrindines kokybinio tyrimo charakteristikas, kokybin÷s turinio (content) duomenų analiz÷s bei fenomenų 
aprašymo pavyzdžius. 

Pagrindin÷s sąvokos: fenomenologija, fenomenas, individualusis giluminis interviu, kokybin÷ turinio 
(content) analiz÷, fenomenologin÷ analiz÷. 

 
Įvadas. Fenomenologijos, kaip kokybinio tyrimo strategijos ir metodo, ištakos siejamos su to 

paties pavadinimo filosofine ideologija, kurioje fenomenai išskiriami kaip ypatinga sfera, t. y. kaip 
tiesioginiai pirminiai mūsų patirties duomenys (Jasmontas, 2003). 

Fenomenologijos pradininku laikomas vokiečių filosofas Edmundas Husserlis (1859–1938) 
patvirtino, kad vienintelis neprieštaraujantis filosofin÷s analiz÷s pavyzdys gali būti sąmoningumas, o jos 
tyrimo būdas – aprašymas arba fenomenologin÷ deskripcija (Ceркова, 2003). Fenomenologijos 
pavadinimu įvardijamas mokslas apie fenomeną, kur fenomenas suprantamas kaip reiškinio esm÷ (vok. 
Sein des Seienden) (Вольнов, 2008). Tikrąja prasme fenomenas yra tai, kas išgyvenama imanentiškai (tai, 
kas yra sąmon÷je). Sąmon÷s negalima objektyvuoti, tačiau, kita vertus, ji n÷ra tuščia sąmon÷, ji pasižymi 
intencionalumu (intencionalumas – fenomenologijos sąvoka, reiškianti sąmon÷s nukreiptumą į objektą 
interpretuojant jį, kaip mūsų sąmon÷je jau egzistuojančius objektus (Bitinas ir kt., 2008a)). Sąmon÷, 
būdama visada nukreipta į ką nors, yra nukreipta į daiktą, kuris jai reiškiasi kaip daiktas ir tuo pačiu kaip 
jo išgyvenimų prasm÷. Tod÷l galima teigti, kad fenomenas yra savaiminis daikto aptikimas sąmon÷je ir jo 
savimon÷ sąmoningų išgyvenimų sraute (Jasmontas, 2003). Atskleisti fenomeną reiškia išsakyti jo esmę. 
Tuo fenomenologija skiriasi nuo kitų, fenomenus tiriančių mokslų (Вольнов, 2008).  

Aktualumas. Iki pirmojo pasaulinio karo pradžios fenomenologin÷s tradicijos gyvavo ne tik 
filosofijoje, bet ir psichiatrijoje, o neseniai buvo įrodyta, kad fenomenologines tendencijas galima lengvai 
atpažinti dešimtyse kitų nefilosofinių disciplinų (Эмбри, 2005), fenomenologijos metodo įvaldymą 
sąlyginai skirstant į tris praktikumus: refleksiją, sąsają su realybe,  savęs identifikavimą (Лукьянов, 
2009b). Н. М. Смирнова (2009) vadovaujasi metodologine prezumpcija, kad socialin÷ fenomenologija 
ne atskiria, o kaip tik papildo klasikinius socialin÷s analiz÷s metodus ir orientuoja į bendrąsias sąmon÷s 
charakteristikas – intersubjektyviąją prasminę struktūrą. Šiuo metu konceptualieji fenomenologijos 
metodai vis plačiau taikomi atskleidžiant šiuolaikines edukologijos problemas (Stančien÷, Žilionis, 2006), 
vadybos reiškinių ir procesų tyrimuose, kuriuose fenomenologin÷s strategijos taikymas orientuotas į 
vadybin÷s veiklos kasdienę raišką bei gilinimąsi į šios veiklos prasmę (Bitinas ir kt., 2008a), bei kituose 
socialiniuose moksluose. 

Tyrimo problema išreiškiama probleminiu klausimu: koks yra fenomenologijos metodologinis 
išskirtinumas renkant ir analizuojant kokybin÷s diagnostikos duomenis socialiniuose tyrimuose? 

Tyrimo tikslas – remiantis atlikto kokybinio tyrimo fragmentais pagrįsti ir iliustruoti 
fenomenologijos, kaip kokybinio diagnostinio metodo ir strategijos, pritaikomumą bei specifiškumą 
socialiniuose moksluose. 

Tyrimo objektas – fenomenologija, kaip kokybin÷s diagnostikos metodas. 
Tyrimo metodai: teoriniai (analiz÷, apibendrinimas, sintez÷) bei empiriniai (giluminis interviu, 

kokybin÷ turinio analiz÷, fenomenologin÷ analiz÷). 
Mokslin÷s problemos sprendimo iliustravimui straipsnyje pateikiami atlikto taikomojo 

fenomenologinio tyrimo,  kurio pagrindinis tikslas buvo empiriškai diagnozuoti žinių, orientuotų į 
asmenyb÷s ugdymą ir žmogiškųjų vertybių puosel÷jimą, valdymo fenomenus (šviet÷jiškos organizacijos 
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Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondas atvejo analiz÷), fragmentai, susiję su visais 
kokybinio tyrimo dizaino struktūriniais elementais. Atliekant tyrimą buvo pasirinktas lankstus dizainas, 
nes būtent šio tipo tyrimo dizainas „suformuojamas iš daugelio teorinių pozicijų, jam nereikia didelio 
specifiškumo, o jo rezultatai atskleidžia tai, ko reikia tyrimui“ (Žydžiūnait÷, 2007c, p. 5).  

 
Fenomenologijos strategijos metodologinis išskirtinumas ir pagrindiniai bruožai. 

Fenomenologinis tyrimas orientuotas į žmogaus patirtį ir šios patirties išraišką žodžiais bei padeda 
atskleisti žmonių patirties įvairovę ir prasmę. Pagrindin÷ fenomenologijos id÷ja – sąmon÷s, žmogaus 
būties, asmenyb÷s ir dalykinio pasaulio, psichofizin÷s prigimties, sociumo, dvasin÷s kultūros 
neišardomumas ir kartu negal÷jimas redukuotis, negal÷jimas tarpusavyje vienas kitą pakeisti. 
Fenomenologijos objektu įvardijamas psichinių išgyvenimų srautas, psichologin÷ savistaba, grynosios 
tiesos, apriorin÷s prasm÷s (Jasmontas, 2003) arba, kitaip apibūdinant, toks pasaulis, kokį jį mato 
individai, sąmoningai stengdamiesi išsivaduoti nuo kasdienių prietarų ir įsitikinimų (Kardelis, 2007). 
Fenomenologinio tyrimo dalykas – sąmon÷s turinys (Jasmontas, 2003). Л. Эмбри (2005) laikosi 
nuomon÷s, kad fenomenologinio požiūrio pagrindas yra ne kas kita kaip refleksin÷ analiz÷, kur terminas 
„refleksija“ apibūdina sąmon÷s kryptingumą į jos pačios išgyvenimus.                             

Fenomenologijos, kaip kokybinio tyrimo strategijos, tikslas – tirti fenomenus, atskleidžiant 
žmogiškųjų išgyvenimų prigimtį ir būdus, o fenomenologine strategija paremto kokybinio tyrimo 
objektas yra informantų žinios apie patirtus išgyvenimus, jų išgyvenimų patirties konstruktas (Bitinas ir 
kt., 2008a). Tiriamųjų „gyvenimiškos patirties“ supratimas leidžia įvardyti fenomenologiją kaip filosofiją 
ir kaip metodą (Žydžiūnait÷,  2007c).  

Fenomenologija turi panašumų su kita kokybinio tyrimo strategija – fenomenografija. Abiejų 
min÷tų strategijų tyrimo tikslas yra žmogiškoji patirtis ir suvokimas, tačiau skirtingi jų metodologiniai 
tikslai. V. Žydžiūnait÷ ir S. Jonušait÷ (2007), akcentuodamos šių dviejų strategijų skirtumus, pabr÷žia, 
kad  fenomenografijoje svarbiausia yra išryškinti galimas pasaulio patyrimo variacijas, tačiau nesiekiama 
rasti vienintel÷s ir nekintamos esm÷s, kuri aktuali fenomenologijai. Kai tuo tarpu fenomenologijoje, 
min÷tų autorių teigimu, pagrindinis tikslas yra nekintančios reiškinio esm÷s ieškojimas.     

Apibendrintai galima teigti, kad tyrimo strategija pasirenkant fenomenologiją siekiama atskleisti 
fenomeną (kas tai?) ir būdą, kuriuo šis fenomenas atsiranda (kaip?) (Žydžiūnait÷, 2007a). Pasirinkta 
fenomenologin÷ kokybinio tyrimo strategija leido šio straipsnio autoriams analizuoti, kokios žinios (kas 
tai?), susijusios su asmenyb÷s ugdymu ir žmogiškųjų vertybių puosel÷jimu, atpažįstamos kaip asmenin÷s 
ir kokiomis formomis jos išreiškiamos (kaip?). 

 
Fenomenologinio tyrimo procesas. Duomenų rinkimo metodas/ metodai 

fenomenologiniame tyrime. Iš visų duomenų rinkimui naudojamų metodų fenomenologiniame tyrime 
kaip vienas reikšmingiausių nurodomas individualusis giluminis (angl. in-depth) interviu. Šio tipo 
interviu įvardijamas kaip metodas, kurį tyr÷jas pasitelkia siekdamas gauti informacijos, padedančios jam 
visapusiškai suprasti informanto požiūrį arba situaciją ir rasti naujų įdomių tyrimų sričių (Berry, 1999).                                         

Giluminio interviu metu gauti duomenys gali būti fiksuojami trimis būdais (Bitinas ir kt., 
2008b): 

• interviu įrašomas garso technika, po to jis transkribuodamas į rašytinį tekstą ir 
analizuojamas; 

• interviu įrašomas garso technika, tačiau interviu metu išsakytas mintis raštu fiksuoja ir pats 
tyr÷jas; interviu netranskribuodamas, tyr÷jas analizuoja savo užrašus ir, esant reikalui, 
klausosi garso įrašo; 

• interviu neįrašomas garso technika, o interviu klausimus ir atsakymus užrašo ranka pats 
tyr÷jas su pad÷j÷ju/ pad÷j÷jais; tyr÷jas analizuoja savo ir pad÷j÷jų užrašus. 

Siekiant užtikrinti tyrimo vidinį validumą (angl. credibility), straipsnyje minimo tyrimo metu 
buvo pasirinktas pats tiksliausias duomenų fiksavimo būdas – interviu įrašymas garso technika 
(diktofonu) bei interviu teksto transkribavimas, apimant pažodinį informantų pasisakymų citavimą, ko 
rezultatas – gauti išsamūs duomenys.  

Tokio pobūdžio tyrimuose dažniausiai naudojami pusiau struktūruoti arba nestruktūruoti 
klausimynai. Ruošiantis interviu neverta iš anksto numatyti daug klausimų, kadangi klausimai tyrimo 
metu kyla klausant informanto kalbos. Išklausius informanto atsakymą į iš anksto paruoštą klausimą, 
pateikiami klausimai, susiję su esminiu fenomenu – pvz., po trumpo aptarimo galima pasitikslinti: „Gal 
galite patikslinti, ką Jūs tur÷jote omenyje sakydamas, kad „žinios, kurias mes gauname, yra mumyse“? 
Gal galite sukonkretinti, pateikti kokį pavyzdį?“ 
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Tiriant į asmenyb÷s ugdymą bei žmogiškųjų vertybių puosel÷jimą orientuotų žinių, perteikiamų 
organizacijoje, pritaikymo asmeninių žinių valdymo lygmeniu fenomenus buvo taikytas pusiau 
struktūruotas klausimynas, parengus iš anksto informantams tris klausimus: 

� kokių žinių įgijote dalyvaudami organizacijos „Gyvenimo menas“ kursuose ir kitoje su šia 
organizacija susijusioje veikloje? (Kokios žinios – kas?); 

� kaip organizacijoje „Gyvenimo menas“ įgytas žinias pritaikote asmeniniame savo gyvenime? 
(Kaip vyksta žinių valdymas asmeninių žinių valdymo lygmenyje – kaip?); 

� kokie pasikeitimai asmeniniame gyvenime įvyko, prad÷jus taikyti organizacijoje „Gyvenimo 
menas“ įgytas žinias? (Per kokias dimensijas į asmenyb÷s tobulinimą ir žmogiškųjų vertybių 
puosel÷jimą orientuotos žinios pasireiškia asmeninių žinių valdymo lygmenyje – kaip?). 
Pusiau struktūruoto interviu pasirinkimą tekste minimam tyrimui l÷m÷ tai, kad šis metodas yra 

nurodomas kaip vienas iš pagrindinių interpretavimu grindžiamos fenomenologijos duomenų rinkimo 
metodas (Žydžiūnait÷, 2007a). 

Tyrimo imties sudarymas. Tyrimo imčiai sudaryti kokybiniame tyrime dažniausiai naudojamos 
šios atrankos strategijos/ būdai (Rupšien÷, 2007): patogioji atranka, „sniego gniūžt÷s“ atranka (grandin÷s 
tinklo), kriterin÷ atranka, ekstremalių arba deviantinių atvejų atranka, maksimaliai įvairių atvejų atranka, 
homogeninių atvejų atranka, tipinių atvejų atranka, kritinių atvejų atranka, patvirtinančių arba 
paneigiančių atvejų atranka, intensyvių atvejų atranka, progin÷ atvejų atranka, stratifikuota tikslin÷ 
atranka, atsitiktin÷ tikslin÷ atranka, politiškai svarbių atvejų atranka, teoriškai pagrįsta atranka, mišri 
tikslin÷ atranka. 

Straipsnio autorių atliktame tyrime imčiai sudaryti buvo taikytas maksimaliai įvairių atvejų 
atrankos būdas. Maksimaliai įvairių atvejų atranka – tokia kokybinio tyrimo imties sudarymo strategija, 
kada imties vienetai parenkami tikslingai siekiant, kad tyrimo imtis apimtų maksimaliai įvairius tiriamojo 
fenomeno atvejus. Toks tyrimas orientuotas į pačių bendriausių svarbiausių bruožų, būdingų visiems 
tiriamiems atvejams, identifikavimą (Bitinas ir kt., 2008a).   

Iš viso į tyrimą buvo įtraukti devyni  organizacijos „Gyvenimo menas“ programos įvairių pakopų 
(I, II, III pakopų) kursuose dalyvavę asmenys. Pasirinktą informantų  skaičių nul÷m÷ trys pagrindin÷s 
priežastys: 

1) pasirinkta fenomenologin÷ tyrimo strategija – atliekant fenomenologinius tyrimus imties dydis 
paprastai yra mažesnis, lyginant su etnografiniais  arba grindžiamosios teorijos tyrimais (Bitinas ir kt., 
2008a); 

2) duomenų rinkimo metodas – taikant individualųjį giluminį interviu siūlomas imties dydis yra 
nuo penkių iki trisdešimt žmonių (Bitinas ir kt., 2008a); 

3) renkamų duomenų informatyvumas arba teorinis prisotinimas – duomenų rinkimas ir analiz÷ 
tęsiasi tol, kol pasiekiamas „prisotinimas“: tyr÷jas tęsia tiriamųjų atranką ir duomenų kodavimą, kol 
naujos kategorijos identifikuojamos, o v÷liau jau neekstrahuojamos naujos kategorijos (Žydžiūnait÷, 
2007b). 

Siekiant apr÷pti maksimaliai įvairius tiriamojo fenomeno atvejus, naudojant tikimybin÷s atrankos 
tipo maksimaliai įvairių atvejų atrankos būdą buvo atsirinkti skirtingi informantai pagal:  

1) lytį (iš viso tyrime dalyvavo 4 moterys ir 5 vyrai); 
2) amžių (informantų amžius apima intervalą nuo 22 iki 68 metų; tiriamųjų amžiaus vidurkis – 42 

metai); 
3) išsilavinimą (tyrime dalyvavusių asmenų išsilavinimas apima intervalą nuo vidurinio iki 

aukštojo išsilavinimo); 
4) profesijas/ socialinį statusą (studentas, verslinink÷, projektų vadovas, pensinink÷, ortopedas-

protezuotojas, techninio personalo darbuotoja, aukštalipys-alpinistas, farmacin÷s kompanijos pardavimo 
vadybinink÷, gamybos vadovas); 

5) įgytų žinių taikymo asmeniniame gyvenime (saviugdos technikų/ jogos praktikavimo) 
laikotarpį, skaičiuojamą nuo tada, kai asmuo pirmą kartą pra÷jo organizacijos „Gyvenimo menas“ 
organizuojamus I pakopos pradedančiųjų kursus (šis laikotarpis tiriamųjų gyvenimiškoje patirtyje 
svyruoja nuo 2 m÷nesių iki 9 metų). 

 
Pagrindin÷s kokybinio tyrimo charakteristikos. Pagrindin÷s charakteristikos, kuriomis 

remiamasi vertinant kokybinio tyrimo kokybę, yra dvi (Bitinas ir kt., 2008a): validumas (angl. validity) 
ir patikimumas (angl. reliability). Siekiant užtikrinti vidinį validumą arba tik÷tinumą (angl. credibility) 
straipsnyje minimo tyrimo atveju, su tyrimo ataskaita buvo supažindinti tyrimo dalyviai, kurie paliudijo 
tyrimo ataskaitos teisingumą. Išorinį tyrimo validumą, arba perkeliamumą (angl. transfer), 



 183 

analizuojamoje ataskaitoje užtikrino detalus ir išsamus tyrimo dizaino aprašymas. Patikimumas, arba 
pasikliovimas (angl. dependability), straipsnio autorių atliktame tyrime siejamas su įvairių ir skirtingų 
pagal lytį, amžių, išsilavinimą, socialinį statusą informantų įtraukimu į tyrimą.  

Kokybiniuose tyrimuose tyrimo instrumentas yra tyr÷jas, o tyrimo metu kuriamas ryšys su tiriama 
aplinka yra priemon÷, kurią pasitelkus vyksta tyrimas (Valackien÷, Mik÷n÷, 2010). Šiuo atveju tyrimo 
instrumento patikimumą (tyr÷jų kompetenciją atlikti kokybinį tyrimą) galima grįsti straipsnio autorių 
patirtimi atliekant panašaus pobūdžio tyrimus.  

Renkant tyrimo duomenis buvo prisilaikoma giluminiam interviu būdingų principų (Merkys, 
1999): 

� atvirumo principo (pateikiami atviri klausimai, jų seka iš anksto n÷ra griežtai numatyta, 
n÷ra griežtų išankstinių teorinių schemų, tyrimo objektą, teorinį hipotetinį modelį eigos 
metu sukonstruoja patys tyrimo subjektai); 

� komunikatyvumo principo (turi dominuoti tiriamasis, o tyr÷jas turi prisitaikyti); 
� natūralumo principo (tyrimas atliekamas natūralioje aplinkoje); 
� lankstumo principo (tyr÷jas turi lanksčiai reaguoti į tiriamojo poreikius); 
� interpretatyvumo principo (tyr÷jas analizuoja tiriamųjų nuomones, jas apibendrina, 

interpretuoja ir daro išvadas).  
Tyrimo etikos klausimai apr÷pia visus su konkrečiu tyrimu susijusius asmenis: pačius tyr÷jus, 

tyrimo užsakovus (jeigu tokių yra) ir tiriamuosius (Bitinas ir kt., 2008a). Laikantis pagrindinių tyrimo 
etikos principų,  prieš tyrimą informantai buvo supažindinti su tyrimo tikslu, buvo gauti žodiniai visų 
asmenų sutikimai dalyvauti tyrime, nepažeidžiant tiriamųjų anonimiškumo. Informantai tyrime dalyvavo 
savo noru. Straipsnio autoriai, jausdami atsakomybę prieš tiriamuosius, suteik÷ visą informaciją, kuri 
domino informantus, perteik÷ tyrimo esmę, jo praktinį reikšmingumą, įsp÷jo apie tyrimo ataskaitos 
publikavimą moksliniuose leidiniuose. 

 
Fenomenologiniame tyrime naudojami duomenų analiz÷s metodai. Empirinio tyrimo 

duomenų analizei pasirinkti fenomenologiniam tyrimui pritaikomi metodai: 1) kokybin÷s (content) 
turinio analiz÷s ir 2) fenomenologin÷s analiz÷s metodas. Kaip nurodo B. Bitinas ir kt. (2008b), kokybin÷ 
turinio (content) analiz÷ yra metodas, kuriuo gilinamasi į objektą ir kontekstą, domintis panašumais bei 
skirtumais tarp kategorijų ar kodų. Min÷tų mokslininkų teigimu, kokybinę turinio analizę taip pat 
galima apibūdinti kaip metodą, susijusį su skelbiamąja ar latentine teksto prasme. Skelbiamasis turinys 
yra tai, ką tekstas sako, dažniausiai pristatomas kategorijomis, o temos yra latentinio turinio raiška, t. y. 
apie ką tekstas kalba (Bitinas ir kt., 2008b.). Kokybin÷ turinio (content) analiz÷ yra traktuojama kaip 
validus metodas, leidžiantis analizuojamo teksto pagrindu daryti specifines išvadas (Mayring, 2000). 
V. Žydžiūnait÷s (2005) teigimu, turinio analiz÷s tikslas – diagnozuoti: 

� kaip fenomeną suvokia tiriamasis, perteikdamas savo patirtį pagal tyr÷jo klausimus; 
� kokie skirtumai tarp teorinio tiriamo fenomeno apibūdinimo ir jo raiškos socialin÷je 

realyb÷je; 
� kokie informanto mąstymo, supratimo būdai atsiskleidžia jam kalbant apie tiriamą 

fenomeną; 
� kokios egzistuoja galimyb÷s ir ribotumai įgytas žinias, įgūdžius bei geb÷jimus pritaikant 

veikloje ar socialin÷je realyb÷je.                      
Kokybin÷ turinio (content) analiz÷ remiasi sistemišku žingsnių vykdymu, apimančiu tris, kai 

manifestinių kategorijų bei subkategorijų išskyrimas ir jų pagrindimas iš teksto ekstrahuotais įrodymais 
yra įvardijamas kaip vienas etapas (Mayring, 2000), arba keturis (Žydžiūnait÷ ir kt., 2005) žingsnius: 1) 
daugkartinį teksto skaitymą, 2) manifestinių kategorijų išskyrimą, remiantis „raktiniais“ žodžiais, 3) 
kategorijų turinio skaidymą į subkategorijas, 4) kategorijų ir subkategorijų interpretavimą  bei  
pagrindimą iš teksto ekstrahuotais įrodymais. V. Žydžiūnait÷s (2007a) teigimu, kokybin÷s turinio 
(content) analiz÷s metodologiniam pagrindui gali būti naudojama fenomenologijos, hermeneutikos ar 
etnografijos tyrimų strategija. 

Straipsnyje, kaip pavyzdžio minimo tyrimo atveju, transkribavus giluminių interviu tekstus buvo 
atlikta visų tekstų kokybin÷ turinio (content) analiz÷, kurios metu išskirtos organizacijos perteiktų žinių, 
identifikuotų asmeninių žinių lygmenyje, klasteriai, temos ir subtemos (gali būti klasteriai, kategorijos, 
subkategorijos). 

Atlikus kokybinę teksto analizę diagnozuota, kad visos organizacijos Baltijos „Gyvenimo menas“ 
labdaros ir paramos fondas perteiktos žinios asmeninių žinių valdymo lygmenyje identifikuojamos trimis 
formomis: kaip išreikštos, neišreikštos ir slypinčios žinios (1 pav.). 
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1 pav. Asmeninio žinojimo struktūra 

Išreikštų žinių klasteriui (žr. 1 lentelę) priskirtos žinios, susijusios su: 1) savęs pažinimu (proto 
veikimo principų suvokimas, žinios apie savo kūną, žinios apie savo ir supančios aplinkos ryšį); 2) 
asmenine motyvacija (asmenin÷ nuomon÷ ir atsakomyb÷); 3) kūno lavinimu (tinkama mankšta ir 
tinkamas atsipalaidavimas). 

 1 lentel÷ 
Organizacijos perteiktų žinių, kurios asmeninių žinių valdymo lygmenyje transformuojamos į išreikštas 

žinias, struktūra 
 

Klasteris Tema Subtema Citatos išrašas 
 

Proto veikimo 
principų 

suvokimas 

„Kai mes nuraminam savo protą, mes žinom 
atsakymus į daugelį klausimų. Aš va tą gavau kursų 
metu.“ (1 interviu, 2 psl.) 
„Kaip veikia protas? Kaip veikia jausmai? Ką daro 
mūsų požiūris į gyvenimą?“ (1 interviu, 2 psl.) 
„Ir ta pagrindin÷ žinia, gal ne pagrindin÷, gal man 
svarbi, kad visos problemos absoliučiai, šimtu 
procentų, visos problemos slypi čia. Visos problemos 
yra tik pas mane.“ (4 interviu, 12 psl.) 
„Kad tu žinotum principus, kaip veikia tavo protas.“ (5 
interviu, 4 psl.) 

Žinios apie savo 
kūną 

„Nes ligos šiai dienai irgi iš žinių, kad ligas mes patys 
sukeliame.“ (4 interviu, 5 psl.) 

 
 
 
 
 

Žinios, susijusios 
su savęs pažinimu 

Žinios apie savo 
ir supančios 
aplinkos ryšį 

„...visas šitas išorinis pasaulis – tai yra mano vidinio 
pasaulio atspindys.“ (8 interviu, 3 psl.) 
„... jeigu nori kažką spręsti ar kažką keisti, tai reikia 
viso to ištakų ieškoti ... problemos priežasties savo 
viduj.“ (8 interviu, 3 psl.)   
„Va ta žinia – čia mano nieko n÷ra. Tai, ką aš turiu, 
kad aš esu, pirmiausiai – tai ne mano asmeninis 
nuopelnas.“ (4 interviu, 6 psl.) 

Žinios, susijusios 
su asmenine 
motyvacija 

Asmenin÷ 
nuomon÷ ir 
atsakomyb÷ 

„.... nebūk futbolo kamuoliu kitų žmonių nuomon÷se.“ 
(5 interviu, 4 psl.) 
„Kaip eiti lyderiauti, prisiimti atsakomybę.“ (7 
interviu, 2 psl.)  
„....kaip eiti ir daryti kažką, neabejoti...“. (7 interviu, 2 
psl.) 

Tinkama 
mankšta 

„Daug žinių koncentruotų ... tai jogos pratimai.“ (7 
interviu, 1 psl.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

IŠREIKŠTOS 
ŽINIOS 

Žinios, susijusios 
su kūno lavinimu 

Tinkamas 
atsipalaidavimas 

„...kasdienines praktikas, būtent kv÷pavimas, Sudaršan 
krija.“ (8 interviu, 2 psl.) 

 
Neišreikštų žinių struktūrin÷mis dalimis nurodomos žinios, susijusios su dora  (vertybių 

identifikavimas, geb÷jimas atleisti), apie asmeninę motyvaciją bylojančios žinios (geb÷jimas džiaugtis 
gyvenimu, pozityvus savęs vertinimas), žinios, perteikiančios savęs valdymą (buvimas esamame 
momente, savęs steb÷jimas, sprendimų pri÷mimas, emocijų valdymas, žalingų įpročių atsisakymas, 

Išreikštos žinios 

Neišreikštos žinios 

Slypinčios žinios 

ASMENINIS 
ŽINOJIMAS 

Apčiuopiamos ir 
matomos, 
artikuliuojamos žinios 

Žinios, kurių praktiškai 
neįmanoma arba labai sunku 
artikuliuoti, įgyjamos per 
patirtį ir įkūnytos  veikloje 

Žinios, apimančios 
techninį ir pažinimo 
aspektus, sunkiai 
artikuliuojamos 
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geb÷jimas siekti tikslų), žinios, susijusios su socialiniais ir bendravimo įgūdžiais – tarpasmenine ir 
asmenine komunikacija (žr. 2 lentelę). 

2 lentel÷ 
Organizacijos perteiktų žinių, kurios asmeninių žinių valdymo lygmenyje transformuojamos į neišreikštas 

žinias, struktūra 
 

Klasteris Tema Subtema Citatos išrašas 
 

Vertybių 
identifikavimas 

„Pati didžiausia žinia, kad aš savy atradau meilę. Meilę 
savo artimui, meilę žmonijai, meilę gamtai.“ (1 
interviu, 3 psl.) 

Žinios, susijusios 
su dora 

Geb÷jimas 
atleisti  

„... ir mok÷ti atleisti kitiems, artimiems ir kurie tave 
įskaudino...“ (2 interviu, 2 psl.) 

Geb÷jimas 
džiaugtis 
gyvenimu 

„Kaip reikia... kaip mok÷ti džiaugtis gyvenimu, ypač, 
kai, sakau, man  ta depresija...“ (2 interviu, 2 psl.) 
„Tos visos žinios yra susijusios, kad tu prad÷tum kitaip 
žiūr÷ti į gyvenimą.“ (5 interviu, 4 psl.) 

Žinios, susijusios 
su asmenine 
motyvacija 

 
Pozityvus savęs 

vertinimas 
„Pirmiausia reikia myl÷ti save.“ (4 interviu, 6 psl.) 

Buvimas 
esamame 
momente 

(„čia ir dabar“) 

„Tai va, ta žinia -  neplanuok. Savo ateities, kažko... 
neplanuok.“ (4 interviu, 4 psl.) 
„Gyventi šia minute ir nesijaudink, kas bus... Ir va 
būtent išmokta ta žinia, kad nesijaudink, viskas bus 
taip, kaip turi būti.“ (4 interviu, 3 psl.) 
„Pagrindin÷s žinios, kuriom tu vadovaujiesi ir kurios, 
aišku, stato visą tavo gyvenimą, tai yra gyvenk čia ir 
dabar.“ (4 interviu, 3 psl.) 
„Tavo gyvenimas visas surežisuotas nuo A iki Z, taigi 
gyvenk, džiaukis atsipūtęs, gyvenk atsipūtęs. Nes tas, 
kas turi įvykti, tas įvyks. Kas neturi įvykti, tas neįvyks 
ir n÷ra d÷l ko čia jaudintis.“ (4 interviu, 4 psl.) 
„Ir tu jauti, kad tave gyvenimas neša gera srove ir ta 
žinia, kad „pasiduok gyvenimui“ yra didel÷ žinia.“ (4 
interviu, 9 psl.) 
„Na, pavyzdžiui, kaip būti čia ir dabar. Kiekvienam 
momente būti čia ir dabar. Nebūti kažkur ateityje ar 
praeityje. Būti čia ir dabar.“ (5 interviu, 4 psl.) 
„... kaip būti šimtu procentu, o ne daryti kažką 
penkiasdešimt ar šešiasdešimt procentų.“ (7 interviu, 2 
psl.) 

Savęs steb÷jimas „Kad tu, iškilus problemai, steb÷tum save ir kas su 
tavimi vyksta.“ (5 interviu, 4 psl.) 
„Pagauti save esamam momente.“ (6 interviu, 1 psl.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEIŠREIKŠTOS 
ŽINIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žinios, susijusios 
su savęs valdymu 

Sprendimų 
pri÷mimas 

„Ir prad÷tum kažką keisti, daryti, nesielgti taip.“ (7 
interviu, 2 psl.) 
„Kaip nepasimesti gyvenimiškose situacijose, kaip 
veikti gyvenimiškose situacijose...“ (7 interviu, 2 psl.) 
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Klasteris Tema Subtema Citatos išrašas 
 

Emocijų 
valdymas 

„Nurimdamas, medituodamas, darydamas asanas, 
skaitydamas žinias, tas praktikas darydamas tiesiog 
valdai savo emocijas, valdai savo mintis, kurios būtent 
yra pagrindin÷s mūsų ligų suk÷l÷jos.“ (4 interviu, 7 
psl.) 
„Na tai gaunasi toks kaip ir emocijų valdymas.“ (6 
interviu, 1 psl.) 
„Kaip tvarkytis su kasdieniais stresais, kaip tvarkytis 
su savo baim÷mis, su savo pykčiais, kaip visas tas 
energijas neigiamas, kurios veikia mus iš aplinkos, iš 
gyvenimo, iš visur, jas transformuoti ir natūraliai 
transformuoti be jokių dirbtinių presų, be kažkokių 
dirbtinių pastangų.“ 
„ ...emocijų valdymas... “. (8 interviu, 2 psl.) 
„kai ateina kažkokia emocija, tu tada sugebi išlikti 
šeimininku... “ (8 interviu, 2 psl.) 
„Kaip tu sugebi save sureguliuoti smarkiam emocijos 
protrūkiui, o neišreikšti?“ (9 interviu, 1 psl.) 

Žalingų  įpročių 
atsisakymas                        

„Kaip galima išgyventi be alkoholio ir ant ryto atsikeli, 
ir galva švari, ir viskas tvarkoje, ir niekas neskauda, ir 
puikiai jautiesi...“. (9 interviu, 2 psl.) 

Geb÷jimas siekti 
tikslų 

„...tai va kaip pranajamos, kaip krijos, kaip kv÷pavimo 
pratimai, kaip meditacijos. Tai tie įrankiai, kurie mums 
padeda tiesiog natūraliai neigiamą energiją 
transformuoti į teigiamą.“ (7 interviu, 2 psl.) 

Tarpasmenin÷ 
komunikacija 

„Kitų pažinimas gal dar tas pats, taip pat kito žmogaus 
pri÷mimo. Bendravimas su žmon÷mis.“ (3 interviu, 2 
psl.) 
„Kitos žinios, kad pirmiausiai viską prad÷ti nuo savęs. 
Kai pradedi nuo savęs, ir aplinkiniai keičiasi.“ (4 
interviu, 4 psl.) 

 Žinios, susijusios 
su socialiniais ir 

bendravimo 
įgūdžiais  

Vidin÷ 
komunikacija 

„Praktinis dalykas, kai tu medituoji, kai tu atrandi 
kažkokią tai ramybę.“ (3 interviu, 2 psl.) 

  
Atkreiptinas d÷mesys, kad priskiriant žinias vienam ar kitam klasteriui pagrindinis kriterijus šiuo 

atveju yra galimyb÷ individui artikuliuoti vienas ar kitas žinias, tod÷l priklausomai nuo to, koks yra 
analizuojamų žinių turinys, tos pačios temos žinios gal÷jo būti priskirtos skirtingiems klasteriams (žr. 1, 
2, 3 lenteles). Tai paaiškina, kod÷l žinios, susijusios su asmenine motyvacija, įtrauktos į išreikštų ir 
neišreikštų žinių struktūrą  (pvz., asmenin÷ nuomon÷ gali būti išsakoma kitiems, t. y. lengvai 
artikuliuojama, o geb÷jimas džiaugtis gyvenimu ar pozityvus savęs vertinimas labiau pastebimas per 
konkrečius individo poelgius), o žinios, susijusios su savęs pažinimu, atsidūr÷ ir išreikštų, ir slypinčių 
žinių klasteriuose (pvz., žinias apie kūną gali lengvai perteikti kitiems, tuo tarpu savojo „aš“ suvokimas 
realizuojamas tik vidin÷s komunikacijos lygmenyje). 

Slypinčių žinių klasteriui priskirtos žinios, susijusios su savęs pažinimu (asmeninių slypinčių 
žinių identifikavimas, savojo „aš“ suvokimas), ir žinios, susijusios su gyvenimo prasme (asmenin÷ misija) 
(žr. 3 lentelę). 

 
Fenomenologin÷ analiz÷. Išreikštų, neišreikštų ir slypinčių žinių pritaikymo asmeniniame 

gyvenime fenomenai. Siekiant gilesn÷s analiz÷s, kurios tikslas buvo apibūdinti organizacijos perteiktų į 
asmenyb÷s ugdymą ir žmogiškųjų vertybių puosel÷jimą orientuotų žinių  pritaikymo asmeninių žinių 
valdymo lygmenyje fenomenus, pasitelkta fenomenologin÷ analiz÷.  

Fenomenologin÷ analiz÷ apima aprašymų analizę ir patirties struktūrinių elementų išskyrimą 
(Лукьянов, 2009a). Kaip nurodo V. Žydžiūnait÷ (2003), fenomenologija apima šias pagrindines 
dimensijas: fenomenologinę redukciją (sud÷tinga problema redukuojama į pamatinius elementus, o tyr÷jas 
ignoruoja savo ankstesnes nuostatas), fenomenologinį epoche  (kai tyr÷jas susilaiko nuo išankstinių 
prielaidų, įsitikinimų, sprendimų), suskliautimą („į skliaustus imama“ natūrali nuostata, ir fenomenas 
tiriamas platesniame kontekste). 
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3 lentel÷ 
Organizacijos perteiktų žinių, kurios asmeninių žinių valdymo lygmenyje transformuojamos į  slypinčias 

žinias, struktūra 
 

Klasteris Tema Subtema Citatos išrašas 
 

Asmeninių 
slypinčių žinių 
identifikavimas  

„Man atrodo, kad žinios, kurias mes gaunam, jos yra 
mumyse.“ (1 interviu; 2 psl.) 
„V÷l kitu metu sužinai, kad... žinia, žinojimas ir 
suvokimas yra du skirtingi dalykai. Iš pat pradžių to net 
nežinojau, kad aš žinau. Bet žinoti neužtenka, reikia, 
tai, ką tu žinai, suvokti.“ (4 interviu; 3 psl.) 
„Tos visos žinios suteikia labai daug sąmoningumo“. 
(5 interviu; 4 psl.) 
„Tą žinai, tik tiesiog kažkur visa tai slypi. Tavo žinios 
kažkur ten giliai, tiesiog jas reikia atkartoti.“ (4 
interviu; 4 psl.) 
„Žinias mes ir taip visi turime. Mes visi turime tas 
žinias, tik ne visi jas prisimename.“ (7 interviu; 2 psl.) 

 
 
 
 
 
 

Žinios, susijusios 
su savęs pažinimu 

Savojo „aš“ 
suvokimas  

„Į savęs pažinimą. Kas aš esu?“ (3 interviu; 2 psl.) 
„Savęs pažinimas, sakyčiau, savo jausmų, savo proto, 
savo elgsenos. Ir tai yra praktinis, ne tai kad teorija.“ (3 
interviu; 2 psl.) 
„Žinios apie tave (save – aut. past.), kas tu esi...“ (4 
interviu; 5 psl.) 
„Apibūdinimas būtų, kas aš esu...“ (4 interviu; 5 psl.) 
„Žinių įgyta... daug pagalbos suvokti patį gyvenimą, 
suvokti savo veiksmus, savo elgesį...“ (6 interviu; 1 
psl.) 
„Pagrindas susideda, tai būtent savasis „aš.“ (9 
interviu; 1 psl.) 
„Ką tu gali? Kokios galimyb÷s pas tave yra? Ką tu 
sugebi? Ką tu sugebi išmąstyti, pasidaryti?“ (9 interviu; 
1 psl.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

SLYPINČIOS 
ŽINIOS 

Žinios, susijusios 
su gyvenimo 

prasme 
 
 

 

Asmenin÷ misija „...koks tavo tikslas čia gyventi yra arba, kiti kaip 
vadina, kokia tavo misija.“ (4 interviu; 5 psl.) 
„... d÷l ko aš esu. Tai pagrindin÷s žinios.“ (4 interviu; 5 
psl.) 
„Apskritai gyvenimo supratimas. Kod÷l mes čia 
ateinam į gyvenimą, ką mes čia veikiam, kokios čia 
mūsų tikrosios, nežinau, bent jau man, kokios tikrosios 
užduotys?“ (8 interviu; 2 psl. ) 

             
Atliekant fenomenologinę analizę buvo remtasi V. Žydžiūnait÷s (2007a) pateiktomis 

rekomendacijomis ir A. Giorgi (1994) koncepcija, kurią apibūdina keturi kokybinių duomenų analiz÷s 
principai: 

� duomenų skaitymas: pradinis duomenų skaitymas vykdomas tol, kol skaitomas tekstas 
suvokiamas kaip visuma; 

� duomenų skaidymas į dalis: duomenų atskyrimas ir išrinkimas  dalijant juos į prasminius 
vienetus, kurie yra atskiriami ženklu, kai prasm÷ kinta („keičia kryptį“); 

� duomenų organizavimas ir aprašymas specifine kalba – identifikuojami prasminiai vienetai 
ir jie yra nagrin÷jami, aprašomi, įvardijami ir pervardijami; tyr÷jas pertvarko analizuotus 
duomenis, remdamasis tiriamos srities perspektyva; 

� fenomeno struktūros išraiška: sukuriama atskira struktūra, remiantis išanalizuotų duomenų 
sinteze ir išskirtų prasminių vienetų kombinavimu, vykdant tai iki kokybinių duomenų 
pabaigos; pagrindine taisykle šiuo atveju išlieka tyr÷jo „ištikimyb÷“ gautiems duomenims, 
o pagrindin÷ fenomeno struktūra yra tai, kas iškyla iš gautų kokybinių duomenų. 

Straipsnyje, kaip pavyzdžiai, aprašomi trys patys vaizdingiausi fenomenai – po vieną iš kiekvieno 
žinių (išreikštos, neišreikštos, slypinčios) klasterių, pateikiant tik pačias informatyviausias ir semantine 
prasme išraiškingiausias citatas. Išreikštų žinių klasteryje aprašymui pasirinktas su asmenine motyvacija 
susijusių žinių „asmenin÷s nuomon÷s ir atsakomyb÷s“ fenomenas (žr. 4 lentelę). 
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 4 lentel÷ 
Asmenin÷s nuomon÷s ir atsakomyb÷s fenomenas 

 
IŠREIKŠTOS žinios 

Temos etiket÷ Fenomenas Citata (-os) Nuorodos į 
interviu 

„....nebūk futbolo kamuoliu kitų žmonių 
nuomon÷se.“ 

 5 interviu, 4 psl. 

„Kaip eiti lyderiauti, prisiimti atsakomybę.“  

Žinios, susijusios su 
asmenine 

motyvacija 

Asmenin÷s nuomon÷ 
ir atsakomyb÷ 

„....kaip eiti ir daryti kažką, neabejoti, ...“. 
 7 interviu, 2 psl. 

 
Asmenin÷s nuomon÷s ir atsakomyb÷s fenomenas pateiktose citatose išsakytas per tokias sąvokas 

kaip: „futbolas“, „kamuolys“, „prisiimti atsakomybę“, „lyderiauti“, „eiti ir daryti“, „neabejoti“. 
Interpretuojant informantų intersubjektyviai išreikštą patirtį, galima įžvelgti, kad „futbolo“ metafora 
tekste vartojama socialiniam žaidimui apibūdinti, nes visas mūsų gyvenimas – tai socialinis  žaidimas, 
kurį kiekvienas individas „žaidžia“ kartu su kitais. „Kamuolys“ – tai objektas, kuriuo manipuliuojama 
žaidžiant futbolą arba, šiuo atveju, gyvenime. Tod÷l „nebuvimą futbolo kamuoliu kitų žmonių 
nuomon÷se“ galima įvardyti kaip atsiribojimą nuo kitų žmonių nuomon÷s ir visko, kas varžo. Šis 
fenomenas suprantamas kaip buvimas savimi, savo požiūrio, nuomon÷s tur÷jimas, sakymas ir darymas to, 
ką galvoji pats, o ne kiti.  

Per kamuolio metaforą išsakomas ir asmenyb÷s veiklumas socialiniame kontekste. Jeigu individas 
nenori būti „futbolo kamuoliu“, t. y. pasyvus arba objektas, kurį valdo kiti, jis turi rodyti aktyvumą – „eiti 
kažką ir daryti“, t. y. tapti žaid÷ju, atlik÷ju. Siekdamas pasirinktos veiklos tikslų, asmuo, visų pirma, turi 
pasitik÷ti savimi, neabejoti tuo, ką daro. Tik tai gali garantuoti jam s÷kmę. Tuo pačiu sąmoningas asmuo 
turi prisiimti atsakomybę už save ir bet kokius savo veiksmus, poelgius, sprendimus, išreikštą nuomonę ir 
panašius dalykus. Atsakomyb÷s prisi÷mimas siejamas ne tik su didesniu sąmoningumu, bet ir su 
didesn÷mis vidin÷mis galiomis. Kuo daugiau atsakomyb÷s žmogus prisiima, tuo stipresnis jis jaučiasi. 
Stiprios asmenyb÷s socialin÷se grup÷se – organizacijose, neformaliose grup÷se – iškyla kaip lyderiai. Tuo 
pačiu galima teigti, kad asmenin÷s nuomon÷s tur÷jimas, geb÷jimas prisiimti atsakomybę yra lyderio 
savyb÷s.  

Apibendrinant galima teigti, kad organizacijoje Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos 
fondas perteikiamos žinios, susijusios su asmenine motyvacija, asmeninių žinių valdymo lygmenyje 
individo sąmon÷je atkoduojamos kaip išreikštos žinios, nukreiptos į asmeninę lyderystę. Išreikštų žinių 
apie asmeninę nuomonę ir atsakomybę, kaip socialin÷s dimensijos bei fenomenologine kalba išreikštų 
sąvokų ryšys, pateiktas 5 lentel÷je. 

5 lentel÷ 
Išreikštų žinių, kaip vadybin÷s dimensijos ir fenomeno „asmenin÷ nuomon÷ ir atsakomyb÷“, ryšys 

 
Iš neišreikštų žinių šiame straipsnyje aprašomas „savęs steb÷jimo“ fenomenas (žr. 6 lentelę), kurį 

apibūdinantys raktiniai žodžiai yra „esamas momentas“, „savęs pagavimas“, „kas vyksta su tavimi“ ir 
„iškilus problemai“. Žmogiškasis protas nuolat blaškosi tarp praeities (to, kas jau buvo) ir ateities (to, kas 
dar bus), apeidamas esamąjį momentą, dažnai nusakomą per buvimą „čia ir dabar“. Gyvenimas praeitimi 
ar ateitimi sukelia sumaištį, neleidžia patirti gyvenimo džiaugsmo ir laisv÷s „čia ir dabar“.  

Daugelis gyvenimo reiškinių, kylančių problemų išgyvenama individui esant aktyvaus veik÷jo 
vaidmenyje ir suvokiant vykstančius reiškinius emociniame lygmenyje, nesugebant į juos pažiūr÷ti 
objektyviai, iš šalies.  

 

Išreikštos žinios  
(socialin÷ dimensija) 

Išreikštos žinios, orientuotos į asmeninę 
nuomonę ir atsakomybę 
 (fenomenologin÷ kalba) 

Socialinis žaidimas 
Objektas, kuriuo manipuliuoja kiti 
Prisiimti atsakomybę 
Lyderiauti 
Eiti ir daryti 

Apčiuopiamos ir matomos žinios. Jos gali būti 
išreikštos simboliais ir gali būti valdomos bei 
perduodamos kitiems komunikavimo metu. 
Išreikštos žinios yra deklaratyvios ir konstatuoja 
faktus.  
(McGinn, 2001).  Neabejoti 
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6 lentel÷ 
Savęs steb÷jimo fenomenas 

 
NEIŠREIKŠTOS žinios 

Temos etiket÷ Fenomenas Citata (-os) Nuorodos į 
interviu 

„Kad tu, iškilus problemai, steb÷tum save ir kas 
su tavimi vyksta.“ 

5 interviu, 4 psl. Žinios, susijusios su 
savęs valdymu 

Savęs steb÷jimas 

„Pagauti save esamam momente.“  6 interviu, 1 psl. 
 

Dar sunkiau yra steb÷ti patį save, savo pojūčius, mintis. Geb÷jimas steb÷ti save iš šalies įneša 
aiškumą, suteikia koncentruotumą, ramybę. Savęs steb÷jimas, pagavimas esamame momente, glaudžiai 
susijęs su kitu savęs valdymo srities fenomenu – „sprendimų pri÷mimu“ (fenomenologijoje aptinkama 
mokslin÷ nuostata, kad joks fenomenas neegzistuoja vienas pats, jis parodo ryšį su kitais fenomenais). 
Atsiradus problemai (painiavai), reikalingas sprendimas, kuris yra kiekvienos problemos pabaiga. 
Sprendimui reikalingas pasirinkimas, o pasirinkimas sukelia sumaištį. Teisingas sprendimas priimamas 
tada, kai esi ramus ir koncentruotas, kas įmanoma tik būnant esamame momente ir gebant steb÷ti „kas su 
tavimi vyksta“. 

Savęs steb÷jimas yra tik vienas iš aspektų, susijusių su savęs valdymu. Tuo tarpu savęs valdymas, 
S. Markstahler ir M. Siebert (2004) teigimu,  yra viena iš pagrindinių asmeninių žinių valdymo sričių, kur 
didelę reikšmę įgyja tikslų siekimas (žr. 2 pav.). Ryšys tarp aprašyto fenomeno ir neišreikštų žinių 
vadybin÷s dimensijos pateiktas 7 lentel÷je. 

 
 
 

 
 
 
 

 

   
       2 pav. Asmeninių žinių valdymo sritys (Markstahler, Siebert, 2004) 
 

 

 

 
7 lentel÷ 

Neišreikštų žinių, kaip vadybin÷s dimensijos ir fenomeno „savęs steb÷jimas“, ryšys 

 
Taigi galima konstatuoti, kad neišreikštų žinių klasteryje išskirtas fenomenas „savęs steb÷jimas“ 

ir fenomenas „sprendimų pri÷mimas“ susiję ir papildo vienos iš pagrindinių asmeninių žinių valdymo 
sričių – savęs valdymo – sampratą. 

Asmeninių slypinčių žinių identifikavimo fenomenas (žr. 8 lentelę), visų pirma, siejamas su 
moksline pozicija, kad ne visos asmenin÷s žinios yra išreiškiamos ir artikuliuojamos, prisimenamos 

Neišreikštos žinios  
(socialin÷ dimensija) 

Neišreikštos žinios, orientuotos į savęs 
steb÷jimą 

 (fenomenologin÷ kalba) 

Savęs pagavimas 

Kas vyksta su tavimi 

Problema 

Neišreikštos žinios apima techninį ir pažinimo aspektus, kur 
techninis komponentas susijęs su „žinojimu, kaip“, 
individualiais geb÷jimais ir įgūdžiais. Savo ruožtu pažinimo 
aspektas yra stipriai įtakojamas individo pripažįstamų 
vertybių ir turimų įsitikinimų.  
(Völker, Sauer, Simon, 2007).  Esamas momentas 

Asmeninis žinių 
valdymas 

Žinių valdymas ir 
mokymo (-osi) 

psichologija 

Kūrybiško žinių 
taikymo būdai 

ir metodai 

Laiko vadyba ir 
savęs valdymas 

Išskirtas fenomenas 
analiz÷s metu 
„Savęs   steb÷jimas“ 

Fenomenologin÷ kalba: „savęs 
pagavimas“, „kas vyksta su tavimi“, 
„problema“, „esamas momentas“ 
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(„mes visi turime tas žinias, tik ne visi jas prisimename.“). Individas suvokia, kad dalis jo turimų žinių 
yra slypinčios („žinios kažkur ten giliai“), glūdinčios kažkur pasąmon÷je („kažkur visa tai slypi“). Tačiau 
susiklosčius tam tikroms aplinkyb÷ms (kursų metu), iš išor÷s (organizacijos) gaunamas žinias („žinios, 
kurias mes gauname“) įsisavinant per asmeninius potyrius (praktikas), asmuo identifikuoja, kad tas žinias 
jau turi („jos yra mumyse“). 

8 lentel÷ 
Asmeninių slypinčių žinių identifikavimo fenomenas 

 
SLYPINČIOS žinios 

Temos etiket÷ Fenomenas Citata (-os) Nuorodos į 
interviu 

„Man atrodo, kad žinios, kurias mes gaunam, jos 
yra mumyse.“ 

1 interviu, 2 psl. 

„Tos visos žinios suteikia labai daug 
sąmoningumo“. 

5 interviu, 4 psl. 

„Tą žinai, tik tiesiog kažkur visa tai slypi. Tavo 
žinios kažkur ten giliai, tiesiog jas reikia 
atkartoti.“ 

4 interviu, 4 psl. 

 
 
 

Žinios, susijusios su 
savęs pažinimu 

 
 
 

Asmeninių slypinčių 
žinių identifikavimas  

„Žinias mes ir taip visi turime. Mes visi turime 
tas žinias, tik ne visi jas prisimename.“ 

7 interviu, 2 psl. 

 
Taigi galima teigti, kad asmeninių slypinčių žinių, orientuotų į asmenyb÷s ugdymą ir žmogiškųjų 

vertybių puosel÷jimą, identifikavimo fenomenas išreiškiamas per individo pasąmon÷je esančių pasl÷ptų 
žinių atkartojimą tam tikroje situacijoje, veikloje. Šios žinios siejamos su konkrečiu asmeniu („tavo 
žinios“), tačiau tuo pačiu pripažįstama, kad jas turi kiekvienas žmogus („mes visi turime tas žinias“), 
tod÷l galima šias žinias įvardyti kaip beasmenes ir bendras visiems žmon÷ms.  

„Žinios turi būti deramai suprastos, priešingu atveju, tai sukelia paviršutiniškumą – žinojimą be 
supratimo, be gelm÷s...“ (Šankaras, 2007, p. 125), tod÷l tik atkartodamas ir taikydamas slypinčias žinias 
veikloje („tiesiog jas reikia atkartoti“) individas suvokia, kokios tos žinios yra, išskiria jų vertę („tos 
visos žinios suteikia labai daug sąmoningumo“).  

Asmenines žinias pagal sąmoningumą galima skirti į du lygius – sąmoningas ir nesąmoningas. 
Slypinčios žinios priskiriamos prie nesąmoningų, ir individas dažnai nežino, kad jas turi, negali jų 
išreikšti žodžiais, apibūdinti. Skirtingai nei išreikštos žinios, kurias galima lengvai artikuliuoti, žodžiais 
neišreiškiamos slypinčios žinios atsiskleidžia tik per individo elgesį, konkrečius veiksmus, jų praktiškai 
neįmanoma artikuliuoti.  

9 lentel÷je pateiktas slypinčių žinių, kaip vadybin÷s dimensijos, sąvokos prapl÷timas per 
fenomenologine kalba  išreikštą tyrime dalyvavusių informantų patirtį.  

9 lentel÷ 
Slypinčių žinių, kaip vadybin÷s dimensijos ir fenomeno „asmeninių slypinčių žinių identifikavimas“, ryšys 

 
Apibendrinant pateiktus pavyzdžius galima teigti, kad išskirti ir aprašyti „asmenin÷s nuomon÷s ir 

atsakomyb÷s“, „savęs steb÷jimo“ bei „asmeninių slypinčių žinių identifikavimo“ fenomenai papildo žinių 
valdymo teorijoje aptinkamus išreikštų, neišreiktų ir slypinčių žinių aprašymus. 
 

Išvados. Fenomenologijos, kaip kokybinio tyrimo strategijos ir metodo, ištakos – filosofin÷ 
ideologija, kurioje fenomenai išskiriami kaip tiesioginiai pirminiai mūsų patirties duomenys. 
Fenomenologija tiria fenomenus, kur fenomenas suprantamas kaip reiškinio esm÷ arba tai, kas 
išgyvenama imanentiškai (tai, kas yra sąmon÷je). Fenomenologijos, kaip kokybinio tyrimo strategijos, 
tikslas – tirti fenomenus, atskleidžiant žmogiškųjų išgyvenimų prigimtį ir būdus, o fenomenologine 
strategija paremto kokybinio tyrimo objektas yra informantų žinios apie patirtus išgyvenimus, jų 

Slypinčios žinios  
(socialin÷ dimensija) 

Slypinčios žinios, orientuotos į asmenyb÷s 
ugdymą ir žmogiškąsias vertybes 

 (fenomenologin÷ kalba) 
Yra mumyse 
Kažkur giliai slypi 
Reikia atkartoti, prisiminti 
Bendros visiems 

Žinias, kurios reiškiasi per veiklą, dažniausiai 
sunku artikuliuoti, jos įgyjamos per patirtį ir yra 
įkūnytos veikloje.  
(Jucevičien÷, Mozūriūnien÷, 2009). 

Suteikia sąmoningumo 
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išgyvenimų patirties konstruktas (sąmon÷s turinys). Fenomenologijos tyrimo strategija naudojama tada, 
kai siekiama atskleisti fenomeną (kas tai?) ir būdą, kuriuo šis fenomenas atsiranda (kaip?). Šiuolaikin÷ 
fenomenologija, kaip kokybinio tyrimo strategija ir metodas, gali būti plačiai taikoma įvairiuose 
socialiniuose moksluose orientuojantis į žmogaus patirtį ir šios patirties išraišką žodžiais bei siekiant 
atskleisti žmonių patirties įvairovę ir prasmę. 

Atliekant fenomenologinį tyrimą vadovaujamasi esminiais kokybinio tyrimo reikalavimais – 
duomenų rinkimui naudojami kokybin÷s diagnostikos metodai (dažniausiai pasirenkamas individualusis 
giluminis (angl. in-depth) interviu, naudojant nestruktūruotą arba pusiau struktūruotą klausimyną); 
informantų imtį apsprendžia pasirinktas imties atrankos būdas ir renkamų duomenų informatyvumas 
(duomenų rinkimas ir analiz÷ tęsiasi tol, kol pasiekiamas „prisotinimas“: tyr÷jas tęsia tiriamųjų atranką ir 
duomenų kodavimą, kol naujos kategorijos identifikuojamos, o v÷liau jau neekstrahuojamos naujos 
kategorijos); duomenų rinkimas vykdomas vadovaujantis atvirumo, komunikatyvumo, natūralumo, 
lankstumo, interpretatyvumo principais; tyrimo kokyb÷ vertinama, vadovaujantis jo validumu (angl. 
validity) ir patikimumu (angl. reliability). 

Fenomenologin÷ duomenų analiz÷ dažnai derinama su kokybine turinio (content) analize. Jei 
kokybin÷s turinio (content) analiz÷s metu, gilinantis į tyrimo objektą ir kontekstą, siekiama išskirti 
panašumus bei skirtumus tarp kategorijų ar kodų, tai fenomenologin÷s analiz÷s metu atskleidžiama 
reiškinio esm÷, duomenis organizuojant ir aprašant  specifine kalba bei gilinantis į fenomeno struktūros 
išraišką. 
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 APPLICATION OF PHENOMENOLOGY AS THE METHOD OF QUALITATIVE 
DIAGNOSTICS IN  SOCIAL SCIENCES 
  
 Saulius Vaivada, Northern Lithuania College  
 dr. Artūras Blinstrubas, Siauliai University 
  
 Summary. Social studies having selected the strategy of quality diagnostics based on phenomenology are 
oriented towards human experience and the verbal expression of such experience striving to reveal the variety and 
meaning of human experience.   Phenomenology pursues to reveal a phenomenon (what is it?) and the way of 
emerging of such phenomenon (how?).  In the article, there are presented the design of the performed applied 
phenomenological study and separate fragments of the results basing the methodological parameters of 
phenomenology – methodological oneness, purpose, specifics of the research process, main characteristics of the 
qualitative research, samples of the qualitative content analysis as well as of the descriptions of phenomena.  

The actual scientific problem is expressed by the problematical question, such as: What is the 
methodological oneness of phenomenology collecting and analyzing qualitative diagnostic data in social studies? In 
accordance with fragments of the qualitatively performed research, phenomenology as the method of qualitative 
diagnostics, application of the strategy and specificity in social sciences are justified and illustrated in the article. 
The following research methods were used: theoretical (analysis, generalization, synthesis) and empirical (in-depth 
interview, qualitative analysis of the content, phenomenological analysis). 

The aim of phenomenology as the strategy of qualitative research is to explore phenomena revealing the 
nature and methods of human experiences and the object of phenomenology, which is based on the qualitative 
research, as well as the knowledge of informants about obtained experiences and the construct of their experiences 
(the content of consciousness). 

The essential requirements of qualitative research performing phenomenological research were leading; the  
methods of qualitative diagnostic were used for data collecting, the taken scope, selection method and collected 
informative data determined the scope of informants; the accumulation of data was performed in compliance with 
the  principles of openness, communication, naturalness, flexibility and interpretation; the quality of the research 
was estimated in consideration of the validity and reliability thereof.  

Phenomenological data analysis was often combined with the qualitative content analysis. In cases where 
the qualitative analysis of content pursued to distinguish similarities and differences between categories and codes 
going deeper into the object and context of the research, the phenomenological analysis revealed the meaning of the 
expression, organizing and describing data in a specific language and deepening into the expression of the 
phenomenon structure. 

Key words: phenomenology, phenomenon, in-depth interview, qualitative content analysis, 
phenomenological analysis. 



 193 

MOBINGAS ŠVIETIMO ORGANIZACIJOSE: 
KONSULTAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS 

 
dr. Jolita Vveinhardt 

Vytauto Didžiojo universitetas 
 j.vveinhardt@evf.vdu.lt 

 
Anotacija. Straipsnio autor÷s 2008 ir 2009 metais atliktų tyrimų rezultatai parod÷, kad Lietuvos 

organizacijose mobingo aukai itin sunku sulaukti kvalifikuotos specialistų pagalbos, kadangi organizacijos retai 
pasitelkia konsultantus. 2010 metais atliktu tyrimu siekta nustatyti, ar po gausesn÷s informacijos sklaidos 
žiniasklaidoje ir specializuotuose renginiuose aukos situacija organizacijoje pasikeit÷, kokių mobingo intervencijos 
priemonių imamasi. Straipsnyje aptariami pagalbos mobingo aukoms būdai, taikomi užsienio šalių organizacijose. 
Pristatomi mobingo raiškos švietimo organizacijose tyrimo rezultatai, analizuojamas nuo mobingo nukent÷jusių 
aukų konsultacijų poreikis. 

Pagrindin÷s sąvokos: mobingas, darbuotojų santykiai, konsultavimo paslaugos, organizacijos. 
 
Įvadas. Švietimas – sfera, kurioje mobingo raiška yra viena iš intensyviausių (Vveinhardt, 

2009b). Nors mobingas dažnai analizuojamas psichologiniu aspektu, drauge tai yra sud÷tinga 
orgvadybin÷ problema, kurios sprendimas – sud÷tin÷ personalo bei žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos 
dalis. Psichologai mobingo aukoms dažniausiai gali pasiūlyti vienintelį kelią – palikti organizaciją, nes be 
pačios organizacijos vadovyb÷s įsikišimo reali pagalba aukai sunkiai apibr÷žiama. Pasitraukimas iš 
organizacijos – viena iš išeičių puolimą patiriančiai aukai, tačiau – ne organizacijai, nes tai nepadeda 
išspręsti problemos. Mobingas signalizuoja, kad organizacijos kultūra išgyvena krizę. Ją gali lemti 
daugyb÷ veiksnių – vertybinių, struktūrinių, psichologinių, komunikacijos ir kt.  

Plačiau mobingas Lietuvoje nagrin÷jamas pastaraisiais metais. Mobingą taikantys asmenys – tiek 
darbuotojai tarp darbuotojų horizontaliajame lygmenyje, tiek vadovai prieš darbuotojus ir darbuotojai 
prieš vadovus vertikaliajame lygmenyje, naudoja platų psichologinio teroro arsenalą, tačiau ne išimtis ir 
tam tikri fiziniai veiksmai. Šis priekabiavimas nuo tarpasmeninių, darbinių konfliktų skiriasi keliais 
aspektais. Priekabiavimas, taip pat įtraukiantis diskriminacinius ir seksualin÷s prievartos aspektus, vyksta 
profesin÷je, komunikacin÷je, socialin÷je ir kt. plotm÷se. Priekabiavimui būdingas intensyvus (ne rečiau 
kaip kartą per savaitę) ir ilgai (ne trumpiau kaip pusę metų) trunkantis puolimas, įtraukiantis 
bendradarbius, vadovus ir aukai sukeliantis psichosomatinius sutrikimus, kartais pasibaigiantis 
savižudybe. Visa tai lemia ne tik asmenin÷s, bet ir orgvadybin÷s, socialin÷s priežastys (Leymann, 1990, 
1993; Zapf, 1999a, 1999b, 2002, 2006; Einarsen, 2000a, 2000b; Kolodej, 2005; Litzcke, 2005; Salin, 
2009; Vveinhardt, 2009b ir kt.). Šios problemos aktualumą organizacijoms ir valstybei pabr÷žia itin 
neigiamos trilyp÷s pasekm÷s – organizacin÷s, asmenin÷s ir socialin÷s, kurias paaštrino ekonomin÷ 
recesija ir organizacijų bei pagalbą teikiančių specialistų nepakankamas pasirengimas suteikti pagalbą. 
Būtent tod÷l šiame straipsnyje akcentuojama prevencijos ir konsultavimo problema. Konsultavimas – 
vienas iš žingsnių užb÷gant už akių destruktyviems darbuotojų santykiams ir/ arba jau susiformavusiems 
darbuotojų konfliktams gesinti (kiti pamin÷tini žingsniai – viešumo ir nepakantumo reiškiniui 
užtikrinimas, struktūriniai pokyčiai, diagnostika, savitarpio pagalbos grupių kūrimas).  

Svarbus mobingo sprendimo etapas pačioje organizacijoje – problemos suvokimas, nes tai lemia 
tolesnius vadovyb÷s veiksmus. Teigiama (O’Moore ir kt., 1998; Coyne ir kt., 2000; Meschkutat ir kt., 
2002; Dijkstra ir kt., 2004; Davenport ir kt., 2005; Van Dierendonck ir kt., 2005 ir kt.), kad mobingo 
suvokimas išryškina puolančiojo vaidmenį konflikto židinyje, ir šią sąvoką pirmiausiai privalo 
įsisąmoninti atsakingi už darbuotojų santykius organizacijoje asmenys. Tai tur÷tų būti personalo 
specialistų užduotis, tačiau praktiškai organizacijose tokie specialistai neatlieka pagrindin÷s funkcijos, jų 
užduotys apsiriboja technin÷mis-dokumentin÷mis. Be to, dažni atvejai, kai organizacijų vadovai neturi 
pakankamai žinių apie mobingą arba apskritai n÷ra apie jį gird÷ję, tai laiko sveika konkurencija ir/ arba 
natūralia atranka. Reikia pripažinti, jog ir šalies aukštojo mokslo institucijose rengiant vadybos 
specialistus gana neseniai prad÷ta kalb÷ti apie mobingą. 

Prieš tris ar net keturis dešimtmečius mobingu organizacijose susirūpinusios Vakarų valstyb÷s, 
tokios kaip Vokietija, Švedija ir kt., ir dabar nuostolius skaičiuoja dešimtimis milijardų eurų, kadangi 
mobingas – sud÷tinga, artimai su diskriminavimu susijusi sociokultūrin÷ problema. D÷l to patiriami 
ekonominiai nuostoliai: tai ir medicinos, socialinis draudimas, pašalpos negalios atvejais, negautos 
organizacijų ir valstyb÷s pajamos, išlaidos, kurias lemia nedarbingumas, prast÷janti veiklos kokyb÷, 
personalo rotacija, darbuotojų paieška, priteistos kompensacijos. Galima prognozuoti, kad did÷jantis 
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susidom÷jimas mobingu Lietuvoje ir informacijos sklaida mokslin÷je literatūroje bei viešojoje erdv÷je 
ateityje vis dažniau organizacijoms kels ne tik ekonominius, bet ir moralin÷s, socialin÷s atsakomyb÷s 
klausimus. Be to, pasitraukus aukai ar ją perk÷lus toliau nuo skriaud÷jo, mobingas, kaip socialinis 
reiškinys, neišnyksta, jis turi savybę pasikartoti, vystytis. Problemos sprendimas – organizacijos kultūros, 
požiūrio į darbuotojų santykius dalis. Kai kuriose Vakarų Europos valstyb÷se  (Vokietijoje, Suomijoje, 
Švedijoje, Olandijoje ir kt.) mobingui suteiktas teisinis statusas, tačiau tai n÷ra panac÷ja. Reiškinio 
priežasties, eigos, pasekmių aukai, jos fizinei bei psichinei sveikatai, profesinei karjerai daromos žalos 
tyrimai suponuoja būtinybę kurti įvairias prevencijos programas (O’Moore ir kt., 1998; Sheehan ir kt., 
1999 ir kt.), o pagrindines reiškinio prevencijos ir intervencijos užduotis tenka spręsti organizacijos 
vadovybei (plačiau: Žukauskas, Vveinhardt, 2009a, 2009b, 2010).  

Švietimo įstaiga turi atsižvelgti į įvairius santykius: moksleivių tarpusavio santykius, d÷stytojų ir 
moksleivių santykius, administracijos ir pedagogų santykius (Fuchs, 2004). Daug viešai kalbama apie 
patyčias kenčiančių mokinių problemas (dažniau įvardijamas kaip bulingas), tačiau ne mažiau aktuali  
mobingo problema tarp švietimo sistemai priklausančių organizacijų darbuotojų. Reformos švietimo 
sistemoje – krepšelių metodika, perskirsčiusi finansus, bei natūralus mokinių bei studentų maž÷jimas 
sukelia tam tikras įtampas pačių organizacijų viduje. Ekonomin÷s sąlygos nulemia darbo vietų skaičių 
tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje, taip pat viešosioms tarnyboms keliamus reikalavimus. 
Pavyzdžiui, ekonominio nuosmukio laikotarpiu viešosios ir privačiosios organizacijos daugiau d÷mesio 
teikia darbuotojų atrankai, ir konkurencija d÷l darbo vietų stipr÷ja, kartu sustiprindama visuomeninių 
vertybių įtaką pirmiausiai personalo atrankos kriterijams (Baršauskien÷, 2003). Akivaizdu, kad asmens 
psichologin÷s savyb÷s organizacijose atsiskleidžia kritin÷se situacijose, susijusiose su pajamų, darbo 
vietos, statuso išsaugojimu. Visa tai gali tapti išorin÷mis priežastimis mobingui organizacijos viduje 
atsirasti.  

Pastaruoju metu psichologai, psichoterapeutai viešojoje erdv÷je mobingo priežastimis labai 
dažnai įvardija pavydą, frustraciją ir kitus asmeninius veiksnius, tačiau toks požiūris labai susiaurina patį 
požiūrį į problemą ir eliminuoja struktūrines, orgvadybines priežastis, kurios vaidina bene svarbiausią 
vaidmenį mobingo procesuose, kuriems spręsti būtina specializuota konsultantų pagalba – tiek 
konsultuojant darbuotojus, tiek vadovus. Šiame straipsnyje apžvelgiamos mobingo prevencijos galimyb÷s 
ir analizuojamas vienas iš intervencijos būdų – pagalba mobingo aukoms specializuotomis 
konsultacijomis. Tod÷l problema keliama klausimu, kaip patenkinamas pagalbos mobingo aukoms 
poreikis. 

Tyrimo objektas – konsultacijos mobingą patiriantiems darbuotojams. 
Tyrimo tikslas – nustatyti konsultacijų poreikį organizacijose mobingo aukoms. 
Tyrimo uždaviniai: 
1. Aptarti pagalbos mobingo aukoms būdus. 
2. Įvertinti galimybes mobingo aukai organizacijoje sulaukti kvalifikuotos pagalbos. 
Tyrimo metodai: tyrimas grindžiamas mokslin÷s literatūros analize, sinteze, indukcija, 

dedukcija, apibendrinimu bei lyginimu. Tyrimo metodologinį pagrindą sudaro empirinio atrankinio 
tyrimo metodika. 

 
Pagalbos mobingo aukai metodai. Mobingas – yra sud÷tingas, ilgai trunkantis asmens 

terorizavimo metodas, kuriam pačios aukos, o dažnai ir vadovyb÷s pastangų gali nepakakti. Kalbant tiek 
apie švietimo, tiek apie kitų profesinių veiklos sričių organizacijas, būtina atkreipti d÷mesį į tai, kad 
vadyboje analizuojant konfliktus, neišskiriami mobingo konfliktai, tad gerai nepažįstant reiškinio 
sprendimai gali būti neefektyvūs arba nepalankūs aukai. Tod÷l akcentuotina išor÷s specialistų pagalba. 

Pagalbos mobingo aukoms (taip pat ir galimoms) būdus bei galimybes galima skirstyti į dvi 
grupes: intervenciją ir gydymą. Gydymo, kuris suprantamas ir kaip psichologin÷, ir kaip terapin÷ pagalba, 
gali prireikti ir po to, kai pritaikoma intervencija, kadangi psichologinį smurtą dažnai lydi didesni ar 
mažesni psichosomatiniai organizmo sutrikimai. 

Mobingo intervencijos lygiai: individualus ir organizacijos. Individualiajame lygyje naudojama 
gr÷smingos situacijos suvaldymo strategija, globa, aukos orumo palaikymas, patarimai, juridin÷ 
intervencija, pagalba išeinant ir darbo ir pan. Šiame lygmenyje galima pagalba ir organizacijos viduje 
(vadovas, bendradarbiai, personalo specialistas, juristas, etatinis konsultantas). Vokietijoje, Skandinavijos 
šalyse organizacijos turi mobingo konsultantų etatus. Darbdavio atsakomyb÷ d÷l mobingo dažnai 
numatoma ir kolektyvin÷se sutartyse. Veiksminga praktika, kai apklausiamas iš darbo išeinantis asmuo ir 
nustatomos priežastys – tai padeda išsiaiškinti struktūrines ir organizacijos klimato problemas.  
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 Organizacijos lygmenyje rekomenduotina išor÷s konsultantų pagalba. Vakaruose atlikti tyrimai 
(Meschkutat ir kt., 2002) rodo, jog dažniausiai pagalbos kreiptasi į partnerius ir šeimos narius (76 proc.), 
tačiau gal÷jo pad÷ti tik 54 proc., tai yra mažiau nei pagalbos sulauk÷ besikreipusieji į savitarpio pagalbos 
grupes (57 proc.), nors į pastarąsias kreip÷si tik 8 proc. Atitinkamai mobingo konsultantai pad÷jo 45 proc. 
besikreipusiųjų, o advokatai – 47 proc., nors į advokatus kreiptasi perpus dažniau (atitinkamai 15 proc. ir 
31 proc.). 

Intervenciją organizacijos lygmenyje apima platus spektras būdų, susijusių su organizacijos narių 
mokymu, konsultavimu, organizacijos kultūros ir klimato puosel÷jimu. Lietuvoje populiar÷ja koučingo 
(angl. Coaching), arba ugdomojo vadovavimo, supervizijos (angl. Supervision), arba profesin÷s veiklos 
priežiūros, steb÷jimo, moderavimo (angl. Moderation), arba darbo grup÷s palaikymo, mediacijos (angl. 
Mediation), arba tarpininkavimo, terminai. Tai metodai ne tik įprastiems konfliktams darbo vietoje 
spręsti, bet ir mobingo intervencijos priemon÷s. 1-oje lentel÷je pateikiami mobingo intervencijai taikomi 
metodai. 

1 lentel÷ 
Mobingo sprendimo ir pagalbos aukai metodai iš organizacijos išor÷s 

 
Metodas Metodo esm÷ Šaltiniai 

 
Ugdomasis 
vadovavimas ir 
treniravimas 

Padeda valdyti asmens emocinį stabilumą, spręsti 
konfliktus.  
Padeda išlikti organizacijoje. 

Freedy, Hobfoll, 1994; Van 
Dierendonck, Garssen ir kt., 
2005; Kristof, 1996; Dijkstra, 
Dierendonck, 2004; Starr, 
2009 ir kt. 

Darbo grup÷s 
palaikymas 

Problemą sprendžiantys grup÷s nariai turi galimybę giliau 
pažinti reiškinį, kurio požymius v÷liau gali identifikuoti 
tarpusavio santykiuose. 
 

Coyne, Seigne ir kt., 2000; 
Dijkstra, Dierendonck ir kt., 
2004; Salin, 2005, 2009; 
Tepper, 2007, ir kt. 

Profesin÷s 
veiklos 
priežiūra ir 
steb÷jimas 

Vadovavimas, priežiūra, prižiūr÷jimas, kontroliavimas, 
konsultavimas, kuravimas, steb÷jimas. Metodo tikslas – 
padedant specialistui iš šalies išgryninti procesą, parodyti 
situaciją priežiūros ir steb÷jimo proceso dalyviui, kad 
v÷liau jis pats gal÷tų nuspręsti, kokį sprendimą 
tikslingiausia priimti, atsižvelgiant į susidariusią  pad÷tį. 

Abromaitien÷, 2009; 
Dirg÷lien÷, Kiaunyt÷, 2005 ir 
kt. 

Tarpininkavimo 
metodas 

Ieškant kompromiso tarp konfliktuojančiųjų, siekiama 
atskleisti  tikruosius šalių motyvus ir ketinimus. Metodo 
privalumas – galimyb÷ operatyviai spręsti konfliktus. 

Simaitis, 2007 ir kt. 

Organizacijos 
konsultavimas 
ir vystymas 

Šį metodą taikantis konsultantas problemos nesprendžia, 
tik  padeda patiems organizacijos nariams ją spręsti. 

Kolodej, 2005 ir kt.  

Sutaikymo 
procedūra 

Susitarimas tarp konfliktuojančių asmenų  pasiekiamas 
padedant kitiems organizacijos nariams. 

Kolodej, 2005 ir kt.  

Atleistųjų 
įdarbinimas 

Taikomas tada, kai vienas iš organizacijos darbuotojų nori 
palikti organizaciją, nes nebemato prasm÷s joje toliau 
dirbti. 

Kolodej, 2005 ir kt.  

Šaltinis: sudaryta J. Vveinhardt 
 
Daugelis išvardytų ir užsienyje pripažintų metodų Lietuvoje vis dar žengia pirmuosius žingsnius. 

Pavyzdžiui, darbo grup÷s palaikymo metodas ir ugdomasis vadovavimas, kaip konfliktų sprendimo būdai, 
taikomi užsienio organizacijų praktikoje, tačiau Lietuvoje n÷ra itin populiarūs. J. Starr (2009) saviugdą 
apibūdina kaip pokalbį arba daugybę pokalbių tarp dviejų žmonių. Jei pasibaigus pokalbiui žmogus 
pripažins, kad (1) pokalbis sukosi apie jį ir jo pad÷tį, (2) pokalbis buvo akivaizdžiai naudingas, nes 
pasikeit÷ jo mąstymas, jis apgalvojo savo veiksmus ir kažko išmoko, (3) greičiausiai per tokį pat laiką jis 
nebūtų tiek išmokęs ar gavęs tiek naudos apmąstymams, jei tas pokalbis nebūtų įvykęs, tai veikiausiai 
pritars, kad tai buvo saviugda. Vis d÷lto atkreiptinas d÷mesys, kad saviugdos metodas ne visada tinka 
arba tinka tik iš dalies ir mobingo atveju. Pavyzdžiui, kai mobingas paskatina priklausomybę nuo 
svaigalų, kvaišalų, patiriama seksualin÷ prievarta, pasireiškia psichikos sutrikimų – tuomet būtina 
terapin÷ pagalba.  

Taikant mobingo intervenciją veiksmingos patyrusių specialistų vadovaujamos savitarpio 
pagalbos grup÷s, kurios aukai padeda atsikratyti kalt÷s jausmo. Nes būtent kalt÷s jausmas, maž÷janti 
savigarba, orumo menk÷jimas – dažniausia puolimo pasekm÷, patiriama aukos. Tarp išor÷s konsultantų 
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pamin÷tini psichoterapeutai ir psichologai, į kuriuos kreipiasi aukos. Tačiau iš pokalbių su mobingo 
aukomis ryšk÷ja tendencija, jog mobingas, kaip psichologinio bei fizinio negalavimo priežastis, d÷l 
informacijos apie reiškinį stokos ne visuomet yra įvardijamas, o pacientui dažnai taikoma farmakologin÷ 
pagalba. Žinoma, to neįmanoma išvengti v÷lyvosiose puolimo stadijose, kai išryšk÷ja funkciniai 
organizmo sutrikimai, išsivysto depresija ir kitos ligos, kurioms gydyti prireikia stacionarios pagalbos. 

Kvalifikuotų mobingo konsultantų problema gali kilti ir inicijuojant organizacijos konsultavimo 
bei vystymo procesus, kurių metu konsultantas sprendžia uždavinį, kaip pad÷ti aukai pačiai spręsti 
problemą. Tačiau šis metodas nuo išimtinai individualios pagalbos skiriasi tuo, kad apima visus 
orgstruktūros elementus, naudojamos diagnostin÷s procedūros ir įtraukiami visi organizacijos nariai. 
Taikant darbo grup÷s palaikymo metodą grupei, kuriai vadovauja moderatorius, problema keliama iš 
anksto, formuluojamos užduotys, numatomos sprendimo kryptys, o grup÷s nariams suteikiama galimyb÷ 
komentuoti ir pateikti savo vertinimus. Taikant profesin÷s veiklos priežiūros ir steb÷jimo metodą 
pasitelkiamas išor÷s specialistas. Šio metodo esm÷ yra ta, kad steb÷tojas – visiškai pašalinis, su 
organizacija nesusijęs asmuo, samdomas konkrečiai problemai spręsti, galintis situaciją vertinti 
nešališkai, suteikti neįtakotas konsultacijas. Tarpininkavimo metodu ieškoma būdų, kaip sutaikyti 
konfrontuojančias šalis, rasti kompromisą. Atleistųjų įdarbinimo metodas kelia organizacijos socialin÷s 
atsakomyb÷s problemą, kadangi konsultanto iš šalies samdymas gali būti įvertintas kaip nepamatuotos 
išlaidos. Mobingas signalizuoja apie organizacijos kultūros krizę, tod÷l neišvengiama užduotis vystyti 
vertybių sistemą. Tvari humanistinių organizacijos vertybių sistema akcentuotina dvejopai – prevencijos 
ir nekonfliktiškos kultūros palaikymo prasm÷mis. Be viso to, vertybių vystymo sistema turi remtis 
visuomen÷s, individo ir organizacijos vertybių kongruencijos id÷jomis (plačiau: Vveinhardt, 2009a, 
2009b). 

Idealiausi problemos sprendimo būdai – apskritai neleisti kilti mobingo konfliktams. Tokia 
mobingo prevencija apima kryptingai formuojamą  informacinę, viešumo politiką, konsultantų pagalbą, 
darbuotojų mokymus ir konsultavimus, kaip išvengti puolimo ir kaip elgtis įsiplieskus mobingo 
konfliktui. Tačiau 2009 m. Lietuvoje atlikta specialistų apklausa (Vveinhardt, 2009b) parod÷, kad 
organizacijos vis dar retai naudojasi išor÷s konsultantų pagalba darbuotojams mokyti ir konsultuoti, kaip 
spręsti konfliktines situacijas. Dažnai vengimas naudotis išor÷s specialistų paslaugomis aiškinamas 
įvairiomis finansin÷mis priežastimis. Tačiau galima daryti prielaidą, jog įtakos tokiam požiūriui vis dar 
turi kompetencijos spragos.  

 
Pagalbos aukai būdai ir galimyb÷s. Tyrimas atliktas 2010 m. rugpjūčio – gruodžio m÷nesiais. 

Tyrime dalyvavo 362 respondentai, atstovaujantys 25 profesin÷s veiklos sritis, kurios buvo išskirtos 
remiantis ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatoriumi. Anketos buvo platinamos, remiantis autor÷s 2009, 
2010 metais atliktų tyrimų rezultatais. Pateikti kontroliniai klausimai, suformuluoti remiantis H. Leymann 
(1990, 1993) išskirtais patyčių dažnumo ir trukm÷s kriterijais. Siekiant įvertinti galimybes mobingo aukai 
organizacijoje sulaukti kvalifikuotos pagalbos, šiame straipsnyje pristatomi 2010 m. atlikto tyrimo 
„Mobingo intervencija Lietuvos organizacijose“ rezultatų fragmentai. Pagalbos aukai būdai ir galimyb÷s 
buvo sud÷tin÷ šio tyrimo dalis.  

Tyrimo metu neišryšk÷jo esminių skirtumų, kuriame iš sektorių – viešajame ar privačiajame – 
kyla didesn÷ gr÷sm÷ tapti mobingo auka. Panašūs rezultatai buvo gauti ir atliekant tyrimą metais anksčiau 
– 2009 m. (Vveinhardt, 2009b). Anketą užpild÷ 47,7 proc. mobingą patyrusiųjų privačiame sektoriuje ir 
52,3 proc. – viešajame sektoriuje. Didžioji dalis aukų – žemiausio rango pavaldiniai (69,2 proc.), 
žemiausio ir vidutinio lygio vadovai (34,6 proc.). 5,7 proc. teigusių, kad patyr÷ mobingo priekabes, 
nurod÷ esą aukščiausio lygio vadovai (direktoriai). Tai galima paaiškinti tuo, jog organizacijų vadovai 
viešajame sektoriuje turi politinę valdžią, atstovus valdybose, o privačiajame organizuoti puolimą 
galimybę turi valdybų nariai. Problematiškiausios profesin÷s veiklos sritys – švietimas, sveikatos 
priežiūra ir socialinis darbas, administracin÷ ir aptarnavimo veikla, informacija ir ryšiai. Iš jų išskirtinos 
švietimo organizacijos – 20 proc. aukų nurod÷ dirbą švietimo sistemoje. Pagal profesin÷s veiklos sritis, 
mobingo aukų pasiskirstymas atspind÷tas 2 lentel÷je. 

2 lentel÷ 
Patiriantieji mobingą pagal profesin÷s veiklos sritis 

 
Profesin÷s veiklos sritis Mobingo 

aukos (proc.) 
Švietimas 20 
Informacija ir ryšiai 11,9 
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 11 
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Profesin÷s veiklos sritis Mobingo 
aukos (proc.) 

Administracin÷ ir aptarnavimo veikla 10 
Finansin÷ ir draudimo veikla 8,2 
Kita aptarnavimo veikla 6,4 
Menin÷, pramogin÷ ir poilsio organizavimo veikla 5,5 
Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba 5,5 
Transportas ir saugojimas 4,6 
Viešasis valdymas ir gynyba 4,5 
Maitinimo paslaugų veikla 3,7 
Profesin÷, mokslin÷ ir technin÷ veikla 3 
Apdirbamoji gamyba 1,8 
Statyba 1,8 
Kita 2,1 

Šaltinis: sudaryta J. Vveinhardt 
 
Ankstesniuose interviu su specialistais išryšk÷jo tendencija, jog išor÷s konsultantų samdymo 

praktika Lietuvoje n÷ra populiari, nors be jos sunku išsiversti sprendžiant mobingo konfliktus. Tod÷l 
vienas iš atlikto tyrimo tikslų buvo nustatyti tokių konsultacijų aktualumą. Šiuo atveju remtasi tokios 
tikslin÷s grup÷s, kaip mobingo aukos, poreikiais. Išskirti galintys pad÷ti asmenys ir Lietuvoje prieinami 
specialistai: šeimos nariai, profsąjungų atstovai, teisininkai, psichologai, šeimos gydytojai, mobingo 
konsultantai. Respondentams buvo leista rinktis kelis, jų požiūriu, aktualius pagalbos šaltinius (žr. 1 pav.).  
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1 pav. Asmenys, kurių pagalbos aukai reikia už organizacijos ribų 

Šaltinis: sudaryta J. Vveinhardt 
 
Viena iš mobingo pasekmių – pašliję santykiai šeimoje, skyrybos. Tod÷l pabr÷žiamas mobingą 

patiriančio asmens palaikymas šeimoje. Iš respondentų atsakymų matyti, jog 79 proc. aukų paramos 
ieškojo ir/ arba ieško tarp šeimos narių. Kiti du pagalbos šaltiniai, kuriais labiausiai pasitikima, – 
psichologai ir mobingo konsultantai. Atitinkamai psichologo pagalbos poreikį pažym÷jo 72 proc. 
respondentų, o mobingo konsultanto – 72,6 proc. Pažym÷tina, jog mobingo konsultanto paslaugas kol kas 
labiau atspindi aukų viltis, nes realiai tokias paslaugas Lietuvoje teikia vienetai.  Antroji grup÷ asmenų, 
kurių pagalbos ieško/ ieškojo mažiau kaip pus÷ respondentų, – teisininkai, profsąjungos atstovai, šeimos 
gydytojai, profsąjungų atstovai. 42,1 proc. respondentų įvardijo šeimos gydytojus, į kuriuos dažniausiai 
kreipiamasi d÷l ilgai trunkančio streso sutrikus organizmo funkcijoms. 39,4 proc. respondentų kaip 
pagalbos šaltinį mato profesinę sąjungą, o mažiausiai (31 proc.) pagalbos tikimasi iš teisininko. 
Analizuojant aukščiausiojo teismo sprendimus matyti, jog teismin÷ mobingo aukų gynybos praktika 



 198 

Lietuvoje dar n÷ra susiformavusi, tuo labiau, jog n÷ra ir antimobingo įstatymo, kas aukas paskatintų 
labiau pasitik÷ti justicija.  

 Kitas respondentams pateiktas klausimas atskleidžia itin pavojingą situaciją. Nepaisant 
respondentų vilčių, siejamų su pagalbos šaltiniais, realios pagalbos sulauk÷ absoliuti mažuma apklaustųjų. 
Žinoma, išskyrus moralinį palaikymą, kurį suteikia šeimos nariai ir dalis bendradarbių. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%
Vadovas

Psichologas

Psichiatras

Kolega

Profsąjunga

Teisininkas, adovakatas

Draugai, šeima

Kita

 
2 pav. Paramą suteikęs asmuo / asmenys 

Šaltinis: sudaryta J. Vveinhardt 
 
2 paveiksle matyti, kad didžiausios paramos (22 proc.) mobingo aukos Lietuvoje sulaukia iš 

artimųjų – draugų, šeimos narių. Kitų šalių parama – neproporcingai maža. Psichologo konsultacijos 
pad÷jo 2,7 proc. respondentų, profsąjungos, kuri iš esm÷s tur÷tų būti darbuotojo gerov÷s gyn÷ja, 
įsikišimas minimalus – 0,5 proc. nuo visų respondentų.  

Organizacijos viduje aukai būtina bendradarbių parama, bet mobingo specifika lemia, jog 
bendradarbiai dažniausiai arba įtraukiami į mobingo procesą, arba stengiasi laikytis nuošal÷je. Tai, jog tik 
6 proc. respondentų pažym÷jo sulaukę kolegų paramos, patvirtina teiginius, jog kolegos, jeigu 
nedalyvauja aktyviai puolime, stengiasi laikytis nuošalyje nuo konflikto.  

Laikantis susiformavusios nuostatos vienas iš pagrindinių asmenų organizacijoje, nuo kurio 
priklauso mobingo proceso eiga ir aukos likimas, yra vadovas. Vadovų paramos sulauk÷ vos 3,7 proc. 
tyrime dalyvavusių aukų. Šie duomenys iš esm÷s patvirtina 2009 m. atliktos specialistų apklausos 
(plačiau: Vveinhardt, 2010) rezultatus, kad Lietuvos įmonių vadovai, ypač prasid÷jus sunkmečiui, 
nepakankamai d÷mesio kreipia į jų organizacijose kylančius konfliktus, neišnaudoja specialistų, 
konsultantų pagalbos. Apibendrinant duomenis išryšk÷ja pavojinga tendencija – vienas iš pagrindinių 
asmenų, kuris tur÷tų spręsti konfliktus beveik visais mobingo atvejais, išskyrus pavienius, lieka nuošalyje. 
Tai rodo, jog organizacijose gali būti vadybinių problemų, susijusių su reiškinio pažinimu ir geb÷jimu 
taikyti intervencijos priemones, organizacijos klimato būkle. Skirtingai nei Vakarų atvejais, advokato, 
psichologo ar psichiatro pagalba – minimali (Meschkutat ir kt., 2002).  

Labai svarbu atskirti aukos ir vadovyb÷s iniciatyvas sprendžiant mobingo problemą. Tod÷l aukų 
buvo klausiama, kokių veiksmų ÷m÷si organizacija (žr. 3 pav.). 

Mažiau negu penktadaliu atvejų buvo imamasi veiksmų bandant pad÷ti aukai. Dauguma vadovų 
problemą m÷gino spręsti savo turimos kompetencijos ribose, visiškai nesikreipiant į specialistus. Daugiau 
kaip pus÷ respondentų nurod÷, jog apskritai nesiimta jokių veiksmų. Prie atsakymų „kita“ komentarų 
laukeliuose respondentai paliko įrašus: „mane atleido iš darbo, nes reikalavo kolegos“,  „atleido iš darbo“, 
„dabar ÷da kitą kolegą“, „pats iš÷jau iš darbo“. Pažym÷tina, jog šie komentarai itin tipiški mobingo 
baigčiai. 
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3 pav. Veiksmai, kurių imtasi mobingo intervencijai 

Šaltinis: sudaryta J. Vveinhardt 
 
Situacijos švietimo sistemos įstaigose sud÷tingumą rodo ir tai, kad mobingo aukomis pakankamai 

dažnai tampa patys įstaigų vadovai. Skirstant respondentus pagal statusą organizacijoje paaišk÷jo, kad 
27,2 proc. mobingą patiriančių respondentų – įstaigos vadovai: direktoriai, direktorių pavaduotojai. Tai, 
kad nuo mobingo kenčia aukščiausio lygmens įstaigų vadovai, kaip puol÷jus nurodantys aukštesnio rango 
tarnautojus, rodo ne tik pačių organizacijų, bet ir sistemines organizacijų kultūrų problemas.  

Atsakymai į klausimą, ar buvo imtasi kokių nors priemonių, kad būtų nutrauktos patyčios darbo 
vietoje, pasiskirst÷ taip: 66 proc. respondentų atsak÷ neigiamai, 19,4 proc. teigiamai, 14,5 proc. nežinojo. 
Mobingą patyrusių respondentų atsakymai rodo, kad didžiuma aukų nesulauk÷ net bandymo suteikti 
pagalbą, darbo vietoje nutraukti patyčias (66 proc.). Šie atsakymai siejasi su aukščiau pateikiamais 
duomenimis apie pagalbą suteikusius asmenis. Atsakymai „nežinau“ (14,5 proc.) gal÷tų rodyti ir tai, kad 
aukos taip pat realiai nepajuto veiksmų, kad būtų nutrauktos patyčios.  

Aptariant tyrimo rezultatus pažym÷tina, kad mobingo tikimyb÷ didesn÷ stambesn÷se, 
sud÷tingesn÷s struktūros organizacijose. Būtent tokiose organizacijose, kuriose daugiau vidutinių 
grandžių padalinių vadovų, didesn÷ distancija nuo vadovyb÷s − did÷ja mobingo rizika. Dauguma 
mobingo aukų nurod÷ dirbą mažose (iki 50 darbuotojų) – 43,2 proc. ir vidutin÷se organizacijose (iki 250 
darbuotojų) – 28,8 proc. Patyrusiųjų mobingą mikroorganizacijose – 16,2 proc., o likusieji (11,7 proc.) 
organizacijose, kuriose dirba daugiau kaip 250 darbuotojų. Apibendrinant tyrimo rezultatus konstatuotina, 
jog realiai mobingo aukas pasiekianti ir vidin÷, ir išorin÷ konsultantų pagalba yra minimali ir vis dar 
neatitinkanti poreikių. 
 

Išvados 
1. Aptarus mobingo intervencijos būdus, siūlomus užsienio autorių individualiajame ir 

organizaciniame lygmenyse nustatyti populiariausi individualiajame lygmenyje siūlomi metodai: 
gr÷smingos situacijos valdymo strategija, draugiški pokalbiai (su artimaisiais, vadovais, bendradarbiais), 
ekspertų ir psichologų pagalba, pasitik÷jimo savimi ugdymas, streso valdymo seminarai ir kt. 
Organizacijos lygmenyje populiariausi užsienio autorių analizuojami būdai: ugdomasis vadovavimas, 
darbo grup÷s palaikymo metodas, profesin÷s veiklos priežiūra ir steb÷jimas, tarpininkavimo metodas, 
organizacijos konsultavimas ir vystymas, sutaikymo procedūros bei atleistųjų įdarbinimas, kaip ilgalaikis 
metodas – organizacijos kultūrą keičiantis vertybių sistemos vystymas. Mobingo intervencija – brangi 
kova su pasekm÷mis, organizacijos klimato formavimas yra disfunkciškų darbuotojų santykių prevencija.  

2. Nustatytos darbuotojų lūkesčių ir organizacin÷s politikos, sprendžiant mobingo problemas, 
spragos. Intervenciją organizacijos lygmenyje apima itin platus, užsienio praktikoje sprendžiant mobingo 
problemas pasiteisinęs, metodų spektras, apimantis organizacijos darbuotojų mokymą, konsultavimą, 
organizacijos kultūros ir klimato puosel÷jimą ir kitus metodus bei praktikas. Tačiau tyrimo rezultatai 
leidžia teigti, jog Lietuvos organizacijose išryšk÷ja problema, sietina, su organizacijų politika, mobingo 
problemos atžvilgiu, tai pirma. Ir, antra, pasirengimu kviestis specialistus, kurie darbuotojus konsultuotų 
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tiek prevenciškai, tiek pad÷tų spręsti besipl÷tojančias konfliktines situacijas. Lyginant su užsienyje 
atliktais tyrimais, kurie atskleidžia pagalbos paieškos rodiklius, ir Lietuvos respondentų poreikius 
nustatyta, kad tendencijos iš esm÷s sutampa, tačiau reali situacija atskleidžia, jog mobingo aukų lūkesčiai 
nepasiteisina. Įvertinus šeimos ir draugų pagalbą, tik daugiau nei ketvirtadalis aukų apskritai sulauk÷ 
pagalbos. Nors pagalba organizacijos viduje ir nebuvo pagrindinis tyrimo objektas, pažym÷tina, kad tokią 
paramą akceptavo mažiau nei penktadalis respondentų. Penktadalis mobingo aukų nurod÷ dirbantys 
švietimo sistemoje – tai žymiai daugiau, nei kitose problemin÷se srityse, tod÷l rengiant mokymo ir 
konsultavimo programas didžiausias d÷mesys teiktinas švietimui. Daugiau kaip pus÷ tyrime užfiksuotų 
mobingo atvejų, nesiimta jokių veiksmų, kuriais būtų galima pad÷ti aukai ir išvengti panašių konfliktų 
ateityje. Bandydami pagelb÷ti, organizacijų vadovai naudojosi savo kompetencija, nekviesdami 
konsultantų-specialistų, galinčių problemą spręsti efektyviau. Tendencijos rodo, kad dauguma vadovų 
negeba įvertinti situacijos sud÷tingumo ir pavojaus. Akcentuotina ir sistemin÷ švietimo srities orgkultūros 
problema, kadangi mobingą patiria ir žymi dalis organizacijų vadovų. Respondentų atsakymai 
reprezentuoja organizacijos politiką, neorientuotą į mobingo intervenciją tiek individualiu, tiek 
organizaciniu lygmenimis.  
 

Rekomendacijos. Kultūros, taip pat ir organizacijų, kinta l÷tai, tod÷l projektuojant ilgalaikius 
požiūrio į mobingo problemą bei struktūrinius pokyčius organizacijose būtinos ilgalaik÷s programos, 
apimančios informacijos apie reiškinį sklaidą ir nepakantumo mobingą taikantiems asmenims formavimą, 
socialin÷s atsakomyb÷s organizacijoms reikalavimus, mobingo aukas ginančios tesin÷s baz÷s kūrimą. 
Tik÷tina, kad problemos masto suvokimas ir išor÷s spaudimas padidins specializuotų išor÷s konsultacijų 
paklausą.   
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MOBBING IN EDUCATIONAL ORGANISATIONS: THE DEMAND FOR CONSULTING 

SERVICES 
  

dr. Jolita Vveinhardt, Vytautas Magnus University 

  
Abstract. The need for consultation to persons affected by mobbing in Lithuanian organisations is 

analysed, the methods of aid to mobbing victims applied in foreign organisations and the possibilities of the 
application thereof are discussed, and the necessity of specialized mobbing consultants is emphasized in the article. 
The research aimed to clarify the situation of mobbing victims in organisations and the need for consulting services. 
362 mobbing victims from public and private sector organisations were interviewed. Less than half of people, who 
experienced mobbing, worked in the private sector, and the rest worked in the public sector. In terms of the number 
of employees, the majority of mobbing victims worked in small and medium-sized organisations, the number of 
victims in such organisations exceeded several times the number of mobbing victims in very small organisations – it 
would show that the problem is particularly relevant in the organisations with more complex structures and a greater 
distance between management and employees. About two thirds of respondents indicated that they did not receive 
any help, and a lawyer, a psychologist and a therapist helped less than to one tenth of mobbing victims. About three 
quarters of the respondents wanted the specialized help of mobbing consultants and psychologists. Thus, the demand 
for specialized consulting in Lithuanian organisations was only minimally met so far.  

Key words: mobbing, employee relations, consulting services, organisations. 
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Anotacija. Straipsnyje pateikiama bendrakultūrin÷s kompetencijos samprata, apžvelgiamos jos ugdymo/si 

sąsajos su šiuolaikinio mokytojo rengimu. Pristatomas tyrimas, kuris atskleidžia teigiamą bendrakultūrin÷s 
kompetencijos ugdymo/si poveikį būsimų mokytojų rengimui dirbti modern÷jančioje visuomen÷je. Suvokiant 
bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si svarbą, laipsniškai taikant bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si 
pakopas, tinkamai įvertinus svarbiausius komponentus, ugdančius bendrakultūrinę kompetenciją, galima tik÷tis gero 
būsimo mokytojo pa(si)rengimo dirbti ir gyventi šiuolaikiškoje visuomen÷je. 

Pagrindin÷s sąvokos: bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymas/is, bendrakultūrin÷s kompetencijos 
ugdymo/si pakopos, bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si komponentai. 
 

Įvadas. Viena labai svarbių sąlygų rengiant šiuolaikinį mokytoją yra bendrakultūrin÷s 
kompetencijos ugdymas/is. Oficialus Europos Tarybos leidinys Tarybos išvados d÷l strateginio Europos 
bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje (2010) pabr÷žia, jog darnaus ekonominio klest÷jimo 
sąlygomis yra labai svarbu skatinti demokratines vertybes, socialinę sanglaudą ir kultūrų dialogą. Europos 
Tarybos numatyta mokymo sistema 2020 metams (2010), suformulavusi keturis svarbiausius strateginius 
tikslus visuose švietimo ir mokymo lygmenyse, greta mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimo, švietimo 
kokyb÷s ir efektyvumo gerinimo, kūrybiškumo ir novatoriškumo skatinimo bei pl÷tojimo iškelia ne 
mažiau svarbų strateginį tikslą – skatinti aktyvų pilietiškumą bei kultūrų dialogą. 

Siekiant šių tikslų bei rengiantis tinkamai integruotis į modern÷jančią visuomenę, labai svarbu 
ugdyti/s bendrakultūrinę kompetenciją. Lietuvos švietimo veiklą ir užsienio kalbų mokymą/si 
reglamentuojantis dokumentas Bendrosios programos ir Išsilavinimo standartai pabr÷žia reikiamybę 
ugdyti/s geb÷jimus, padedančius prisitaikyti gyventi globalizacijos sąlygomis, Lietuvai visapusiškai 
integruojantis į Europos Sąjungą. 

Ugdyti/s bendrakultūrinę kompetenciją galima s÷kmingai, jei tai atliekama sąmoningai, 
laipsniškai, tinkamai suvokus ir įvertinus svarbiausius bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si 
aspektus.  

Problema: nepakankamas d÷mesys bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymui/si, svarbiausių jos 
ugdymo/si aspektų nežinojimas palieka neišnaudotą erdvę efektyviam, kokybiškam, s÷kmingam 
šiuolaikinio mokytojo rengimui/si dirbti modern÷jančioje visuomen÷je. 

Tyrimo aktualumas: ugdant/is bendrakultūrinę kompetenciją, paisant svarbiausių ugdymo/si 
aspektų šiuolaikiniam specialistui yra lengviau integruotis į nuolat kintančias veiklos ir gyvenimo sąlygas.  

Tyrimo objektas – bendrakultūrin÷ kompetencija. 
Tyrimo tikslas – išnagrin÷ti bendrakultūrinių kompetencijų ugdymą šiuolaikinio mokytojo 

rengimo procese.  
Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti bendrakultūrin÷s kompetencijos sampratą.  
2. Išryškinti bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymosi aktualumą, jos ugdymo/si esminius 

aspektus. 
3. Atskleisti sąsajas tarp bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si ir šiuolaikinio mokytojo 

rengimo. 
Tyrimo metodai: mokslin÷s literatūros ir dokumentų analiz÷, anketin÷ apklausa, statistin÷ 

duomenų analiz÷. 
Nagrin÷jant temą, remtasi mokslin÷mis P. Jucevičien÷s, D. Lepait÷s, N. Bankauskien÷s, R.-E. 

Posselt ir kt. teorijomis, ES ir Lietuvos švietimo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, straipsnio 
autorių asmenine praktine patirtimi ir tyrimu, atliktu 2010–2011 m. Kauno ir Marijampol÷s kolegijose. 
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Respondentai – 60 Kauno kolegijos K÷dainių Jonušo Radvilos fakulteto Filologijos ir Edukologijos 
katedrų bei Marijampol÷s kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Užsienio kalbų katedros 
būsimųjų pedagogų nuo 18 iki 37 metų amžiaus. 

 
Bendrakultūrin÷s kompetencijos samprata. Mokytojo profesijos kompetencijos apraše (2007) 

apibr÷žiama bendrakultūrin÷s kompetencijos samprata. Bendrakultūrin÷ kompetencija – tai žinios, 
įgūdžiai, geb÷jimai, vertybin÷s nuostatos ir kitos asmenin÷s savyb÷s, sąlygojančios s÷kmingą žmogaus 
veiklą konkrečioje (-se) kultūroje (-se). P. Jucevičien÷s (2000) teigimu, kompetencija – tai individo 
žinios, mok÷jimai, įgūdžiai, požiūriai, asmenin÷s savyb÷s bei vertyb÷s, lemiančios jo geb÷jimą veikti. A. 
Meyer apibr÷žia bendrakultūrinę kompetenciją kaip lanksčią veiklą kitų kultūrų atžvilgiu, giliai suvokiant 
kitas kultūras, jų įtaką savajai, tuo pat metu liekant ištikimu savo kultūriniam identitetui. R.-E. Posselt 
(2004) apibr÷žia bendrakultūrinę kompetenciją kaip skirtingos kilm÷s, skirtingų kultūrų ir religijų asmenų 
geb÷jimų visumą, padedančią gyventi darniai kartu ir mokytis vieniems iš kitų. Jo teigimu, 
bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymas/is tur÷tų vykti kitų kultūrų gretinimo su savąja principu, giliai 
suvokiant savo šaknis, žinant jų vertę bei ugdantis asmenines savybes, geb÷jimus ir vertybines nuostatas.  

Veiklos pl÷tojimo konkrečioje kultūroje įgūdžiai s÷kmingai ugdomi, kuomet įgyjama pakankamai 
žinių apie savąją kultūrą, kuomet vertybin÷s nuostatos bei asmenin÷s savyb÷s ugdomos savosios kultūros 
supratimo ir puosel÷jimo kontekste. Mokytojas, dirbantis šiuolaikin÷je visuomen÷je, tur÷tų pl÷sti žinias, 
ugdyti/s įgūdžius, lemiančius s÷kmingą veiklą savoje kultūrin÷je aplinkoje, tik tuomet jis geb÷s šiuos 
įgūdžius perkelti į daugiakultūrę erdvę. 

Europos Tarybos informacijos biuro tinklalapyje (2010) pateikiami bendrakultūrin÷s 
kompetencijos ugdymosi esminius aspektus atsispindintys reikalavimai mokytojui:  

• d÷stomų dalykų pateikimas su europiniu atspalviu; 
• teigiamo požiūrio į europines dimensijas (pliuralizmo, daugiakultūriškumo, demokratijos) 

ugdymas; 
• partneriškumo dvasios ugdymas; 
• europinių dimensijų išmanymas ir taikymas ugdymo teorijoje bei metodologijoje; 
• europinių dimensijų mokymo inovacijų žinojimas. 
Šie reikalavimai puikiai atspindi reikiamybę ugdytis kompetencijas, reikalingas dirbti modernios 

visuomen÷s sąlygomis, gilintis į europines dimensijas, o tam reikia ugdytis bendrakultūrinę kompetenciją. 
Apibendrinant bendrakultūrin÷s kompetencijos sampratą galima teigti, jog tai s÷kminga asmens 

veikla skirtingų kultūrų erdv÷je, ugdanti vertybines nuostatas, asmenines savybes, formuojanti tinkamą 
požiūrį į savąją ir kitas kultūras. 

 
Bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si svarba bei laipsniškumo aspektai. 

Bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymas/is – tai daugialypis vyksmas, apimantis asmens kognityvinius 
procesus ir emocin÷s inteligencijos pl÷tojimą. Jo esm÷ – tai tinkamų sąlygų intelektiniam, kultūriniam, 
emociniam asmens augimui sukūrimas. Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas (2007) pateikia 
svarbiausius geb÷jimus, kurie tur÷tų būti ugdomi, pl÷tojant bendrakultūrinę kompetenciją. Tai yra 
mok÷jimas ir geb÷jimas: 

• saugoti ir pl÷toti daugialypę, tautinių mažumų patirtimi praturtintą Lietuvos kultūrą; 
• dalyvauti kuriant pilietinę visuomenę, suvokti švietimo demokratizavimo, decentralizavimo 

procesus, skatinti ir palaikyti teisinių normų laikymąsi; 
• gerbti ugdytinių socialinį, kultūrinį, kalbinį, etninį tapatumą; 
• integruoti pasaulio istoriją, geografijos, kultūros žinias vertinant Europos Sąjungos šalių 

kultūrų poveikį Lietuvai; 
• vertinti namų aplinkos vaidmenį ir šeimos vertybių skirtumus, bendraujant su mokiniais ir jų 

t÷vais; 
• mokyti mokinius vadovautis bendražmogiškosiomis vertyb÷mis. 

 N. Bankauskien÷ (2010), nagrin÷dama šiuolaikin÷s mokyklos veiklą Europos dimensijų 
kontekste, remiasi ES švietimo veiklos nuostatomis ir konstatuoja, jog mokytojas, dirbantis šiuolaikin÷je 
XXI amžiaus mokykloje turi pasižym÷ti: 

• tautine, rasine ir religine tolerancija, 
• žmogaus ir piliečio laisvių, teisių bei pareigų žinojimu bei geb÷jimu jas užtikrinti pagal savo 

galimybes, 
• humanistin÷s demokratin÷s ir pilietin÷s visuomen÷s vystymosi raidos išmanymu ir kt. 
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Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija (2004) pabr÷žia, kad šiuolaikiniam pedagogui 
nebeužtenka būti geru tik savo srities specialistu, supratimo ir tiesos šaltiniu. XXI a. mokytojas turi gerai 
orientuotis nuolat besikeičiančioje visuomen÷je, matyti europinį bei pasaulinį jos kontekstą. Jis privalo 
visų pirma pats išsiugdyti bendrakultūrinę kompetenciją, kad gal÷tų pad÷ti ją ugdytis besimokantiesiems. 

Pasak R.-E. Posselt (2004), bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymas/is tur÷tų vykti laipsniškai, 
pradedant nuo paprastų saviugdos etapų ir pereinant prie sud÷tingesnių asmens brandą sąlygojančių 
pakopų. Bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymą/si jis sieja su asmens vertybinių nuostatų formavimu, 
pabr÷ždamas asmens emocinį ir intelektinį augimą. Pirmoji bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si 
pakopa pagal R.-E. Posselt (2004) – tai kitų kultūrų suvokimas ir savo požiūrio į jas formavimas. Antroji 
pakopa veda į toleranciją kitų kultūrų atžvilgiu. Svarbu yra tai, jog skirtingų tautų kultūra, religija, 
gyvenimo būdas taptų priimtini besiugdantiesiems bendrakultūrinę kompetenciją. Šiame saviugdos etape 
reik÷tų ugdyti/s ne tik geb÷jimą toleruoti kitų tautų istoriją, vystymosi raidą, kultūrų skirtumus, bet ir 
mokytis visa tai pripažinti. Trečiuoju žingsniu einama į kitų kultūrų gerbimą ir jų vertinimą 
lygiavertiškumo savajai kultūrai pagrindu. Žengiant pamin÷tus tris pirmuosius žingsnius yra labai svarbu 
nenutrūkstamai siekti, jog asmenų, besiugdančių bendrakultūrinę kompetenciją, elgesys su kitų kultūrų 
asmenimis nebūtų lydimas išankstinio nusistatymo ir negatyvaus vertinimo. 

Ketvirtuoju bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si etapu gali būti siekiama kitų kultūrų 
teigiamo poveikio savai kultūrai ir netgi užtikrinamas siekis pasisavinti kai kuriuos sau priimtinus, 
patrauklius, pozityvius kitų kultūrų elementus. (žr. 1 pav.) 

 
 Teigiamas kitų kultūrų 

poveikis savajai 

 Pagarba kitoms 
kultūroms 

 

 Tolerancija  kitų kultūrų 
atžvilgiu 

Kitų kultūrų 
suvokimas 

 
1 pav. Bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si pakopos pagal R.-E. Posselt, 2004 

 
Nagrin÷jant bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si svarbą ir ugdymo/si laipsniškumo 

ypatumus galima teigti, jog svarbiausia šiame procese yra saviugda bei išmanymas, kaip žingsnelis po 
žingsnelio, pakopomis eiti link kitų kultūrų suvokimo, tolerancijos, pagarbos, teigiamo poveikio savajai. 
Viso to rezultatas – akivaizdžiai demonstruojamas geb÷jimas gyventi ir veikti daugiakultūr÷je aplinkoje, 
gerai išmanant apie savąją kultūrą, ją išsaugant ir puosel÷jant bei pažįstant kitas kultūras.  

 
Bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si komponentai. Analizuojant bendrakultūrinę 

kompetenciją tyrin÷jančius literatūros šaltinius galima įžvelgti dominuojantį teiginį, jog bendrakultūrin÷s 
kompetencijos ugdymo/si s÷km÷s garantas yra saviugda, paremta tam tikrų asmens geb÷jimų ir 
kompetencijų pl÷tojimu. Pabr÷žiama reikiamyb÷ bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymąsi prad÷ti nuo 
savęs. R.-E. Posselt (2004) teigimu, svarbiausi bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si komponentai 
tur÷tų būti šie: komunikacin÷s kompetencijos ugdymas/is, geb÷jimo įsijausti į kito asmens emocinę 
būseną (empatijos) ugdymas/is, geb÷jimo įveikti emocinę įtampą formavimas/is, atvirumo ir lankstumo 
ugdymas/is, savirefleksijos (geb÷jimo kritiškai vertinti save, samprotauti, pagrindžiant analize) 
ugdymas/is, geb÷jimo spręsti konfliktus ugdymas/is ir kūrybingumo ugdymas/is (žr. 2 pav.). 

 

� komunikacin÷ kompetencija 
� empatija 
� geb÷jimas įveikti emocinę įtampą 
� atvirumas ir lankstumas 
� savirefleksija 
� geb÷jimas spręsti konfliktus 
� kūrybingumas 

 

 
2 pav. Bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si komponentai pagal R.-E. Posselt, 2004 
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Komunikacin÷s kompetencijos ugdymas/is bendrakultūriniame kontekste yra suprantamas kaip 
geb÷jimas užmegzti ir palaikyti santykius tarp žmonių. Norint pažinti kitų kultūrų, kitos kilm÷s žmones, 
reikia ugdyti/s geb÷jimą įsijausti į jų esamą pad÷tį, emocines būsenas, bandyti jų akimis matyti daiktus ir 
reiškinius, stengtis vykstančius procesus vertinti, remiantis kitų asmenų vidin÷mis nuostatomis, t. y. 
ugdyti/s empatiją. 

Geb÷jimo būti atviru ir lanksčiu ugdymas/is tur÷tų nustumti į šeš÷lį stereotipinį mąstymą ir 
priešišką nusiteikimą kito asmens atžvilgiu. Atsižvelgiant į daugybę nuomonių, vertybinių nuostatų, 
reik÷tų stengtis keisti save, neatsisakant savo idealų, vertybinių nuostatų, savosios kultūros esminių 
dalykų. 

Bendravimas su kitais žmon÷mis dažnai lydimas emocin÷s įtampos, kuri žmonių santykiuose 
reiškiasi prieštaringai ir yra nepriimtina žmonių santykių palydov÷. Geb÷jimo įveikti emocinę įtampą 
ugdymas/is yra labai svarbus bendrakultūrin÷s kompetencijos pl÷tojimo aspektas. Šio geb÷jimo 
formavimas/is pareikalauja daug laiko ir jį įgyvendinti yra sud÷tinga. 

Geb÷jimo įveikti konfliktus ugdymas/is veda prie suvokimo, jog konfliktai tarp žmonių yra 
neišvengiami. Reikia tik mokytis juos ištverti, atsisakant schemos „nugal÷tojas-pralaim÷tojas“. Idealaus 
varianto atveju įvaldomas konfliktų reguliavimo modelis, iš kurio abi pus÷s išeina laim÷tojomis. 

Norint pažinti kitus žmones, reikia ugdyti geb÷jimą kritiškai vertinti savo elgesį, nuostatas, 
požiūrius. Šiame procese svarbiausia yra tai, jog neprarandant savos kultūros identiškumo, autentiškumo 
ir originalumo, galima mokytis naujai mąstyti, vertinti supančius reiškinius, analizuoti, t. y. ugdyti/s 
savirefleksiją. 

Bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymas/is suteikia galimybių vystyti naujus, kitų kultūrų 
sąlygojamus veiklos elementus. Nauji kultūriniai potyriai dažnai paskatina veikti kūrybiškai, t. y. ugdytis 
kūrybingumą. 

Apžvelgus bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymosi ypatumus, galima teigti, jog tai yra, visų 
pirma, saviugdos dalis, reikalaujanti kompleksiškai ugdytis komunikacinę kompetenciją bei tokias 
asmens savybes kaip savirefleksiją, empatiją, atvirumą, kūrybingumą, geb÷jimus įveikti emocinę įtampą 
ir įveikti konfliktus. 

 
Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Tyrime dalyvavo Kauno kolegijos K÷dainių Jonušo Radvilos 

fakulteto Filologijos ir Edukologijos katedrų bei Marijampol÷s kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo 
fakulteto Užsienio kalbų katedros būsimieji pedagogai. Atsakymai buvo analizuojami, pagrindžiant 
bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si svarbą, svarbiausius jos aspektus ir sąsajas su šiuolaikinio 
specialisto rengimu. 

Pirmasis tyrimo aspektas – būsimųjų pedagogų požiūrio į bendrakultūrin÷s kompetencijos 
ugdymo/si aktualumą nustatymas. Respondentai išreišk÷ savo poziciją d÷l bendrakultūrin÷s 
kompetencijos ugdymo/si aktualumo modern÷jančioje visuomen÷je. Atsakymai buvo vienareikšmiškai 
pozityvūs (žr. 3 pav.). 
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3 pav. Bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si aktualumo šiuolaikiniam mokytojui vertinimas, proc. 
 

Net 68 proc. respondentų mano, jog bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymas/is yra labai 
aktualus šiuolaikiniam mokytojui. 31 proc. respondentų teigia, kad tai yra aktualu ir tik 1 proc. galvoja, 
jog tai yra nelabai aktualu. N÷ vienas respondentas nemano, jog ugdytis bendrakultūrinę kompetenciją yra 
visai neaktualu. 

Antruoju tyrimo aspektu vertinami respondentų bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si 
aspektai – poreikis laipsniškai bei nuosekliai ugdytis bendrakultūrinę kompetenciją ir esminių 
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bendrakultūrin÷s kompetencijos komponentų ugdymo/si svarba. Respondentus prieš anketavimą 
supažindinus su laipsniško bei nuoseklaus bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si galimyb÷mis, jie 
tur÷jo įvertinti laipsniškumo, ugdantis bendrakultūrinę kompetenciją, ugdymo/si reikalingumą bei 
sud÷tinių bendrakultūrin÷s kompetencijos dalių ugdymosi svarbą. Atsakymai į klausimą, ar šiuolaikinio 
mokytojo bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymas/is tur÷tų vykti laipsniškai, pakopomis yra iš esm÷s 
teigiami (žr. 3 pav.). 
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4 pav. Šiuolaikinio mokytojo laipsniško bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymos/si reikalingumo  

vertinimas, proc. 
 

75 proc. respondentų pritaria teiginiui, jog bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymas/is turi vykti 
laipsniškai, pakopomis, 24 proc. tai įvertinti yra sunku ir tik 1 proc. mano, jog laipsniškumas 
bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdyme/si n÷ra reikalingas. 

Bendrakultūrin÷s kompetencijos komponentų svarbos vertinimas atskleid÷ respondentų 
akivaizdžiai pritariantį vertinimą (žr. 5 pav.). 
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5 pav. Bendrakultūrin÷s kompetencijos komponentų (geb÷jimų) svarbos vertinimas, proc. 

 
Net 83 proc. respondentų labai svarbiomis bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si 

sud÷tin÷mis dalimis laiko komunikacin÷s kompetencijos ugdymąsi, 73 proc. respondentų yra labai svarbu 
ugdyti/s kūrybingumą, 66 proc. mano, kad labai svarbu yra ugdyti/s geb÷jimą spręsti konfliktus, nemaža 
dalis respondentų mano, jog labai svarbus geb÷jimas yra emocin÷s įtampos įveikimas. 55 proc. 
respondentų atvirumo ir lankstumo ugdymą/si pripažįsta kaip svarbų bendrakultūrin÷s kompetencijos 
ugdymo/si veiksnį, 48 proc. respondentų yra svarbu ugdyti/s empatiją, 45 proc. mano, jog svarbus 
veiksnys, ugdantis bendrakultūrinę kompetenciją, yra geb÷jimas spręsti konfliktus, 37 proc. respondentų 
yra svarbu ugdyti/s geb÷jimą įveikti emocinę įtampą. 13 proc. respondentų vertina savirefleksijos 
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ugdymą/si kaip nelabai svarbų veiksnį bendrakultūrin÷s komunikacijos ugdymo/si kontekste, 10 proc. 
respondentų mano, jog geb÷jimas spręsti konfliktus n÷ra vertas d÷mesio, po 8 proc. vertina empatijos, 
geb÷jimo įveikti emocinę įtampą, atvirumo ir lankstumo ugdymąsi kaip nelabai svarbius. Nesvarbiu 
respondentai nelaik÷ n÷ vieno bendrakultūrin÷s kompetencijos geb÷jimų ugdymosi komponento.  
 Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, jog respondentai palankiai vertina tiek 
bendrakultūrin÷s kompetencijos laipsniškumo reikšmę, tiek bendrakultūrin÷s kompetencijos komponentų 
ugdymo/si svarbą. Palankiausiai įvertinti komunikacin÷s kompetencijos ir kūrybingumo ugdymo/si 
komponentai byloja apie tai, jog būsimieji mokytojai kelia sau tikslus, sutampančius su šių dienų 
pedagogui keliamais svarbiausiais reikalavimais tam, kad s÷kmingai dirbtų nuolat kintančioje 
visuomen÷je. 
 

Išvados 
1. Išanalizavus bendrakultūrin÷s kompetencijos sampratą galima teigti, jog tai s÷kminga 

asmens veikla skirtingų kultūrų erdv÷je, ugdanti vertybines nuostatas, asmenines savybes, formuojanti 
tinkamą požiūrį į savąją ir kitas kultūras.  

2. Išryškinus bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymo/si aktualumą bei išanalizavus 
respondentų vertinimą nelieka abejonių, jog bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymas/is yra aktualus 
procesas, vedantis į s÷kmingą veiklą daugiakultūr÷je erdv÷je, kuri ypač svarbi būsimiesiems pedagogams. 

3. Savos kultūros saugojimas ir puosel÷jimas pažįstant, pripažįstant ir vertinant kitas kultūras 
gali užtikrinti s÷kmę, integruojantis į šiuolaikišką visuomenę.  

4. Išnagrin÷jus svarbiausius bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymosi aspektus, pateiktus 
mokslin÷je literatūroje bei švietimo veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose ir respondentų (būsimųjų 
pedagogų) vertinimus galima daryti išvadą, jog bendrakultūrin÷s kompetencijos ugdymosi laipsniškumas 
bei jos komponentų išmanymas ir puosel÷jimas – reikšmingi veiksniai, rengiantis pedagoginei veiklai 
modern÷jančioje visuomen÷je. 
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LINKS OF THE (SELF)DEVELOPMENT OF GENERAL CULTURAL COMPETENCE AND 
TRAINING A CONTEMPORARY TEACHER 

 
Aldona Zapolskien÷,  Kedainiai Jonusas Radvila Faculty of Kaunas College 
Jūrat÷ Dovydien÷, Kedainiai Jonusas Radvila Faculty of Kaunas College 
 
Abstract. The article defines the concept of a general cultural competence, and gives the review of the 

links of (self-) education with the training of a contemporary teacher. The results of the investigation that are 
presented in the article reveal the  positive impact of the (self-) education of the general cultural competence on the 
performance of future teachers in the modern society. It is possible to expect the good readiness of a future teacher 
to work and live in a modern society, perceiving the importance of the (self-)education  of the general cultural 
competence, applying gradually the stages of the (self-)education, and assessing appropriately the most significant 
components educating the competence of the general culture.  
 Key words: (self-) education of a general cultural competence, stages of the (self-) education of the general 
cultural competence, components of the (self-)education of the general cultural competence. 
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