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Įvadas
Kad galėtų gyventi prasmingą asmeninį, sėkmingą, visavertį visuomeninį bei
profesinį gyvenimą dinamiškame pasaulyje, žmogus turi nuolat keistis, būti
pasirengęs imtis naujos veiklos, gebėti dirbti su nuolat atsinaujinančiais bei
gausėjančiais informacijos srautais. Mokymosi visą gyvenimą bei švietimo
kiekvienam idėjos laikytinos svarbiausiais švietimo tikslais ir kartu laukiamais
rezultatais. Mokymasis mokytis suvoktinas kaip esminė prielaida šiems rezultatams
pasiekti. Todėl šalia dalykinių žinių bei gebėjimų vis labiau akcentuojami ir
metakognityviniai gebėjimai. Tikimasi, kad mokantis mokytis žmogus suvoks kaitą
kaip nuolatinį natūralų procesą, bus jai atviras ir gebės pasitikėdamas savo jėgomis
išsikelti prasmingus tobulėjimo uždavinius bei jų kryptingai siekti.
Mokymasis mokytis suprantamas kaip asmens noras bei pasirengimas imtis
naujų užduočių, gebėjimas kontroliuoti kognityvinius bei emocinius procesus
mokymosi metu.
Reformuojant švietimo sistemą siekiama mokymosi visą gyvenimą. Visas
mokymasis laikomas vientisu kontinuumu ,,nuo motinos įsčių iki mirties“. Pagrindų
pagrindas informacinės visuomenės formavimuisi yra aukštos kokybės išsilavinimas.
Lavinimas turi suteikti žmonėms pagrindinių įgūdžių, kuriais remdamiesi jie
įsitrauks į rinkos ekonomiką. Tam būtina, kad jie sukauptų ne tik tam tikrą žinių
kiekį, bet ir išmoktų mokytis, pozityviai vertintų mokymąsi. Todėl ugdymo proceso
tobulinimas, kuriant ir taikant bendruosius mokymo ir mokymosi metodus, tampa
esminiu profesiniu dėstytojų uždaviniu dirbant tiek formalioje, tiek neformalioje
mokymosi aplinkoje.
Pasiekti nacionalinius tikslus šalia kitų dalykų būtinos žinios ir atitinkami
gebėjimai. Ir gausinti tuos kitus dalykus taip pat reikia žinių. Dabartiniame
dinamiškame pasaulyje žinios ir gebėjimai turi būti nuolat ir vis sparčiau
atnaujinami.
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veiksmingesnes technologijas. Jų reikia siekiant suprasti ir tinkamai orientuoti
visuomenės raidą, taip pat ugdyti žmogaus gebėjimus ir kūrybines galias, kurie
neabejotinai lemia šalies saugumo, nes žmogaus dvasinės gerovės negalima pasiekti
nuolat neatnaujinant kompetencijos.
Visuomenės atsinaujinimo procese siekiant tobulinti aukštosios mokyklos
darbą ir didinti jos įtaką specialistų parengimui, ypač svarbu ugdyti studentų teigiamą
požiūrį į mokymąsi. Mokymasis specifinė veikla, rimtas, dažnai nelengvas,

reikalaujantis didelio jėgų įtempimo, daug pastangų ir laiko darbas. Jo pamatas –
pažinimo procesas. Mokydamasis studentas kartu su žinių, mokėjimų bei įgūdžių
sistema perima ir visuomenėje nusistovėjusias arba kuriamas vertybes. Tokiomis
vertybėmis grindžiami jaunimo santykiai su mokslu, požiūris į darbą, pažinimo ir
doroviniai motyvai, įvaldoma apibendrintų žinių apie visuomenę bei jos raidą
sistema ir įgyjama visuomeniškai reikšmingo elgesio patirtis. Studentai prie
visuomeniškai reikšmingos elgesio patirties ir visuomenėje nusistovėjusių santykių
artėja įvaldydami mokslo pagrindus ir aktyviai dalyvaudami visuose mokomosios
veiklos etapuose – nuo mokymosi tikslų iškėlimo iki veiklos rezultatų susumavimo.
Pasak Jarvio (2001), mokymąsi verta tirti ne vien dėl to, kad žmonės, jį
suprasdami, gali efektyviau mokytis, bet ir todėl, kad mokymasis yra žmogaus būties
pamatas. Tyrinėti mokymąsi, reiškia tyrinėti žmones konkrečioje erdvėje,
visuomenėje ir laike, o ne izoliuotoje laboratorijoje, klasėje ar dirbtinėje situacijoje.
Šie tyrinėjimai domino, traukė mitų kūrėjus, mokslininkus dar prieš Platoną, o gal ir
ankstesnių laikų mąstytojus. Taigi bet koks naujas tyrimas gali tik šiek tiek praplėsti
mūsų žinojimą apie mokymąsi.
Darbo tikslas - nustatyti Panevėžio kolegijos studentų mokėjimą mokytis
kaip lavinimosi visą gyvenimą veiksnį suaugusiųjų švietime.
Tyrimo objektas – Panevėžio kolegijos studentų mokymosi metodai.
Šiuo darbu siekiama išspręsti tokius uždavinius:
1. Apibrėžti mokymosi sugebėjimų visą gyvenimą sampratą.
2. Nustatyti mokymosi sugebėjimų ugdyme sunkumus.
3. Patyrinėti Panevėžio kolegijos studentų mokymosi metodus.
4. Aptarti mokėjimo mokytis realizavimo galimybes Panevėžio kolegijoje, kaip
lavinimosi visą gyvenimą veiksnį.
Tyrimo metodai:
1. Teoriniai: pedagoginės ir psichologinės literatūros šaltinių (ugdymo teorija,
profesinė edukologija ir didaktika, pedagoginė psichologija) studijavimas ir analizė.
Mokslinės analizės pagalba darbe atskleisti teoriniai tiriamos problemos pagrindai.
2. Empiriniai: Panevėžio kolegijos studentų anketinė apklausa.
3. Statistiniai: aprašomoji statistika (absoliutinių ir procentinių dažnių
skaičiavimas). Aprašomosios statistikos metodu duomenys įvertinti kiekybiškai.
(SSPS duomenų apdorojimo programa).

1. Teoriniai mokymosi mokytis aspektai
1.1. Mokėjimo mokytis turinys
Kad įgytų mokėjimo mokytis kompetenciją, studentas turėtų išsiugdyti šias
vertybines nuostatas:
•

suprasti, kad mokymasis yra vertingas, visą gyvenimą trunkantis procesas;

•

jausti poreikį mokytis ir tobulėti;

•

siekti pažinti save kaip besimokantįjį;

•

būti smalsiam, iniciatyviam;

•

savarankiškai, kryptingai ir atkakliai siekti užsibrėžto tikslo;

•

būti lanksčiam, norėti keistis ir toliau plėtoti kompetencijas;

•

pasitikėti savimi, tikėti mokymosi sėkme;

•

jausti atsakomybę už savo mokymosi veiklą/procesą ir rezultatus;

•

dalytis žiniomis, įgyta patirtimi su kitais žmonėmis.
Studentas turėtų išsiugdyti šiuos mokėjimo mokytis gebėjimus:
Kelti mokymosi tikslus, uždavinius: suprasti, kad mokymasis yra prasminga

bei tikslinga veikla; siekti išsiaiškinti, kas jau gebama, ko dar reikėtų mokytis;
suprasti, kokios asmeninės savybės padeda sėkmingai mokytis, kurios – ne; gebėti
išsikelti realius mokymosi uždavinius.
Planuoti mokymosi veiklą: planuoti ir pasirinkti mokymosi laiką; pasirinkti
tinkamas mokymosi strategijas; pasirinkti tinkamas mokymosi priemones.
Kryptingai veikti siekiant išsikeltų uždavinių: mokytis siejant naują
mokymosi medžiagą ar patirtį su tuo, kas jau žinoma, patirta; išsiaiškinti klaidingus
įsitikinimus ir juos keisti, koreguoti; taikyti atitinkančias mokymosi stilių ir tinkamas
užduočiai atlikti strategijas; susitelkti, išlaikyti dėmesį mokymosi užduočiai atlikti;
mokytis savarankiškai, atkakliai, kryptingai; susidūrus su sunkumais ar nesėkmėmis,
atkakliai ieškoti išeities, valingai dirbti; mokytis individualiai, grupėje, klasėje;
mokytis iš įvairių informacijos šaltinių; tvarkyti informaciją: rasti, suvokti, atsirinkti,
sisteminti, kritiškai vertinti.
Reflektuoti mokymosi veiklą/procesą ir rezultatus: įvertinti savo mokymosi
veiklą ir rezultatus, nustatyti sėkmės ir nesėkmės priežastis; numatyti, ką kitą kartą
atlikdamas panašaus pobūdžio užduotį darytų kitaip; remiantis veikloje įgyta
patirtimi, išsikelti naujus mokymosi uždavinius.

Kad studentas galėtų sėkmingai ugdytis mokėjimo mokytis gebėjimus, jis turi
žinoti ir suprasti:
•

kaip vyksta mokymosi procesas;

•

kokie mokymosi būdai ir strategijos tinka vienai ar kitai mokymosi
problemai spręsti;

•

kad egzistuoja skirtingi mokymosi stiliai;

•

savo mokymosi stilių, savo mokymosi galias ir galimybes;

•

iš kokių šaltinių galima mokytis.
Pasak

Jensen

(1999),

mokėjimo

mokytis

patirties

studentai

įgyja

mokydamiesi konkrečių mokomųjų dalykų, praktiškai veikdami. Todėl turi būti
organizuojama tokia mokomoji veikla, kuri sudarytų visavertį mokymosi ciklą:
1.

Kelti mokymosi tikslus ir uždavinius;

2.

Planuoti mokymosi veiklą;

3.

Kryptingai veikti siekiant išsikeltų mokymosi uždavinių;

4.

Reflektuoti savo mokymosi veiklą ir rezultatus.
,,Mokymosi procese studentams turėtų būti sudaryta galimybių kalbėtis su
dėstytoju ir draugais apie mokymosi uždavinių aktualumą, prasmingumą, galimybę
pritaikyti įgytą patirtį kituose kontekstuose; kelti individualius mokymosi uždavinius
ir juos aptarti su kitais. Studentai turėtų būti mokomi planuoti savo mokymosi veiklą,
kurti ir aptarti bendros veiklos planus. Mokantis naujų dalykų studentai turi būti
skatinami remtis turima patirtimi, taikyti įvairias mokymosi strategijas, išsiaiškinti jų
tinkamumą aptarti klaidingus įsitikinimus ir juos koreguoti, kalbėtis su kitais apie
naujai įgyjamą patirtį, žinias tam, kad galėtų kontroliuoti savo supratimą. Ypač
svarbus refleksijos etapas, nes tuo metu įprasminama tai, kas išmokta. Todėl labai
svarbu skatinti studentus įvairiais būdais apmąstyti bei vertinti savo ir kitų mokymosi
veiklą ir rezultatus.“ (Longworth, 2003).
Mokėjimas mokytis yra esminis visam mokymuisi.
Pasak Wells ir Glaxton (2002), mokėjimas mokytis suvokiamas kaip esminė
kompetencija, kurios reikia, kad mokymasis visą gyvenimą taptų realybe. Tai
polinkis ir gebėjimas organizuoti bei reguliuoti savo paties mokymąsi, efektyviai
valdyti savo laiką, spręsti problemas, įgyti, apdoroti, įvertinti ir įsisavinti naujas
žinias bei šias žinias ir gebėjimus pritaikyti įvairiuose kontekstuose – namuose,
darbe, ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo procesuose bei visuomenėje.

Žinios:
•

savęs pažinimas: savo mėgstamų mokymosi metodų, savo gebėjimų ir
kvalifikacijos stipriųjų ir silpnųjų pusių žinojimas;

•

žinojimas apie prieinamų ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo galimybes.
Gebėjimai:

•

laiko valdymas: sudaryti galimybes šiek tiek laiko skirti mokymuisi;

•

informacijos valdymas;

•

savarankiškumas, disciplina, atkaklumas mokymosi procese;

•

naudoti tinkamas priemones (intonacija, gestai, mimika ir t.t.) žodinei
komunikacijai;

•

suprasti ir parengti įvairius informacinius pranešimus (rašytine ar šnekamąja
kalba, pasitelkus garsus, muziką ir t.t.);

•

susikaupti tiek ilgam, tiek trumpam laiko tarpui;

•

kritiškai galvoti apie mokymosi objektą ir tikslą.
Nuostatos:

•

prisitaikymas ir lankstumas;

•

savęs motyvavimas ir pasitikėjimas savimi, tikintis sėkmės;

•

savęs suvokimas, palaikantis norą keistis ir toliau plėtoti kompetencijas;

•

iniciatyvumas (mokytis);

•

teigiamas mokymosi kaip gyvenimo praturtinimo galimybės vertinimas.
Jensen (1999) sako, kad mokymosi esmę galima nusakyti tokiais teiginiais:
Mokymasis yra aktyvaus konstravimo procesas. Mokymasis nėra žinių ir

įgūdžių perdavimas, o besimokantieji nėra tik pasyvūs „priėmėjai“. Mokymasis yra
aktyvus supratimo, prasmių ir įgūdžių konstravimo procesas. Konstravimas galimas
tada, kai mokymosi procesas yra orientuotas į besimokantįjį, kuris pažinimo proceso
metu pats ieško prasmių (mokosi per pažinimą). Trumpiau tariant, mokymasis yra
kiekvieno individo subjektyvi individualios prasmės konstrukcija.
Mokymasis yra gausėjančių žinių sujungimas. Mokymasis visada yra
pagrįstas jau turimomis žiniomis ir pažinimo (kognityvinėmis) struktūromis. Tai yra
požiūris į mokymąsi kaip į procesą, jungiantį naujai įgyjamas ir jau turimas žinias ir
mokėjimus. Pagrindinis faktorius, įtakojantis mokymąsi, yra tai, ką besimokantysis
jau žino. Taigi įvertinkime žinias ir nuolat į tai atsižvelkime.
Mokymasis yra bendradarbiavimas. Socialinis mokymosi aspektas yra
svarbus konstruktyvistų teorijoje, tačiau jį dar labiau akcentuoja mokymosi

bendradarbiaujant šalininkai. Socialinė sąveika gali vesti į žinių konstravimo ir
transformavimo procesą, kai besimokantieji bendradarbiaudami kuria naujas
koncepcijas ir įgūdžius. Besimokantieji patys konstruoja savo kognityvines struktūras
kalbėdamiesi, aiškindami, diskutuodami, vesdami debatus bei klausinėdami
bendradarbiavimo atmosferoje. Trumpiau tariant: kuo daugiau kalbi, tuo daugiau
išmoksti.
Mokymasis yra savireguliuojantis procesas. Priešingai nei teigia senoji
bihevioristinė paradigma, į gero mokymosi sąvoką įeina ir tokios metakognityvinės
charakteristikos kaip planavimas, vadyba ir reflektavimas. Savireguliacija reiškia,
kad besimokantysis turi tam tikrus įgūdžius, leidžiančius jam pačiam susikurti savo
mokymosi procesą, jam vadovauti ir kontroliuoti, turi norą mokytis ir gali refleksuoti
bei įvertinti visą mokymosi procesą. Kai savireguliacija mokantis pasiekia
pakankamai aukštą lygį, besimokantieji tampa vis mažiau priklausomi nuo įvairių
instrukcijų ir nurodymų. Šio bruožo nereikėtų suprasti tiesiogiai, kadangi mokyme
pasitaiko nemažai atvejų, kuomet stiprus išorinis vadovavimas ar moderavimas yra
labiau efektyvūs.
Mokymasis yra orientuotas į tikslą. Nors mokymasis gali būti ir atsitiktinis,
šiuo metu yra vieninga nuomonė, kad efektyvus ir prasmingas mokymasis yra tada,
kai aiškiai suvokiamas tikslas bei kelias jam pasiekti. Daugeliu atvejų mokytojas
nustato mokymosi tikslus. Jei efektyvų mokymąsi suvokiame kaip konstruktyvų,
besiremiantį turima žinių sistema, bendradarbiavimo ir save reguliuojantį perkėlimo
veiksmą, yra natūralu manyti, kad geras mokymasis taip pat reikalauja mokymosi
tikslų, kuriuos iškelia patys besimokantieji. Mokymo tikslus gali nustatyti mokytojas
arba jie gali būti apibrėžti, įvertinus mokymuisi skirtą medžiagą.
Mokymasis susijęs su kontekstu ir aplinka. Jis vyksta socialinėje materialioje
aplinkoje. Žinios yra dalyvavimo ir tam tikros veiklos rezultatas. Tai reiškia, kad
efektyvus mokymasis yra veikla, kurioje dera proto, kūno, aplinkos ir konteksto
veikla. Mokymasis gali būti sustiprintas, priartinus jį prie realaus gyvenimo
konteksto, kuriame egzistuoja tiek socialinis, tiek fizinis komponentai.
1.2. Mokymasis ir patyrimas
Pasak Jarvio (2001) ,,Mokymąsi galima suprasti kaip atsaką į patyrimą ar net
kaip veikloje atsiradusį patyrimą. Reagavimo į patirtį formos, grupuojamos į tris
kategorijas: nesimokymas, nerefleksyvusis mokymasis ir refleksyvusis mokymasis.“
(1 lentelė).

1 lentelė. Mokymosi tipologija

Reakcijos į patirtį kategorija
Nesimokymas

Mokymosi / nesimokymo forma
Prezumpcija
Nesvarstymas
Atmetimas

Nerefleksyvusis mokymasis

Nesąmoningas mokymasis
Įgūdžių įgijimas
Įsiminimas

Refleksyvusis mokymasis

Kontempliacija
Refleksyvus įgūdžių išmokimas
Mokymasis eksperimentuojant

Šaltinis: Jarvis, P. (2001). Mokymosi paradoksai. Kaunas. 57 p.
Žmonės ne visada mokosi iš savo patirties.
Anot Jarvio (2001), tipiška reakcija į kasdienę patirtį yra prezumpcija. Ji
reiškia, kad yra pasitikima pasauliu ir jo nekintamumu. Nors veiksmai kartojami
nesusimąstant ir mechaniškai, prezumpcija yra dažna socialinėje gyvensenoje.
Žmonėms būtų visiškai nepakenčiama, jei jie bet kokioje situacijoje turėtų apgalvoti
kiekvieną žodį, kiekvieną veiksmą, o tik po to veikti.
Nesvarstymas yra kita reakcija į potencialų mokymosi kasdieniame gyvenime
patyrimą; jo poveikis veikiančiajam yra nevienodas ir priklauso nuo aplinkybių. Į
potencialią mokymosi situaciją žmonės gali nereaguoti dėl daugelio priežasčių.
Galbūt jie per daug užsiėmę, kad apie tai mąstytų, gal gąsdina rezultatai, o gal
nepajėgia suprasti, į kokią situaciją pateko. Taigi pasitaiko atvejų, kai žmonės
atpažįsta potencialią mokymosi iš patirties situaciją, tačiau nepajėgia ja pasinaudoti.
Pasak Freire (2000), būna, kad žmonės atsisako pasimokyti iš situacijos.
Susidūrimas su šiuolaikiniu sudėtingu pasauliu yra potenciali mokymosi galimybė.
Tačiau kai kurie žmonės nesistengia suprasti ir atsisako mokytis. Tam tikra prasme
jie yra anoniminėje situacijoje. Šioje situacijoje atsiduria visi, kurie, žvelgdami į
pasaulį, tvirtina neketiną keisti nuomonės ar požiūrio, nes jie tiki savo teisumu.
Atmetimas leidžia jiems būti savimi.
Anot Jarvio (2001),

yra trys nerefleksyviojo mokymosi formos-

nesąmoningas mokymasis, įgūdžių įgijimas ir įsiminimas - yra priskiriamos tikrajam
mokymuisi. Visoms joms nebūdinga refleksija.

,,Nesąmoningas mokymasis dažnai vadinamas atsitiktiniu, nors tai netikslus
terminas, nes jame neatsispindi mokymosi procesas, vykstantis be sąmoningų
besimokančiojo pastangų. Ši mokymosi forma galima ties sąmonės riba, regos
pakraštyje. Individams įprasta sąmoningai arba vos sąmoningai kontroliuoti savo
veiksmus bei juos įsiminti. Vairuodami žmonės paprastai sąmoningai nestebi visų
kelionės įvykių, bet, jei vėliau kas nors paklausia, jie atsako: „Taip, lyg ir kažką
prisimenu.“ Primygtinai pareikalavus, kartais jie sugeba prisiminti kai kuriuos
konkrečius dalykus.“ (Jarvis, 2001).
Nesąmoningas mokymasis bendraujant paprastai nevyksta, tačiau jis gali
vykti tais atvejais, kai vienu metu išgyvenamos dvi patirtys, o patiriančiajam antrinė
patirtis svarbesnė už pirminę. Pavyzdžiui, kalbėdamiesi žmonės ne visada kreipia
dėmesį į aplinką; jie gali akies krašteliu matyti ar nujausti, kas vyksta šalia.
Įgūdžių įgijimas dažniausia siejamas su rankų darbo reikalaujančiomis
profesijomis

bei

siekiant

fizinio

tobulumo.

Šis

pasirengimas

nėra

vien

nesąmoningas. Taigi ateityje šiam terminui reikėtų priskirti tik paprastų, trumpų
operacijų, tokių, kokios atliekamos prie konvejerio, įgijimą. Dažniausiai šie įgūdžiai
įgyjami, imituojant ar atliekant vaidmenis.
Įgūdžių įgijimas yra dar viena mokymosi forma, dažniau vykstanti dėl
veiklos patirties, rečiau - bendraujant tarpusavyje. Tarp įgūdžių įgijimo ir žinių yra
svarbus ryšys: besimokantieji gali stebėti demonstruojamus veiksmus ir pasakyti/ jog
jau žino, kaip reikia atlikti užduotį. Beje, jie žinos tik kognityviai ir netiesiogiai, kol
patys neatliks tos užduoties.
Įsiminimas yra geriausiai žinoma mokymosi forma. Vaikai išmoksta daugybos lentelę, praturtina žodyną ir kt. Kai suaugusieji pradeda studijuoti aukštosiose
mokyklose, dažnai pajunta, kad iš jų laukiama būtent šios mokymosi formos, kad ji
yra svarbiausia, taigi stengiasi įsiminti viską, ką sako dėstytojai, ką parašė
mokslininkai, kad visa tai pakartotų per egzaminą. Manoma, kad būtina išmokti ir
įsidėmėti kiekvieną autoritetų išminties krislą, kiekvieną jų žodį. Dėl to ši mokymosi
forma yra būdinga patirčiai, kuri įgyjama komunikuojant. Įsiminimas dar gali vykti
tuomet, kai kažką pavyksta atlikti sėkmingai. Tada šių atsiminimų pagrindu
planuojami ateities veiksmai. Taigi įsiminimas yra susijęs ir su tiesiogine veiksmo
patirtimi.
Nesąmoningo mokymosi, įsiminimo ir įgūdžių įgijimo svarba plačiajame
socialiniame kontekste tampa aiškesnė. Šis mokymosi būdas priklauso socialinės
reprodukcijos procesams. Žmonės neabejoja visuomene ir jos struktūromis, nekeičia

jų. Šiuo būdu išmokstama įsikomponuoti į didelę organizaciją ar į visuomenę;
išmokstama būti savo vietoje.
Pasak Jarvio (2001), nesąmoningas mokymasis neišvengiamai reprodukuoja
socialines visuomenės struktūras, tačiau to paties negalima pasakyti apie refleksyvųjį
mokymąsi. Freire bei kiti nagrinėjo refleksijos procesą. Refleksyviajam mokymuisi
yra būdingas revoliucingumas ar kritiškumas. Refleksyvusis mokymasis nebūtinai
turi būti novatoriškas, kad „vien tik dėl hermeneutinės refleksijos galimybės nesu
savo paties nelaisvėje“, t.y. individai gali į save pažvelgti iš šalies, spręsti ir vertinti
savo mokymąsi. Refleksyvusis mokymasis yra modernumo simbolis.
Kontempliacija - tai įprasta mokymosi forma. Bihevioristiniuose mokymosi
apibrėžimuose neatsižvelgiama į kontempliaciją, nors vis dėlto kontempliacija gali
būti laikoma intelektualiuoju požiūriu į mokymąsi, nes ji daug dėmesio skiria
grynajam mintijimui. Kontempliacija - tai mąstymas apie patirtį bei išvados
formulavimas, kuomet ne visuomet atsižvelgiama į socialinę tikrovę. Kontempliacija
(renkant žodį, atsižvelgta į religijos užuominas) gali apimti ne vien meditaciją, bet ir
filosofo, profesionalaus matematiko mąstymą ar netgi kasdienio gyvenimo mintis.
Kontempliatyvusis mokymasis nuo mąstymo skiriasi tuo, kad, kontempliatyviai
mokantis, daroma išvada.
Refleksyvusis įgūdžių įgijimas yra viena iš mokymosi formų, kurią Schonas
(1983) mini, teigdamas, kad profesionalai praktikoje greitai mąsto. Reaguodami į
unikalias situacijas, jie sugalvoja netikėtus išeities būdus. Šiuo būdu ne vien įgyjami
įgūdžiai, bet ir suvokiami praktikos pagrindai.Profesionalui aišku, kodėl būtent taip
reikia taikyti savo įgūdžius.
Eksperimentinio mokymosi atveju teorija yra išbandoma praktikoje, o gautas
rezultatas yra naujos žinios socialinės tikrovės kontekste. Šis požiūris į mokymąsi
yra

labai

artimas

sampratai

apie

žmones

kaip

mokslininkus,

nuolat

eksperimentuojančius su savo aplinka ir iš to kiek nori kartų kartoti kilpą abiem
kryptimis.
Modelis atstovauja mokymosi per patirtį arba mokymosi veikiant ir galvojant,
stebint. Mokymasis per patirtį apibūdinamas kaip patirties sąvokų, stebėjimo ir
veiklos integravimo procesas. Esminis šio modelio sėkmės faktorius yra išmokyti
mokinį tapti savarankišku. Tokio mokymo turinio planavimo pagrindas yra mokinio
patirtis, jo refleksija, apmąstymai, ir tai sudaro mokymo turinio pagrindą, o tik po to
– naujų sąvokų formavimas bei naujų situacijų poveikio išbandymas. Modelis
orientuotas į patirtį, refleksiją.

Suaugusieji mokosi, pereidami per tam tikrus ciklo etapus: konkrečios
patiries,

reflektyvaus

stebėjimo,

abstraktaus

konceptualizmo

ir

aktyvaus

eksperimentavimo.
Jarvio (2001) požiūriu, patirtis teikia peno apmąstymams, apibendrinimams,
įžvalgoms, kurios leidžia geriau suprasti ir įsisąmoninti tai, ką patyrėme. Teoriniame
lygmenyje mes galime rasti atsakymus į beveik visus klausimus, tačiau konkretūs
atvejai, problemos, su kuriomis žmonės susiduria realiame gyvenime, yra
nepakartojami, vieninteliai.
Beveik kasdien asmeniniame gyvenime arba profesinėje veikloje susiduriame
su unikaliais atvejais, kurių sprendimas knygose neaprašytas, jeigu mokslo žinios
negali iš esmės nurodyti, kaip išspręsti gyvenimiškas problemas, veiksmingai dirbti,
kaipgi praktikai įgunda daryti ir ima išmanyti tai, ką jie daro? Matyt, veiksmingai
dirba ir tampa ekspertais tie profesionalai, kurie geba mokytis iš savo patirties arba
sieja ją su nuodugnia analizei bei apmąstymu. Anot Jarvio (2001) tai – reflektyvaus
stebėjimo etapas, kurį peržengę pradedame ieškoti sąsajų su mūsų turimomis
teorinėmis žiniomis, koncepcijomis.
Atradę tokias sąsajas, patikrinę turimas teorijas arba susikūrę naujas
koncepcijas mes sprendžiame esamas ir naujai kylančias problemas, taigi esame
abstraktaus konceptualizavimo etape. Po pastarojo seka aktyvaus eksperimentavimo
etapas, kuris pasižymi veikla, naujų koncepcijų, idėjų išbandymu ir padeda atsirasti
naujai patirčiai.
Kolbio patirtinio mokymosi ciklas pagrindžia patirties ir jos sisteminimo –
reflektyvaus ir abstraktaus – svarbą gyvenimui ir mokymuisi.

1 pav. Kolbio mokymosi ciklas

Šaltinis: Jarvis, P. (2001). Mokymosi paradoksai. Kaunas. 55 p.

1.3. Psichologiniai mokymosi veiksniai
,,Mokymasis – ne vien pažįstamoji – intelektinė studentų veikla, bet visos
asmenybės tikslingas aktyvumas perimant ir įvaldant mokslo, technikos, meno,
darbo, socialinių santykių vertybes. Tai sunkus besimokančiųjų darbas, reikalaujantis
viso žmogaus: sveikatos, fizinių jėgų, proto, emocijų ir valios, tvirto charakterio,
gabumų ir noro gerai mokytis, taip žinojimo, kaip mokytis. Be to, kaip ir kiekvienas
darbas, taip ir mokymasis neįmanomas be drausmės ir savidrausmės, be specialių
darbo reikalavimų įvykdymo: sukurti kokybišką, socialiai reikšmingą produktą, t.y.
išmokti taip, kad išsilavinimas būtų galima pritaikyti veikloje.“ (Gage, Berliner,
1994).
Nusiteikimo mokytis pagrindas – teigiamas vidinis santykis su mokymosi
priedermėmis. Mat visi žmogaus santykiai su aplinka, su jos reikalavimais prasideda
nuo jo paties vidinės būsenos (nuo nuotaikos, nuomonių, nuostatų, požiūrių). Visas
šis kompleksas psichinių darinių virsta nusiteikimu – ilgalaike pakilia asmenybės
parengtimi veikti. Nusiteikimas mokytis ir yra teigiamų emocijų grindžiama ilgalaikė
nuostata gerai vykdyti mokymosi priedermes. Nusiteikimas mobilizuoja, aktyvina
pažinimo procesus (suvokimo, atminties, mąstymo, vaizduotės) ir valią. Priešinga
būsena – nenusiteikimas.
Nusiteikimą mokytis palaiko sėkmės išgyvenimas, pasiekimų – gerų rezultatų
– perspektyva. Nesėkmės vienus studentus skatina pasitempti, kitus žlugdo, trečius
daro abejingus. Studentams ir dirbantiesiems nusiteikimas mokytis – ištvermės
šaltinis, kvalifikacijų tobulinimo veiksnys. Juos itin skatina studijų tikslas,
aspiracijos, interesas, kultūrinės vertybės.
,,Stropumas glaudžiai susijęs su nusiteikimu mokytis. Ši nuostata skatina
stropumą, kruopštumą, atsakingą mokymąsi ir darbą. Tais atvejais, kai nusiteikimas
mokytis nuslūgsta, sumažėja, stropumą motyvuoja įvairūs kiti veiksniai, tiesiogiai
nesusiję su mokymosi dalyku, su priedermėmis: gero atlyginimo, gerų pažymių
tikimybė, noras lenktyniauti, savo prestižo gynimas, poreikis įgyti specialybę, gauti
diplomą, geresnę darbo vietą ir t.t. Šie veiksniai tampa mokymosi motyvais, t.y.
vidine jėga, nukreipiančia, reguliuojančia, palaikančia asmenybės aktyvumą
mokantis teorinių dalykų ar praktinių veiksmų.“ (Bydam, 2000).
Charakteris – itin svarbus gero mokymosi veiksnys. Mokymuisi itin svarbūs
valiniai charakterio bruožai. Jie lemia studentų veiklą ir elgesį, gebėjimą kelti
prasmingus tikslus, ieškoti racionalių veiklos būdų, drausmingumu, atkalumu ir

ištverme įveikiant sunkumus, principingumą, aktyvumą, susitelkimą, ryžtingumą. Be
valios pastangų neįmanoma sėkmingai mokytis.
Atkalumo ir ištvermės reikia kasdien, nes mokymasis – nuolatinis
prieštaravimų, vidinių sunkumų ir išorinių kliūčių įveikimas siekiant tikslo – išmokti,
išklausyti paskaitą, išstudijuoti mokslinę knygą, parašyti referatą ir t.t. Tai sunkus
protinis darbas.
Pasak

Jovaišos (2001), mokymuisi svarbūs ir kiti charakterio bruožai.

Emocinis labilumas trikdo normalią proto veiklą. Būtina valdyti emocijas. Taip pat
svarbūs asmenybės požiūriai ir nuostatos į priedermes, kurios siejasi su mokymosi
tikslais ir uždaviniais. Pareigos įsisąmoninimas, įprotis atlikti pareigas palengvina
mokymąsi, studijas, formuoja darbštumą. Darbštumas – toks charakterio bruožas,
kuris kompensuoja gebėjimus mokytis.
Be dėmesio neįmanoma jokia veikla. Reikia sukelti studentų dėmesį mokymo
dalykui ir konkrečioms užduotims sužadinant ir palaikant jų kryptingus interesus.
Mokantis galime koncentruoti dėmesį valios pastangomis sukeliant savyje tikslą
stebėti, klausyti, suprasti. Tyrimai rodo, kad valingai, sąmonės pastangomis sukeltas
dėmesys nereikalauja ilgalaikės įtampos, kad dėmesys būtų išlaikytas, nes atsiranda
povalinis dėmesys, kuris savaime kreipia visus sąmonės procesus į suvokiamąjį
objektą. Todėl studentams svarbu išmokti

prisiversti, valios pastangomis

(įsisąmoninat mokymosi tikslą, įveikiant priešiškus motyvus, apsisprendžiant)
pradėti nepatrauklų neįdomų darbą. Vėliau mokymosi įtampą padeda palaikyti
povalinis dėmesys. Taip mokantis ugdoma valia, charakteris.
Pažinimo procesų aktyvumas – esminis gero mokymosi veiksnys. Todėl
svarbu aktyvinti suvokimo, atminties, mąstymo ir vaizduotės procesus.
Anot Bydam (2000), suvokimas būna aktyvus, kai studentas ne tik žiūri, bet
ir mato, ne tik girdi, bet ir klauso, t.y. kai įsisąmonina pojūčiais pajuntamą mokymo
medžiagą. Ką nors suvokiant (pasakojimo mintis, knygos tekstą, rodomą paveikslą ir
kt.) svarbu tuoj pat ar vėliau išsiaiškinti suvokimo tikslumą, apimtį, sąmoningumą,
nes visada subjektas daro klaidų.
Ką nors stebint, klausant, skaitant būtina panaudoti mąstymo operacijas:
lyginimą, analizę, sintezę, apibendrinimą, konkretinimą. Mąstymas suvokimo
procesą daro tikslesnį, pilnesnį, aiškesnį, kartais iškelia klausimų, abejonių, kurios
skatina gilintis į suvokiamus dalykus. Itin reikšmingos lyginimo operacijos aktyviai
suvokiant: studentas stengiasi įžvelgti objektų panašumus ir skirtumus, ankstesnių ir
vėlesnių įvykių ypatumus. Lyginimas reikalauja kitų mąstymo operacijų aktyvumo.

Atminties vaidmuo mokymesi gali būti apibūdintas ,,išmokimo pamato“
sąvoka. Gera atmintis ilgam fiksuoja vaizdinius, sąvokas, mintis, sprendimų būdus,
tikslingus judesius ir veiksmus. Paprastai gerą studentą apibūdina gera atmintis, t.y.
įsiminimo greitumas, atgaminimo parengtis, tikslumas ir pilnumas.
Dažnai guodžiamasi silpna atmintimi ir tuo bandoma pateisinti blogą
išmokimą bei negebėjimą įsisavinti mokomuosius dalykus. Užmirštama, kad atmintį
galima lavinti, pasiekti didelį imlumą ir atgaminimo aktyvumą. Tam reikia žinoti
savo atminties stipriąsias ir silpnąsias ypatybes, dominuojančią atminties rūšį (pvz.:
regimąją, girdimąją, motorinę) ar tipą (pvz.: konkretų vaizdinį, abstraktų žodinį,
loginę ar mechaninę), įsiminimo ir atminties turinio išsaugojimo trūkumus.
Sąmoningas atminties lavinimas, įveikiant jos trūkumus, greitai suteikia norimų
rezultatų. Visiems reikia lavinti atmintį, sąmoningai mokantis, giliai ir plačiai
apsvarstant

mokymosi dalykus, kartojant, taikant įsiminimą ir atgaminimą

palengvinančius būdus (mnemotechniką).
Dėmesys, atmintis į aktualų būvį sukelia sąmonės turinius: vaizdinius,
sąvokas, žodžius, išmoktus teiginius, sakinius, simbolius, formules ir kt. Mąstymas
operuoja tais turiniais ieškodamas tarp jų ryšių, dėsningumų, priešingumo ir kt.
Mokantis lavinamas mąstymas.
Laužackas (2004) teigia, kad aktyvus mąstymas – svarbus gero mokymosi
veiksnys, nes jis tobulina suvokimą, atmintį. Kad mąstymas būtų aktyvus, jį reikia
probleminiais klausimais, mąstymo uždaviniais sužadiname motyvus, pasakome ar
nepasakome, yra kuo nors motyvuota. Net mąstymo operacijos motyvuojamos. Todėl
reikia bent norėti turėti konkretų tikslą analizuoti tą ar kitą reiškinį, ką nors
klasifikuoti, apibendrinti ir t.t. Vadinasi,

mokantis keliami mąstymui konkretūs

uždaviniai, motyvuojami jų sprendimo būdai ir veiksmai.
Didelę reikšmę mąstymo aktyvinimui turi teorinė ar praktinė veikla, kuri
reikalauja iš studento ne vien tikslaus suvokimo, geros atminties, aiškaus mąstymo,
bet ir vaizduotės. Pasitelkus vaizduotę atkuriamas tikrovės vaizdas pagal schemą,
pasakojimą arba numatomas įsivaizduojamas veiklos rezultatas, kuriamas koks nors
naujas dalykas, konstruojamas techninis objektas ir pan. Vaizduotės veikoje aktyviai
dalyvauja emocijos, mąstymas, atmintis, ją sąlygoja įgimti gabumai, kita vertus,
vaizduotės darbas ugdo kūrybinius gebėjimus.
Studentas tiria savo psichinį aktyvumą, rūpinasi jį didinti, savarankiškai ieško
būdų, kaip įveikti sunkumus, pasiekti aukštą išsilavinimo lygį.

Savarankiškumas – didžiausio asmenybės aktyvumo ir brandos sąlyga, taip
pat svarbus subrendusios asmenybės bruožas. Todėl asmenybės ugdymas vyksta
plėtojant savarankiškumą.
Asmenybės savarankiškumas plėtojamas savarankiška veikla (intelektine ir
praktine). Jau antrųjų – trečiųjų metų sandūroje vaikas pirmą kartą pareiškia, kad jis
– savarankiška būtybė: ,,Aš pats pavalgysiu“ ir t.t. Asmenybė tolydžio bręsta
plėtojantis jos savarankiškumui. Tad savarankiškumo laipsniu galima matuoti
asmenybės sambrandą.
Savarankiškumo plėtotei reikia laisvės – veiklos tikslų, priemonių ir būdų
pasirinkimo bei tikro savarankiškumo – tikros laisvės.
Mokymosi šerdis – pagalba žmogaus savarankiškai veiklai jam perimant
kultūros lobius. Suprantama, jog savarankiškumas mokantis susietas su griežta
atsakomybe už mokymosi rezultatus. Jeigu atsakomybė nelydi mokymosi pastangos,
prarandamas tikras savarankiškumas, nes aplinka (tėvai, dėstytojai, visuomenė) ima
reikalauti, spausti mokytis. Prievartos situacijoje veikdamas, studentas praranda
savarankiškumą, nes jis vykdo kitų, o ne savo valią. Mąstymo ir praktinės veiklos
savarankiškumui ugdyti skiriamos pažintinės ir praktinės savarankiškos užduotys,
kurių vykdymas vadinamas ,,savarankiškais darbais“. Mokymasis, galima sakyti, yra
tikslingų savarankiškų darbų vykdymas. Jie svarbiausia mokymosi organizavimo
priemonė. Kiekvienas mokomasis dalykas turi specifinių savarankiškų darbų sistemą,
kurią tyrinėja ir sudaro dėstymo metodikų specialistai. Kadangi ji sudaroma taip, kad
lavintų studentų recepcines, reprodukcines ir produkcines bei kūrybines jėgas,
mokantis reikia rūpestingai atlikti numatytus savarankiškus darbus. Jie turi lemiamą
reikšmę ne tik išmokimui, bet ir gebėjimų plėtotei.
,,Įgimti gabumai – giluminis mokymosi veiksnys, sąlygojantis lengvą, greitą
ir kokybišką išmokimą. Todėl mokantis svarbu stebėti, kas lengviau, greičiau, geriau
išmokstama, padaroma. Dažnai į tai studentai nekreipia dėmesio, nepanaudoja
gabumų specialiesiems gebėjimams plėtoti. Greit atlikę savarankiškus darbus skuba
pasitenkinti laisvalaikio malonumais, kai tuo tarpu galėtų lengvai anksčiau baigti
mokymo kursą ir lavintis toliau, išmokdami darbui reikalingų mokėjimų ir įgūdžių.“
(Adamonienė, 2001).
1.4. Mokymosi teorijos
Mokymosi esmės paieškos prasidėjo XX a., o ypač šis procesas suaktyvėjo
antroje to amžiaus pusėje. Jos susijusios su pedagogikos, mokymosi psichologijos,

sociologijos ir neurologijos atradimais ir plėtra. Tyrimai, pagrįsti mokymosi analize,
pirmiausia surado atgarsį bihevioristinėje ir kognityvinėje teorijose ir sudarė prielaidas
atsiradimui kitų mokymosi teorijų bei požiūrių, kurių dabar skaičiuojama jau
dešimtimis. Per praėjusį šimtmetį buvo sukurta daugybė mokymosi teorijų, tačiau iki
šiol nesusitarta dėl kurios nors vienos jų pripažinimo vyraujančia. Tačiau svarbiausios
šių laikų mokymosi teorijos yra dvi – biheviorizmas ir kognityvioji teorija.
Anot Balčytienės (1998), biheviorizmas - tai objektyvus gamtos mokslas,
kuriantis žmogaus elgesio prognozavimo ir valdymo metodus. Prie šio mokslo plėtros
labai prisidėjo rusas Pavlovas ir amerikiečiai Thorndike, Watson. „Žmogus laikomas
labiausiai išsivysčiusiu gyvūnu, kurio elgesys, nors ir sudėtingesnis, tačiau iš esmės
nesiskiria nuo jo „giminaičių“ gyvūnų“, teigia Fürst (1998). Šios teorijos požiūriu,
vienintelis būdas suprasti žmogų yra studijuoti jo elgesį ir iš to gauti psichologinę
informaciją apie jį. Taip teigdami šio mokslo šalininkai pabrėžė, kad psichologai turi
tirti žmogaus organų - nervų, raumenų, glandų - veiklą, kad galėtų gauti objektyvią
informaciją apie žmogaus elgesį. Tai reiškia, kad protinei veiklai įrodyti naudojami
objektyvūs fiziniai reiškiniai, t.y. tai, ką galima įrodyti. Tačiau bihevioristai visiškai
neatmeta protinės veiklos, išskirdami fiksuotą jos pasireiškimų skaičių-mąstymą,
jausmus, mokymąsi, bet ir juos apibrėžia elgsenos Morshead (1995) pažymi, kad:
- žmogaus mąstymas - tai kalbėjimas su savimi. Jis lengviausiai iliustruojamas
vaikų pavyzdžiu. Jie visą laiką kalba ir kalba, kad ir ką veiktų. Vėliau, jau suaugę, mes
išmokstame save valdyti ir kalbėti tylomis. Geriau įsižiūrėję pamatytume, kaip kruti
name lūpas ar liežuvį. Raumenų generuojama kalba sutapatinama su mąstymu, t.y.
mąstymas suprantamas kaip vidinė kalba;
- žmogaus jausmai suprantami kaip neurologiniai pasireiškimai, kaip nervų
sis
temos generuojamas biologinis reiškinys. Tai fiziologinė vidinė reakcija, atsirandanti
dėl išorės poveikių per įvairius pojūčius ir receptoriais perduota į centrinę smegenų
dalį, kurioje per limbinę sistemą pasiekia smegenų žievę ir interpretuojama kaip
emocijos;
-

mokymosi esmei atskleisti didžiausią reikšmę turėjo B.F. Skiner

eksperimentai, atlikti su gyvūnais: jis tyrinėjo, kaip galima būtų sukurti mokymosi
aplinką, kuri formuotų teisingus mokinio veiksmus ir deramą reagavimą j tai, kaip
reikėtų atlyginti mokiniui už tinkamą elgesį. Pagrindine išmokimo priemone laikomas
elgesio pastiprinimas.

Mokymosi esmė, bihevioristų nuomone, remiasi stimulo ir reakcijos principais.
Stimulas-mokytojo šypsena, paklausimas, pagyrimas, dėmesio atkreipimas; reakcija noras atsakinėti, rankos pakėlimas. Stimulas sukelia reakciją ir, jeigu tai pasikartoja
keletą kartų, ji gali tapti automatiška, t.y. mokinys gali greitai išmokti, kaip jam reikia
reaguoti. Manyta, kad skatinant mokinį įvairiomis formomis, gerės ir jo mokymosi
kokybė.
Naujesnis kognityvinės psichologijos požiūris į mokymąsi nevengė neišspręstų
problemų. Jos šalininkai kreipia dėmesį į kokybines mąstymo ir mokymosi charakteristikas. Kognityvinė psichologija tyrinėja, kaip įgyjamos žinios ir kaip informacija
iš išorinės aplinkos patenka į mūsų atmintį. Mokymasis-tai vizualiai, balsu priimtos
informacijos inkorporavimas į trumpalaikę atmintį bei perdavimas į ilgalaikę. Kad
vyktų mokymasis, jis turi būti prasmingas.
Šveicarų psichologas Piažė (1994) sudarė modelį, aprašantį, kaip žmonės
formuoja šio pasaulio suvokimą rinkdami ir tvarkydami informaciją. Pagal Piažė, kai
kurie mąstymo būdai, kurie atrodo paprasti suaugusiajam, nėra tokie paprasti vaikui.
Kartais galime vaiką išmokyti naujos sąvokos remdamiesi jo bendromis žiniomis.
Tačiau kartais ji neturi prasmės, nes vaikas paprasčiausiai nėra pasirengęs suvokti tos
sąvokos.
Piažė savo teorijoje pateikia prielaidą, kad mes visą laiką stengiamės visur
atrasti prasmę. Psichologas išskiria keturis faktorius - biologinį brendimą, aktyvumą,
socialinį patyrimą ir pusiausvyrą, - kurie sąveikauja ir įtakoja mąstymo pasikeitimus.
Brendimas-tai biologiniai pasikeitimai, kurie yra genetiškai užprogramuoti
kiekviename gimstančiame žmoguje.
Aktyvumas - veikla aplinkoje ir mokymasis iš jos. Pavyzdžiui, asmuo, kurio
koordinacija yra bent kiek susiformavusi, atras pusiausvyros dėsnius supdamasis
sūpuoklėse. Taigi kai mes tyrinėjame bei stebime aplinką ir galiausiai sutvarkome iš
jos gautą informaciją, esame linkę keisti ir savo mąstymą.
Socialinis patyrimas pasireiškia mums bendraujant su žmonėmis, o pažintinį
vystymąsi ugdo socialinė transmisija arba mokymasis iš kitų.
Vaiko gebėjimai plėtojami jam ieškant pusiausvyros tarp žinojimo ir naujų
įžvalgų. Kai esamomis sąlygomis besimokantieji gali valdyti naują situaciją,
pusiausvyra lieka nesuardyta. Jeigu negali - tam tikra veikla padeda tą pusiausvyrą
atstatyti. Pusiausvyra prarandama, kai susiduriama su naujais įvykiais, neatitinkančiais
to, kas jau žinoma.

Piažė (1994) priėjo išvados, kad visos rūšys paveldi dvi pagrindines
tendencijas arba „nekintančias funkcijas“:
- pirmoji skatina minčių ir elgesio kombinavimą, jų organizavimą ir tvarkymą
bei naujų jų kombinacijų formavimą į rišlias sistemas;
- antroji susijusi su prisitaikymu prie aplinkos.
Kiekvienas veiksmas yra organizuotas. Piaget manymu, žmogaus mąstyme formuojasi minčių ir veiksmų sistemos, kurios darosi aktyvios protavimo metu. Kai žmogaus mąstymo procesai yra vis labiau organizuoti, aktyvėja minčių ir veiksmų sistema,
paremta mąstymu ir prisitaikymu prie aplinkos.
Žmogus nuo pat gimimo stengiasi kuo patogiau prisitaikyti prie aplinkos. Šis
procesas vadinamas adaptacija.

Žmogus siekia prisitaikyti ne tik prie tam tikros

ekosistemos, bet jį veikia ir įvairios socialinės sąlygos. Todėl adaptaciją sudaro du
procesai: asimiliacija ir akomodacija. Kai stengiamasi suvokti ką nors, pritaikyti tai
turimoms organizmo struktūroms arba prie to, ką mes jau žinome apie aplinką, - tai
gali būti suprantama kaip asimiliacija. Akomodacija vyksta, kai žmogus turi keisti
turimas schemas reaguodamas į aplinką (kažkokią naują situaciją). Tačiau būna
situacijų, kai žmogus nenaudoja nei asimiliacijos, nei akomodacijos. Tiesiog kai jis
susiduria su kažkuo, visiškai jam nežinomu, paprastai ignoruoja tai.
Pasak Piažė (1994), asimiliacija ir akomodacija gali būti suprantamos kaip
sudėtingas pusiausvyros vyksmas. Jo teorijoje mąstymo pasikeitimai vyksta būtent per
pusiausvyrą paprastai tokiu būdu: jeigu konkrečiai situacijai galime pritaikyti kurią
nors schemą, vadinasi, pusiausvyra yra. Kai schemos neduoda mus tenkinančio
rezultato, pusiausvyros nėra ir mes jaučiamės nepatogiai. Tai verčia mus ieškoti
sprendimo per asimiliaciją ir akomodaciją; tokiu būdu mūsų mąstymas keičiasi,
vadinasi, tobulėja. Suvokimo vystymasis įgyja varomąją jėgą, nes, siekiant sugrąžinti
pusiausvyrą, tobulėja intelektas. Adaptacijos (asimiliacijos ir akomodacijos) procesui
būdingas tam tikras ilgalaikis poveikis kognityvinėms struktūroms, nes priklausomai
nuo patirties jos yra nuolat kintančios (Gage, Berliner, 1994).
Panašias idėjas skelbė ir rusų psichologas Vygotskis (1999). Jis teigė, kad
kognityvinei plėtotei labai svarbi vaiko socialinė aplinka. Kognityvinės raidos ištakas
Vygotskis įžvelgė žmonių kultūrinėje sąveikoje. Čia svarbus vaidmuo tenka kalbai ir
bendravimui.
Nemažą įtaką mokymosi sampratai darė ir iki šiol daro humanistinės psichologijos raida Pasiūlytos mokymosi teorijos ištakos yra jo mintys apie psichoterapiją
ir humanistinis požiūris į žmogų. Visų pirma ji taikoma vaikų ir suaugusiųjų

mokymuisi paaiškinti ir yra įtakojusi nemažai kitų suaugusiųjų mokymosi teorijų. Jos
patrauklumą lemia šie principai:
- mokymosi procesas vyksta gerokai sparčiau ir efektyviau, kai studijuojamas
dalykas sutampa su besimokančiojo asmeniniais interesais;
- mokinį, kaip asmenybę, bauginantis mokymosi procesas taps jam priimtinesnis, kai bet kokia išorinė grėsmė bus sumažinta iki minimumo;
- paties besimokančiojo inicijuotas mokymasis jam yra svarbiausias ir
duodantis
ilgiausiai išliekančius rezultatus.
Remiantis naujomis idėjomis apie mokymosi esmę ir vyksmą, XX a. pabaigoje
atsirado dar daugiau naujų mokymo ir mokymosi teorijų, bandančių sujungti tradicinės
mokyklos uždavinius su naujomis nuostatomis. Tada atsirado susiliejančio ugdymo
(Grendstad, 1996), probleminio mokymosi, kritinio mąstymo ugdymo idėjos.
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konstruktyvistinę mokymosi sampratą, pabrėždami aktyvų individo vaidmenį
informacijos apdorojimo ir žinių įgijimo metu. ,,Konstruktyvizmas yra žinių kūrimo
teorija, kurios principas - patirtimi pagrįsto žinojimo kūrimas, kuriame mokinys
aktyviai dalyvauja. Iš to kyla nuostata, kad tokio mokymosi tikslas yra ne perimti
išorinio pasaulio žinojimo į savo atmintį, bet, remiantis patirtimi, susikurti
individualius pasaulio atspindžius.“ (Grendstad, 1996).
Konstruktyvistai pabrėžia ugdytinių turimų žinių struktūrą. Mokymasis
nevyksta tik stebint, klausantis ar jaučiant. Svarbiausios yra mąstymo struktūros,
kurios plėtojamos remiantis individo veikla ir patirtimi. Ugdytiniai plečia asmeninį
žinojimą apie įvykius ir atvejus remdamiesi savo patirtimi ir ankstesniu žinojimu.
Taigi mokymasis priklauso nuo mokymosi aplinkos, informacijos pobūdžio ir turimų
žinių. Sąsajos tarp ugdytinio turimų žinių ir naujos informacijos yra tas veiksnys, kuris
padaro mokymąsi prasmingą. Todėl mokymosi esmė yra aktyvus informacijos
apdorojimas, klasifikavimas ir perdirbimas.
,,Konstruktyvistai akcentuoja ugdytinių žinias ir supratimą kaip veiklą, bet ne
kaip išorinio pasaulio informaciją. Žmogaus protas suvokia pasaulį iš savo patirties,
bet ne tiesiogiai iš objektyvios realybės. Iš to galima prieiti išvados, kad tai, ką mes
girdime, matome ir jaučiame, nėra išorinio pasaulio realybė, bet jos įvaizdis, t.y. kaip
mes ją įsivaizduojame. Žinojimas yra sukonstruojamas remiantis vidiniu asmeniniu
aktyvumu ir informacija, pasiekiančia mus iš išorinio pasaulio. Besimokantieji
susikuria sau subjektyvias realybes ir savo asmenines teorijas.“ (Balčytienė, 1998).

Pasak Fullan (1998), mokymasis priklauso nuo daugelio skirtingų veiksnių,
kurių reikšmingiausi yra:
a) mokinių turimos žinios ir ankstesnė patirtis;
b) informacijos ir žinių pobūdis;
c) kontekstas, kuriame vyksta mokymasis.
Kadangi kiekvieno ugdytinio žinios ir patirtis yra skirtingos, vadinasi,
mokymuisi reikalingi skirtingi metodai. Anot konstruktyvistų, svarbiausia ugdytojo
užduotis yra sukurti mokymosi aplinką, kurioje ugdytiniai galėtų aktualizuoti
ankstesnę patirtį, žinias ir būtų aktyvūs informacijos priėmėjai. Mokymasis yra
pastiprinamas socialine sąveika tarp ugdytinio ir ugdytojo bei pačių ugdytinių. Taigi
mokymasis yra informacijos apdorojimo, konstravimo ir prasmės kūrimo procesas,
kurį atlikti turi pats ugdytinis.
1.5. Mokymosi sunkumai ir mokymosi metodai
Pasak Jovaišos (2001), mokymosi sunkumus sudaro objektyvios ir
subjektyvios kliūtys, kurios reikalauja fizinių ir psichinių jėgų įtampos joms įveikti.
Tos kliūtys yra mokymosi sunkumų priežastys. Kartu reikia pažymėti, kad
objektyvios ir subjektyvios priežastys viena kitą veikia - sunku jas atskirti.
Objektyvios mokymosi sunkumų priežastys priklauso ne nuo mokinio, o
artimiausios aplinkos, mokymo turinio, mokymosi organizacijos, mokytojo.
Artimiausia aplinka būna neįveikiama kliūtis, kai užterštas patalpų oras,
trūksta deguonies (nevėdinamos patalpos namie, dirbtuvėje, klasėje), stiprus
triukšmas, vibracija (per garsi muzika, aplinkinių garsios šnekos, motorų, staklių
ūžesys dirbtuvėse, gamykloje ir kt), per Šalta ir per karšta oro temperatūra, per
silpnas ar per stiprus apšvietimas, nepatogūs baldai, alkis arba persivalgymas, bendra
šeimos gyvenimo atmosfera, kitokios socialinės sąlygos. Higienos ir buities kultūros
reikalavimų vykdymas turi sudaryti tinkamas mokymuisi sąlygas. Dažnai dėl šeimos
kaltės ugdytiniai ne tik nesimoko namie, bet ir nenueina į pamokas.
Mokymo turinys tampa mokymosi sunkumų priežastimi, kai: 1) per didelė
mokomosios medžiagos apimtis, 2) sudėtinga ir įvairi jos vidinė struktūra, 3) turinio
abstraktumas viršija konkretumą, nes abstraktūs dalykai sunkiau suprantami negu
konkretūs, 4) naujumo laipsnis prašoka studentų mąstymo įgūdžius, 5) mokymosi
turinio nepatrauklumas, apsunkinantis dėmesį, sukeliantis negatyvią mokymosi
nuostatą.

Mokymosi organizacija šeimoje, auditorijoje, bendrabučiuose dažnai sudaro
tokias sąlygas, kad greit pavargstama, sumažėja savarankiškumas, kyla noras
paskubomis, formaliai mokytis. Todėl svarbu pedagogiškai organizuoti mokymąsi.
Grupinio mokymosi sąlygomis kyla įvairių problemų. Viena iš sudėtingesnių klasės, grupės mokymosi nuostata. Kai ji negatyvi, veikia individą, silpnina jo
pastangas, norą rimtai dirbti. Taikymasis prie grupės nuostatos - konformizmas neišvengiamas reiškinys. Tad teigiamų grupės nuostatų mokytis savalaikis
formavimas padeda įveikti ir individualius sunkumus. (Jovaiša, 2003).
Vienas blogas organizacijos pavyzdys – studentų perkrovimas mokomaisiais
dalykais, visokiais darbais. Jiems tenka mokytis ceitnoto sąlygomis, o tai trikdo
normalią veiklą, sukelia didelių sunkumų.
Dėstytojas dažnai būna mokymosi sunkumų priežastis. Neigiamos jo
asmenybės savybės (savęs aukštinimas - studento žeminimas, patyčių, įžeidimų,
prievartos veiksmai, grubumas, bausmė ir kt.) sukuria neigiamus santykius bei slogią
atmosferą, formuoja ugdytinių neigiamą nuostatą bei požiūrį į ugdytoją ir mokymąsi.
Jeigu dėstytojas nesilaiko didaktikos reikalavimų, dirba nemetodiškai, taip pat
sukelia studentams daug sunkumų gerai mokytis.
Mokymosi sunkumų kyla dėl studentų sveikatos, psichinės veiklos ir
asmenybės trūkumų.
Pasak Jovaišos (2001), fizinės ir psichinės sveikatos trūkumai - vaikų
biologinio vystymosi, infekcijų, traumų, netinkamų higieninių ir socialinių sąlygų
padarinys. Stokojant sveikatos, greičiau pavargstama, silpnėja dėmesys, daroma
daugiau klaidų. Dėl įvairių nervinių procesų ypatybių ir pažeidimų vaikai būna
hiperaktyvūs (nepatvarus dėmesys, išsiblaškymas, nepasėdumas, judrumas) arba
hipoaktyvūs (nerangūs, vangūs, neveiklūs, nedėmesingi, ,,tingūs mąstyti“).
Psichinės veiklos trūkumai pasireiškia tiek per paskaitas, tiek mokantis namie.
Jovaiša (2001), nustatė tokias sunkumų rūšis:
1.Intereso dalykui ir mokymuisi nebuvimas. Nuobodulys, klasės ar mokytojo atgrasą
stipresnė už valią mokytis, rengtis kitos dienos pamokoms.
2.Valingo dėmesio trūkumai pasireiškia: a) negebėjimu greitai susikaupti, b) dėmesio
nepatvara klausant, c) skaitant dėl silpno mokymosi tikslo įsisąmoninimo.
3.Valios trūkumai (neryžtingumas, atkaklumo, ištvermingumo stoka siekiant tikslo).
4.Užmiršimas - dažnas netvirto išmokimo padarinys. Mokinys turi žinoti, kaip lavinti
atmintį, išmokti atgaminti mokymosi turinį.
5.Žinių trūkumas, spragos, nežinojimas - tai kliūtys savarankiškai mokytis.

Tačiau nežinojimas - ne vien užmiršimo padarinys, matyt, per mažai mokytasi.
Taigi mokiniui reikia daug pastangų įsiminti mokymosi turinį, kad žinios būtų
tvirtos. Tam jis turi išmanyti mokymosi metodus (kaip dirbti su vadovėliu ir kt.).
Nustatyta, kad nežinojimas sukelia daug įvairių sunkumų mokantis.
6.Analitinio-sintetinio

mąstymo

įgūdžių

stoka

apsunkina mokymąsi visų

dalykų, kuriuose dominuoja mąstymo operacijos: gramatika, matematika, fizika,
chemija, biologija.
7.Abstraktaus-apibendrinamojo

mąstymo

įgūdžių

stoka-kliūtis visiems

dalykams mokytis. „Nesuprantu“ - tai rodiklis, kad reikia padėti įveikti mąstymo
sunkumus.
8. Negebėjimas konkretizuoti abstrakcijas, žinias taikyti praktikoje - barjeras,
sunkiai įveikiamas visais mokymosi metodais. Kaip maryti, mokymasis - ne vien
proto, bet ir valios, emocijų veikla.
Dėl ugdytinio asmenybės trūkumų ir sutrikimų iškyla mokymosi sunkumų. Jie
pastebimi, kai vaikas savo elgesiu išsiskiria iš bendraamžių. Tai pirmiausia
negebėjimas mokytis dėl intelekto trūkumų (įdeda pastangų, bet rezultatai blogi) ribotas mokslumo, valios (lengvai pasiduoda kitų įtakai, nesavarankiškumas,
savikritiškumo stoka, kraštutiniai afektai), perdėto intereso kuriai nors specialiai
sričiai, žinioms, orientacijos laike, kalbos, logikos sutrikimai, infantiliškumas ir kiti
panašūs reiškiniai reikalingi tyrimo ir pagalbos. Mokymąsi apsunkina įvairūs
charakterio trūkumai ir nukrypimai: perdėtas ambicingumas, pasitikėjimas savimi
arba
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silpnavališkumas reikalauja taktiško pedagogo elgesio su šiais trūkumais. Šizoidai,
hipertimikai, isteroidai, epileptoidai reikalingi specialios pagalbos. (Laužikas, 1997).
Mokymasis esti savarankiškas ir nesavarankiškas, t.y. kai naudojamasi kitų
parinktomis priemonėmis ir būdais, remiamasi kitų pagalba. Nesavarankiškas
mokymasis būdingas pradinių klasių mokiniams. Svarbiausia mokymo metodų
paskirtis - ugdyti mokymosi savarankiškumą. Todėl pagrindine mokymosi
organizavimo priemone reikia laikyti savarankišką darbą, tikslingų savarankiškų
darbų sistemą, kuri įgalintų įsisavinti bei išmokti mokomųjų dalykų. Šiuo požiūriu
mokymąsi galima laikyti savarankiškų užduočių bei darbų vykdymą per pamokas ir
po pamokų siekiant mokomųjų tikslų. Kiekvienas mokymo dalykas gali būti
sudarytas kaip tam tikrų užduočių bei savarankiškų darbų sistema. Metodikų
specialistai tiria tų užduočių rūšis, tipus, sudaro jų klasifikacijas. Pasak
Šiaučiukėnienės ir Stankevičienės (2002), skiriami tokie savarankiškų darbų tipai:

1)neproduktyvūs darbai (kopijavimas ir kt);
2)reproduktyvūs darbai (pratybų atlikimas, taisyklių kartojimas ir kt.);
3) produktyvūs darbai (planų sudarymas, sisteminimas, naujų žinių
mokymasis ir kt.);
4) kūrybiniai darbai (sukuriama nauja).
Mokymasis, būdamas daugiau ar mažiau savarankiška studentų veikla, nėra
vien mąstymo veikla. Daugelį metų trunkantis mokymosi procesas mokykloje
reikalauja iš ugdytinių specialios recepcinės, mneminės, mentalinės ir praktinės operacinės, kūrybinės veiklos. Todėl jos būdai ir būdų sistemos sudaro mokymosi
metodų visumą.
Jovaiša (2001), skiria šias mokymosi metodų grupes:
I. Informacijos šaltinių naudojimo metodai.
1.Percepciniai mokymosi metodai.
2.Mneminiai mokymosi metodai.
3.Mentaliniai mokymosi metodai.
II. Praktiniai-operaciniai mokymosi metodai.
1.Pratimų atlikimas.
2.Praktinių darbų atlikimo metodai.
3.Laboratoriniai darbai.
III. Kūrybos mokymosi metodai.
1.Kūrybos pažinimo metodai.
2.Kūrybos proceso organizavimo metodai.
Informacijos šaltinių naudojimo metodai
Percepciniai mokymosi metodai. Klausymas - kultūros vertybių recepcija
(perėmimas,

priėmimas)

klausos

organais

jas

suvokiant,

perdirbant

bei

įsisąmoninant. Šio metodo taikymas kelia klausančiam nemažai reikalavimų,
garantuojančių recepcijos efektyvumą. Mat nustatyta, kad klausymas dažnai būna
mažai naudingas tiems, kas netinkamai taiko šį metodą. Kai kurie autoriai nurodo,
kad 36% studentų supranta paskaitos turinį, 15% neskiria, kas svarbiausia, 27%
nesuspėja užsirašyti ir tik 22% nepatiria jokių sunkumų (Simaška, 1976).
Mokytojo ar dėstytojo kalbos turinio recepcija - aktyvus sąmonės darbas.
Jis prasideda nuo dėstymo tikslo suvokimo - kas bus pasakojama ar aiškinama. Tai
mobilizuoja dėmesį, nusiteikimą ir parengtį klausyti. Labai gerai, jeigu klausytojas iš
anksto suvokia dėstymo struktūrą - planą, atspindintį pasakojimo ar paskaitos

svarbiausius momentus ar etapus. Taip sudaromas būsimojo intelektinio darbo
visumos

vaizdas,

problemų

seka

ir

apimtis.

Jei

planas nepateikiamas,

klausytojas kelia uždavinį suvokti ne tik tai, kas pasakojama, bet ir tai, kokie
dėstymo etapai, koks jo nuoseklumas. Kartu
faktus,

siekiama

įsisąmoninti

teikiamus

argumentus, juos įsiminti. Tikslingas atminties mobilizavimas vyksta

klausant, kai dėmesys fiksuoja konkrečią medžiagą, reikalingą apmąstymams. Todėl
labai svarbu klausant lyginti pateikiamus faktus, mintis,

išskirti esminius

dalykus nuo antraeilių (analizuoti), kritiškai vertinti lyginant su jau žinomais
dalykais, nustatyti prieštaravimus ir neaiškumus, žodžiu, mąstyti klausant. Mąstymo
rezultatas turi būti kalbamų dalykų supratimas. Jeigu jo nepasiekiama, reikia po
pasakojimo klausimu kreiptis į dėstytoją arba į kitą žinomą šaltinį, kuris padėtų
pasiekti visiško aiškumo bei supratimo lygį.
Kaip matyti, informacija klausant ne tik perimama, bet ir mąstant perdirbama
siekiant ją įsisąmoninti, įtraukti į savo patirties sistemą, aktyvinti savo kūrybinę mintį
ir suprasti. Tada klausytojui kyla daug naujų minčių, jis ima pats spręsti panašias ar
skirtingas problemas. Klausymas - sunkus proto darbas. Jį ypač apsunkina dėmesio
nepatvarumas ir laiko stoka apmąstymams, nes reikia sekti minčių tėkmę, nepraleisti
informacijos, reikalingos visumai suvokti. Tą sunkumą didina ir išoriniai dėmesį
blaškantys dirgikliai, ir kalbėtojo didaktiniai trūkumai (per lėta ar per greita kalba,
minčių nenuoseklumas ir kt.), ir pagaliau klausytojo įvairios psichinės ar fizinės
būsenos (nuovargis, galvos skausmas ir kt.). Šiems sunkumams įveikti pedagogas
imasi reikiamų priemonių metodiškai organizuoti klausymą, aplinką, sukelti
motyvaciją, parinkti pamokoje tinkamą laiką (kai mokiniai nepavargę), vaizdinių
priemonių ir t.t.
Klausymo metodikoje svarbią vietą užima pasakojimo, aiškinimo ar paskaitos
fiksavimas. Užrašų problema aktuali, nes patirtis rodo, kad jie, nepakankamai
vertinami ir nemokamai tvarkomi, mažai naudingi. O užrašų tyrinėtojai (K.Simaška,
V.Okonis ir kai kurie kiti) teigia, kad jie vertingi žodinės informacijos recepcijai.
V.Okonis terodo, kad užrašant vidutiniškai įsisavinama 65%, o neužsirašant - tik
27,5% (Simaška , 1976).
Metodiškai tvarkyti pamokų ar paskaitų užrašus galima išmokti po truputį.
Paprasčiausi užrašai praktikuojami jau vidurinėje mokykloje. Sąsiuviniuose užsirašo
pamokos temą, pasakojimo planą, faktus, jų apibendrinimus bei išvadas pagrindinius dalykus, kurie palengvina suvokti ir suprasti dalyką. Kaip tai daryti,
moko dėstytojai pagal dalykų specifiką. Studentai mokomi savarankiškai fiksuoti

planą, pagrindinius dalykus, įrodymų eigą ir kt. Lapo kairėje pusėje paliekama didelė
paraštė įvairioms pastaboms, papildymams užrašyti.
Po paskaitų užrašus reikia perskaityti, svarbesnius dalykus įsiminti tą pačią
dieną, o tam padeda jų papildymas iš kitų šaltinių (vadovėlių ir kt.).
Skaitymas - ne mažiau sudėtingas mokymosi procesas kaip klausymas. Čia
taikomi įvairūs darbo su spausdintais šaltiniais metodai. Įpratę skaityti pašnibždomis,
per minutę perskaito vos 50-70 žodžių. Šiaip moksleiviai vidutiniškai skaito 100
žodžių, o studentai 200 - 300 žodžių per minutę (Raguotienė, 1981). Svarbus
uždavinys – didinti skaitymo tempą.
Pasak Jovaišos (2001), skaitytojo ugdymas pradedamas nuo sudarymo tokios
situacijos, kurioje vaikas pajunta, kad tik knyga gali pašalinti žinių trūkumą,
pamokyti, patarti, palengvinti klausimo ar uždavinio sprendimą. Svarbu pamokyti,
kaip rasti knygoje reikalingą informaciją. Tam reikia žinoti knygos paskirtį
(vadovėlis, uždavinynas, žinynas, žodynas, enciklopedija, mokslo veikalas ir kt.),
struktūrą (titulinis puslapis, įžanga, įvadas, skyriai, paragrafai, rodyklės, literatūros
sąrašas ir kt.).
Skaitymas - sunkus proto darbas. Jam palengvinti reikia ne tik intereso,
greitojo skaitymo įgūdžių, bet ir protinio darbo metodikos.
Mneminiai mokymosi metodai. Mokymasis iš vadovėlio - pagrindinis studentų
savarankiško darbo metodas. Iš jo mokomasi per paskaitas ir namie, visos dienos
grupėje ar skaitykloje.
Anot Laužiko (1997), per paskaitas mokoma, kaip naudotis vadovėlio tekstu,
klausimais, uždaviniais, rasti reikalingą informaciją, išskirti svarbiausius elementus,
sudaryti teksto planą, analizuoti iliustracijas, brėžinius. Dėstant kai kuriuos dalykus
(kalbą, matematiką), vadovėlis plačiau naudojamas kaip mokomoji medžiaga,
savarankiškų darbų priemonė.
Studentui rengiantis būsimoms paskaitoms, atliekant paskirtus namų darbus,
išsiplečia vadovėlių ir knygų panaudojimo galimybės ir metodika. Teksto recepcijai
reikia daugiau m neminės (atminties) ir mentalinės (proto) veiklos.
Mokymasis atpasakoti vadovėlio tekstą dažnai vyksta neracionaliai: studentai
daug kartų jį skaito ir sako išmokę. Toks klaidingas įspūdis kyla dėl to, kad
pakartotinai skaitydami jie atpažįsta tekstą, o tai nereiškia, kad jie geba jį atgaminti
(mintimis ar žodžiais pakartoti, ką skaitė). Atpažinti yra lengviau negu atgaminti.
Todėl reikia išmokyti, kaip įsiminti ir atgaminti perskaitytą tekstą.
Mokymasis įsiminti ir atgaminti vadovėlio tekstą vyksta tokiais etapais:

Pirminis susipažinimas su tekstu: iškeliamas tikslas įsiminti, kas parašyta
vadovėlyje, išmokti dėmesingai skaityti; prisimenama, ką mokytojas ar dėstytojas tuo
klausimu yra pasakojęs ar aiškinęs, peržiūrimi užrašai; pirminis ištisinis teksto
skaitymas turint tikslą jį suprasti.
Teksto nagrinėjimas: nesuprantamų

žodžių,

minčių

išsiaiškinimas

(vadovėlio ankstesnių skyrių, kuriuose buvo nežinomi žodžiai, sąvokos, terminai,
skaitymas); žodynų, enciklopedijų, žinynų ir kt. knygų panaudojimas; svarbiausių
dalykų išskyrimas, jų pasižymėjimas užrašų sąsiuvinyje (posakių,

frazių, datų,

pavadinimų, terminų, žodžių ir kt.) ir įsiminimas; teksto planavimas pasižiūrint į jo
antraštes, pastraipas. Plano rašymas sąsiuvinyje.
Teksto atpasakojimas: teksto

atpasakojimas

pasižiūrint

į

planą ir

vadovėlį. Kartojama tiek kartų, kol išmokstamos visos detalės; teksto atpasakojimas
ištisai nežiūrint į vadovėlį ar planą. Stengiamasi jį atgaminti savais žodžiais,
taisyklinga, rišlia ir raiškia kalba.
Antrasis ištisinis teksto skaitymas: tekstas skaitomas ištisai siekiant suvokti
jo visumą ir svarbiausius dalykus; mintinė perskaityto teksto savikontrolė.
Mokymosi iš vadovėlių metodai padeda lavinti prasminę ir mechaninę
atmintį.
Mentaliniai mokymosi metodai. Mentaliniai (lot. mens - protas) mokymosi
metodai susiję su percepciniais, mneminiais ir kūrybingumą plėtojančiais metodais,
nes bet kokiame mokymosi akte dalyvauja protas, mąstymas. Tai leidžia išskirti ypač
protiniam darbui (savilavai) reikalingus metodus.
Planavimas - mokymosi metodas, kuriuo lavinamas loginis -algoritminis
mąstymas atliekant bet kurį darbą. Pagrindinis vaidmuo čia tenka darbo nuoseklumo,
racionalumo ir pagrįstumo numatymui (projektavimui), visumos esminių elementų
išskyrimui.
Mokymasis - sudėtingas darbas. Būtina suplanuoti ne tik savaitės, dienos
mokymosi nuoseklumą atsižvelgiant į pamokų, paskaitų tvarkaraštį ir laisvą laiką, bet
ir į patį mokymosi aktą, jo fazes (ką pirmiau, ką paskui atlikti; kas geriau žinoma, kas
blogiau; ką sunkiau išmokti, ką lengviau ir kt). Nesuplanavus tenka iš naujo dirbti,
nes kas nors užmirštama, nepagrįstai daroma (pvz.: jei langą plausi nuo apačios, tai
nešvarumai nutekės ant nuplauto stiklo).
Planavimas ypač reikalingas mokantis sunkių, didelės apimties dalykų iš
vadovėlių, knygų. Protinis darbas palengvėja, o mąstymo kokybė gerėja, kai
išmokstama planuoti tekstą, knygos skyrių, skaitomą eilėraštį, projektuojamą kūrinį,

darbą. Tam reikia: 1) žinoti visumą (pvz.: skaityti tekstą), 2) išskirti esmines,
svarbiausias dalis, 3) pagrįsti nuoseklumo racionalumą bei logiką, 4) tam tikra forma
užrašyti planą.
Darbas su knyga - mokymo ir mokymosi metodas. Knyga skirta
programiniam kursui įsisavinti ir savišvietai - bendram kultūriniam išprusimui ir
kvalifikacijų tobulinimui.
Anot Laužiko (1997), naudojimosi vadovėliu metodika yra pirmasis etapas,
kai išmokstami darbo su knyga ir kitais spausdintais šaltiniais būdai. Aukštesniame
etape ugdytiniai įgyja įgūdžių ieškoti knygose papildomos teorinės ir praktinės
informacijos savo protiniam darbui, išsamesniam susipažinimui su tikrove,
platesniems apmąstymams. Darbas su knyga keleriopai reikšmingas: 1) plečia ir
gilina žinias bei mokslinės, meninės, techninės ir darbo tikrovės supratimą, 2) moko
mąstyti (analizuoti, vertinti, numatyti ir kitų proto operacijų), 3) išmoko darbo su
knyga technikos bei metodikos. Tad studentas turi būtinai mokėti:
1)kaip rasti knygą,
2)kaip nagrinėti knygą,
3)kaip ją panaudoti protiniam darbui.
Knygos paieškos. Studentai turi turėti išsiugdę įprotį tikslingai rinktis knygą,
nepasikliauti trumpalaikiais interesais ar azartu perskaityti kaip galima daugiau bet
kokių knygų. Knygų atranka turi būti tikslinga ir planinga. Didelį dėmesį turi skirti
technikos populiarinimo ir mokslinei literatūrai.
Jeigu

namų

bibliotekėlėje

nėra

reikalingos

knygos,

ji

ieškoma

bibliografiniuose leidiniuose, bibliotekų kataloguose. Studentai turi mokėti naudotis
abėcėliniais ir sisteminiais katalogais, bibliografiniais leidiniais, skaityklos darbo
organizacija.
Knygos nagrinėjimas. ,,Skaitytojas įvairiais tikslais naudojasi knyga. Vienaip
skaitomi grožiniai kūriniai, kitaip moksliniai, bet ir grožinės literatūros knyga būna
mokslinio nagrinėjimo objektu. Grožinė knyga būtinai skaitoma ištisai, o mokslinis
veikalas - nebūtinai. Todėl galima nurodyti keletą knygos nagrinėjimo tikslų:
1)naujos informacijos kaupimo,
2)kritiško analizavimo,
3)medžiagos ir metodikos paieškų kūrybai.“ (Jovaiša, 2001).
Mokantis dažniausiai siekiama iš knygos gauti papildomos ar naujos
informacijos (susipažinti su nauju grožiniu kūriniu, mokslininko reikalu ar jo naujais
atradimais, technikos, darbo naujovėmis ir kt.). Knyga ar straipsnis taip pat

nagrinėjami turint pakankamai informacijos kuriuo nors klausimu, bet siekiant
palyginti su naujai paskelbtais reikalais, duomenimis, kritiškai vertinti, analizuoti
naujus darbus, išvadas, požiūrius, koncepcijas, stilių, žanro ypatumus ir kt. Toks
analitinis skaitymas lavina atmintį, mąstymą, duoda medžiagos kūrybiniam proto
darbui. Neretai specialiai ieškoma literatūroje įkvėpimo kūrybiniam darbui. Tam
reikia kūrybinio knygos nagrinėjimo, t.y. pasitelkti savo vaizduotę ir produktyvų
mąstymą, ieškoti naujų minčių, principų ar dėsnių, suvokti siužeto prasmę ir t.t. Toks
nagrinėjimas, savaime suprantama, prieinamas kūrybiškai nusiteikusiai asmenybei,
bet sąmoningas siekimas kūrybiškai skaityti ugdo kūrybines jėgas ir tų moksleivių,
kurie pasitenkina tik tuo, kas perskaityta, įsiminimu arba išmokimu.
Orientacinis susipažinimas su knyga įgalina nustatyti jos paskirtį ir pasirinkti
reikiamus tolesnio darbo su knyga metodus, atsako skaitytojui į klausimą, apie ką
knygoje rašoma, koks jos pobūdis (teorinis, empirinis/eksperimentinis, mokslo
populiarinimo, metodinis ir t.t.). Jei knyga reikalinga, tai kyla klausimas, kaip
nagrinėjamos tos ar kitos temos. Tam parankus apžvalginis metodas. Juo
naudodamasis, studentas skaito: 1) įvadą (jeigu yra) ir pabaigą (išvadas, santrauką),
2) atsirenka jam įdomius bei reikalingus skyrius ar paragrafus, 3) peržiūri pabrauktus
žodžius; jeigu jų nėra, greituoju skaitymu peržvelgia tekstą ir iliustracijas (lenteles ir
brėžinius, fotografijas, piešinius), visa įsidėmi. Tai įgalina jį pasinaudoti atrankinio
skaitymo metu. Jis taikomas tada, kai moksleiviui kyla uždavinys išsamiai išnagrinėti
aktualias temas (skyrius, paragrafus).
Grožiniai kūriniai skaitomi ištisai, nes kitaip darant jie lieka nesuprantami,
neišgyvenami. Taip pat fundamentalios, sisteminės reikšmės mokslo ar mokymo
knygos skaitomos ištisai. Čia naudojamasi atrankinio skaitymo būdais, tačiau, norint
suvokti viso veikalo, disciplinos sistemą, reikia deduktyvinio-analitinio knygos
nagrinėjimo. ,,Po orientacinio ir apžvalginio skaitymo būtina:
1)gerai įsiminti knygos turinio skyrius ir paragrafus, juos užsirašyti specialiai
skirtame sąsiuvinyje,
2)atidžiai

ir mąstant (lyginant,

analizuojant,

sisteminant, vertinant) skaityti

nuosekliai pastraipą po pastraipos ir įsimintinus dalykus pagal skyrius ir paragrafus
fiksuoti sąsiuvinyje,
3)išnagrinėtus

dalykus

logiškai

sisteminti

ir

užsirašyti esminius dalykus, jų

iliustracijas,
4)skaitant kelti problemas, skirtingas idėjas, tikrinti jas tekste, kritiškai vertinti,
lyginti su žinomais dalykais,

5)išskirti problemines, neaiškias vietas.“ (Laužikas, 1997.).
Ištisinis knygos nagrinėjimas - sudėtingas uždavinys, varginantis mąstymą ir
dėmesį. Lieka neaiškių, nesuprastų dalykų, prabėgomis apžvelgtų vietų. Spragoms
užtaisyti reikalingas pagilinamasis, pakartotinis skaitymas.
Mišrųjį knygos nagrinėjimo metodą taikant, vienaip ar kitaip taikomi ir kiti
metodai.
Konspektas (lot. conspectus - apžvalga to, kas į akis krinta) -trumpa knygos
turinio svarbiausių minčių santrauka. Tai - ištisinio arba atrankinio knygos
nagrinėjimo rašytinis rezultatas. Jam skiriamas sąsiuvinis.
Konspekto pradžioje nurašomas knygos titulinis puslapis, anotacija, kiti
orientacinio skaitymo rezultatai. Po to užrašomas I skyrius ir pagal paragrafus
sąsiuviniuose daromi išrašai, ištraukos, rašomos citatos. Sąsiuvinio lape paliekamos
didelės paraštės (per 2-3 pirštus) pastaboms. Mąstymo rezultatai žymimi
sutrumpintai arba tam tikrais ženklais. Tuos ženklus galima pačiam sugalvoti, bet yra
daugiau ar mažiau paplitusių.
Konspektas baigiamas savarankiška apibendrinamąja santrauka (reziumė).
Darbo su knyga metodai sėkmingai taikomi skaitant mokslinio pobūdžio
straipsnius, enciklopedijas, žinynus.
Žodynėliai - atminties ir mąstymo pagalbininkas. Juose užrašomi sunkiau
įsimenami žodžiai, jų reikšmės kontekste. Mąstymui ugdyti ypač svarbūs mokslo
terminų, politologinių sąvokų, tarptautinių žodžių žodynėliai. Juose būtina užsirašyti
apibrėžimus, paaiškinimus, pavyzdžius. Jie tampa ugdytiniui tarsi mažos
enciklopedijos, padeda didinti protinio lavinimo kultūrą.
Praktiniai-operaciniai mokymosi metodai
Praktiniais - operaciniais mokymosi metodais įsisavintos kultūros vertybės
(pvz.: žinios) taikomos praktikoje, o tai įgalina išmokti, t.y. įvaldyti mąstymo
operacijas, kalbą, veiksmus su daiktais, simboliais ir t.t. Tik veikiant išmokstama.
Tam reikia pratybų.
Mokantis atliekami sakytinės ir rašytinės gimtosios ir negimtosios kalbos,
matematikos, kūno kultūros pratimai. Jais lavinami įgūdžiai kalbėti, skaityti,
skaičiuoti, dirbti, sportuoti. Iš įgūdžių susiformuoja sudėtingesni mokėjimai, lavėja
gebėjimai.
Pratimų atlikimas - elementarus mokymosi metodas, kuriuo siekiama įvaldyti
įgūdžius, plėtoti reikalingus mokėjimus. Kiekviena sudėtingesnė įgūdžių pakopa

remiasi ankstesnių įgūdžių visuma. Todėl įgūdžių lavėjimas automatizuotumo lygį
pasiekia laipsniškai.
Praktikos darbai - mokymo ir mokymosi metodas. Jų taikymo tikslasmokytis techninio darbo: dirbti medžio ir metalo, specializuotus

žemės

ūkio

darbus, remontuoti elektros prietaisus, mašinas, juos prižiūrėti, valdyti. Visiems
šiems specializuotiems darbams atlikti studentas pirmiausia išmoksta skaityti
techninius brėžinius, o vėliau - juos sudaryti. Tai kelia techninio darbo kultūrą, sieja
protinę veiklą su technine. Čia mokomasi ir techninės kūrybos.
Laboratoriniai darbai skiriasi nuo praktikos darbų tuo, kad studentas atlieka
veiksmus su mokslui reikalingais prietaisais, įrenginiais, kitais daiktais siekdamas
išmokti jais naudotis žinių pritaikymo moksliniame darbe ar naujų žinių atradimo
tikslais. Laboratoriniai darbai stiprina interesų aktyvumą, todėl jų taikymas padeda
įsisavinti mokslo pagrindus.
Kūrybos mokymosi metodai
Kūrybos psichologinis pagrindas - mąstymas ir vaizduotė. Kiekvienas žmogus
turi vaizduotę ir mąstymą, yra daugiau ar mažiau kūrybingas. Uždavinys plėtoti
studentų kūrybingumą apima meninės, techninės ir mokslinės kūrybos sritis. Be
studentų noro ką nors kurti, be tikslingos jų motyvacijos negalima šio uždavinio
išspręsti. Kai yra motyvacija, kūrybinių gebėjimų ugdymas visada vaisingas, nors
išryškėja jų diferenciacija: vieni studentai kūrybingesni, kiti -mažiau, išsiskiria
kūrybos sritys (žodinės-literatūrinės, muzikos, vaizduojamojo ar judesio meno,
techninės, mokslinės).
Kūrybos pažinimo metodai. Vertinant savo kūrybinės veiklos rezultatą, galima
pastebėti, kurioms darbo sritims skirti daugiau dėmesio, ką tobulinti. Intensyviai
tobulinant veikos rezultatus, plėtojama ne tik atlikimo, bet ir kūrybos kokybė.
Studentų kūrybingumo lygį turi pažinti dėstytojai. Anot Jovaišos (2001), jie
taiko šiuos metodus:
- Veikos proceso ir rezultatų stebėjimas apima minėtus kūrybingumo
požymius. Dėmesys ypač kreipiamas į interesų aktyvumą, gyvą domėjimąsi kokia
nors kūrybos sritimi, veiklos atkaklumą, gebėjimą kelti nestandartinius klausimus,
naujas idėjas, sumanymus, pasiūlymus, būti iniciatoriumi, subtiliai nagrinėti kilusį
klausimą. Pastebėti požymiai lyginami su kitų studentų panašiais požymiais ir
studentai atitinkamai

grupuojami,

pagal

jų

pajėgumą

skiriamos sunkesnės

kūrybinės užduotys. Taip ugdomi talentai. Reikia įsidėmėti, kad kūrybai gabių

studentų yra tarp vidutiniškai ir silpnai besimokančių, taip pat tinginių. Būtina juos
rasti ir ugdyti.
- Testai. Paprasti informaciniai, nestandartiniai, dėstytojo parengti testai,
reikalaujantys sumanumo jiems išspręsti, pateikti visai grupei sudaro galimybę pagal
atlikimo būdus ir rezultatus lyginti studentų intelekto veiklos originalumą, subtilumą.
Reikia stebėti, su kokiu įkarščiu atliekamos užduotys, koks pasitenkinimas juos
atlikus, kiek pasitikima savo jėgomis. Vertinant ne tiek svarbios dalykinės klaidos,
svarbiau - atlikimo pastangos, originalumas.
Kūrybos proceso organizavimo metodai. Mąstymą lavinantys, interesą ir
emocijas žadinantys, savarankiškumą plėtojantys mokymo metodai - kūrybinių jėgų
ugdymo pagrindas. Mokslo disciplinų (kalbų, matematikos, fizikos, chemijos,
biologijos, visuomenės pažinimo) mokymasis ugdo mokslinį kūrybingumą,
literatūros, vaizduojamojo meno, muzikos disciplinos - meninį, darbai -techninį.
Uždavinių sprendimo metodas lavina mąstymo veiksmus. Mokykloje
sprendžiami filologiniai, meno, socialiniai, matematikos, fizikos, chemijos
uždaviniai, reikalaujantys tam tikromis sąlygomis rasti atsakymą į iškeltą klausimą.
Tai - pirmasis kūrybingumo ugdymo būdas.
Mokantis bet kurios kūrybinės veiklos, būtina lavintis įvairiais savarankiško
darbo būdais.
Problemos ir uždavinio paieškos - metodas, padedantis suprasti, kas
nepakankamai aišku, kokios žinių spragos, kokį klausimą nepakankamai nušviečia
dėstytojas, vadovėliai, jo skaitytos knygos, stebėti meno ar technikos kūriniai, ir imtis
problemą nagrinėti.
,,Atsakymo į klausimą paieškos būna įvairiausios: spėliojimas, loginis
mąstymas,

mintinis

eksperimentas,

faktinės

medžiagos rinkimas, knygų

skaitymas, mokytojų ir draugų klausinėjimas ir kt. Dažnai randamas atsakymas.
Niekur neradus atsakymo, kūrybingam studentui greičiau ar po kurio laiko
(inkubacija) kyla sumanymų, idėjų, kartais absurdiškiausių, nežinia iš kur (insaitas),
kartais kaip svarstymų, planavimo, projektavimo rezultatas. Tam reikia laiko. Per
paskaitas dažnai šių paieškų neįmanoma įvykdyti, jos tęsiamos namie ar kur nors
kitur (būrelyje ir pan.).“ (Fullan, 1998).
Sumanymo, idėjos įgyvendinimas - sudėtingas kūrybinio darbo
kuriame

panaudojamos

įvairios

medžiagos,

priklausomai nuo kūrybinės veiklos pobūdžio.

etapas,

darbo technikos ir metodai

Kūrybingumo ugdymas yra šios dienos aktualus aukštosios mokyklos darbo
uždavinys.

2 pav. Mokymosi metodų klasifikacija

Šaltinis: Šiaučiukėnienė, L., Stankevičienė, N.(2002). Bendrosios didaktikos
pagrindai. Kaunas. 109 p.

2. Mokymasis visą gyvenimą kaip mokymosi mokytis pagrindas, kaip savo
galimybių realizavimas
2. 1. Mokymasis visą gyvenimą
Nuolatinis mokymasis yra painus terminas. Jarvis (2001) teigia, kad
„nuolatinis mokymasis - tai sampratinė aprėžtis, nusakanti planavimo, įgyvendinimo
ir koordinavimo veiklas, palengvinančias amerikiečių mokymąsi“. Tai ne mokymosi,
o galimybės šviestis visą gyvenimą apibrėžimas. Leidinyje Learning to Be
(„Mokymasis būti“, 1972), kuriame išspausdintas Edgar Faure straipsnis, beveik
visuose skyriuose kalbama apie švietimą, o ne apie mokymąsi. Faure straipsnyje
rašoma apie švietimo sistemos reformos būtinumą, akcentuojant, jog kiekvienam
asmeniui turi būti suteikta daugybė galimybių mokytis. Šis tikslas yra pagirtinas,
džiugu, kad straipsnyje tai pabrėžiama. Beje, Faure ir kiti autoriai nepaneigs, kad
žmonės „išmoksta būti,, mokydamiesi ne tik švietimo institucijose, bet ir
įvairiausiose gyvenimo situacijoje. Kiti visą gyvenimą trunkančio mokymosi
šalininkai taip pat yra linkę mokymosi sąvoką susiaurinti iki švietimo. Lengrand
(1986) teigia, kad nuolatinis mokymasis „yra labai dinamiška švietimo samprata“.
Mokymąsi suprantame platesne prasme nei švietimą, nes švietimas tėra
socialinė institucija, kurioje mokymasis yra įmanomas, nors ji vienintelė, skirta šiam
tikslui. Mokymosi susiaurinimas iki socialinės švietimo institucijos yra vienas iš
moderniajai epochai būdingų bruožų. Net ir visos kartu paimtos socialinės
institucijos negali aprėpti mokymosi, nes mokymasis yra žmonių bei paties gyvenimo
ypatybė. Šios institucijos egzistuoja vien tam, kad palaikytų tolydų socialinės sistemos funkcionavimą, todėl jos dažnai suvaržo mokymąsi. Kita vertus, be jų žmonės
turėtų daug mažiau mokymosi bei tobulėjimo galimybių, ir tai yra buvimo žmogumi
paradoksas.
Gyvenimas - tai žmogaus patirtis, nes be patirties neįmanoma būti žmogumi.
Todėl mokymasis ir prasideda nuo tos patirties. Tačiau mokymasis nėra gyvenimas,
nes gyvenime pasitaiko atvejų, kai sąmoningai nesuvokiama patirtis ir dėl to sunkiau
mokytis. Miegantis, be sąmonės ar į kokią nors veiklą įsitraukęs žmogus vargu ar
suvokia aplinką. Visais šiais atvejais mokymasis būtų tik minimalus.
Manoma, kad mokymasis yra sąmoningos patirties rezultatas, tačiau
neatmetama galimybė, kad kažkaip galima internalizuoti tam tikrus patyrimo ar
suvokimo periferijoje nutikusius įvykius (Jarvis, 2001). Tuomet mokymasis yra
kasdienio gyvenimo ir sąmoningos patirties esmė; tai procesas, kai patyrimas

transformuojamas į žinias, įgūdžius, požiūrius, vertybes ir įsitikinimus, kai kasdienis
patyrimas yra nuolat įprasminamas, nes sąmoningo žmogaus patyrimas vyksta laike,
erdvėje, visuomenėje ir tarpusavio santykiuose. Taigi mokymasis yra procesas,
suteikiantis gyvenimo patirtims prasmę, ar siekis jas suprasti. Tačiau jis nėra vien
atsakas šioms patirtims, nes jis dažnai yra proaktyvus, pats siekia sukurti patirtis ir
taip atrasti naują žinojimą, įgūdžius, požiūrius ir t.t.
Laikas yra svarbus asmens biografijai. Laikui bėgant yra pildoma biografinė
žinių saugykla. Nuo turinio priklauso žmogaus reakcijos į būsimus patyrimus bei ko
iš jų bus išmokta. Aišku, kad daugeliui žmonių šis procesas tęsiasi visą gyvenimą.
Mokymasis yra natūralus visą gyvenimą trunkantis procesas, ir žmonės mokosi
nepriklausomai nuo to, ar jiems teikiamos švietimo paslaugos, ar ne. Bet, kai nėra
švietimo paslaugų, o kasdieniame gyvenime nėra įvairios patirties, mokymasis
susiaurėja iki pirminių gyvenimo potyrių.
Kasdienis gyvenimas vyksta ne vien laike, bet ir visuomenėje, ir tarpusavio
santykiuose.

Gyvenimas

vyksta

visuomenės

struktūroje,

kurioje

žmonės

reprodukuoja save bei savo socialinę sistemą, nors tą socialinę sistemą jie randa ir
palieka. Taigi individai yra verčiami mokytis nereflektuodami; tačiau, tuo pačiu metu
skleidžiantis kūrybingai žmogaus esmei, kuriamos situacijos, kuriose įmanomas
refleksyvus mokymasis. Tai yra žmogaus socialinės būties, kurioje ir rasime
mokymąsi, įtampa ir paradoksas.
1.2. Europa – Žinių visuomenė
Europa neginčijamai įžengė į Žinių amžių ir kad tai turi įtakos kultūriniam,
ekonominiam bei socialiniam gyvenimui. Mokymosi, gyvenimo ir darbo modeliai
labai sparčiai keičiasi. Vadinasi, ne tik individai privalo prisitaikyti prie pokyčių, bet
turi keistis ir veiklos būdai.
Lisabonoje Europos Taryba priėjo išvadą, kad sėkmingą perėjimą prie
žiniomis pagrįsto ūkio ir visuomenės turi lydėti perėjimas prie mokymosi visą
gyvenimą. Todėl Europos švietimo ir mokymo sistemų laukia permainos. Jos taip pat
privalo prisitaikyti. Europos Tarybos

išvados kviečia „imtis naujų strategijų ir

praktinių priemonių savo kompetencijos srityse, kad būtų skatinamas visą gyvenimą
mokymasis kiekvienam“.
Mokymasis visą gyvenimą jau nėra tik vienas iš švietimo ir mokymo aspektų;
jis turi tapti svarbiausiu principu, dalyvaujant pilname mokymosi kontekstų
kontinuume. Per ateinantį dešimtmetį ši vizija privalo būti įgyvendinta. Visiems

Europos gyventojams be išimties turi būti suteiktos lygios galimybės prisitaikyti prie
besikeičiančių socialinių ir ekonominių sąlygų ir aktyviai dalyvauti kuriant Europos
ateitį.
Mokymosi visą gyvenimą memorandumas prasideda teiginiu apie mokymosi
visą gyvenimą įgyvendinimą. Teigiama, kad mokymuisi visą gyvenimą vienodai
svarbus ir aktyvaus pilietiškumo, ir užimtumo skatinimas. Europos šalys pritaria šio
mokymosi prioritetui. Mokymasis visą gyvenimą yra tarsi skėtis, po kuriuo turėtų
vienytis įvairios mokymo ir mokymosi rūšys. Norint įgyvendinti mokymąsi visą
gyvenimą, reikia, kad visi dirbtų drauge ir veiksmingai – tiek kaip individai, tiek kaip
organizacijos.
Svarbiausios mokymosi visą gyvenimą memorandumo tezės sako, kad
įvairiapusiu ir nuosekliu mokymusi visą gyvenimą reiktų siekti:
•

Garantuoti universalią ir nenutrūkstamą mokymosi galimybę, siekiant įgyti
naujų įgūdžių ir atnaujinti senuosius, kurių reikės žinių visuomenėje.

•

Padidinti investicijas į žmogiškuosius resursus, kad prioritetą įgytų
brangiausias Europos turtas – jos žmonės.

•

Kurti veiksmingus mokymo ir mokymosi metodus bei sąlygas mokymosi
visą gyvenimą kontinuumui.

•

Patobulinti būdus, kuriais suprantamas ir vertinamas dalyvavimas mokymesi
ir rezultatai, ypač neformaliojo ir informaliojo mokymosi.

•

Užtikrinti, kad kiekvienam būtų lengvai prieinama kokybiška informacija ir
patarimai apie mokymosi galimybes visoje Europoje per visą gyvenimą.

•

Sudaryti mokymosi visą gyvenimą sąlygas kuo arčiau besimokančiųjų – jų
bendruomenėse

ir,

kai

tik

įmanoma,

suteikti

informacinėmis

kompiuterinėmis technologijomis aprūpintas patalpas.
Europos Sąjungai būtina įgyvendinti mokymąsi visą gyvenimą, nes:
•

Europa eina link žiniomis grindžiamos visuomenės ir ūkio. Labiau nei bet
kada naujausios informacijos ir žinių prieinamumas, motyvacija ir įgūdžiai
protingai naudotis šiais resursais savo ir visos visuomenės vardu tampa
veiksniu, didinančiu Europos kompetenciją, žmonių darbingumą ir
pritaikomumą;

•

Šiandieniniai europiečiai gyvena sudėtingame socialiniame ir politiniame
pasaulyje. Labiau nei bet kada jie nori planuoti savo gyvenimą. Iš jų tikimasi
aktyvios visuomeninės veiklos. Jie privalo mokytis gyventi kultūrinės,

etninės ir kalbinės įvairovės sąlygomis. Švietimas plačiąja prasme yra
svarbiausias dalykas, mokantis ir suprantant, kaip priimti šiuos iššūkius.
Šie du šiuolaikinių socialinių ir ekonominių pokyčių bruožai tarpusavy susiję.
Jie nurodo du vienodai reikšmingus mokymosi visą gyvenimą tikslus: skatinti aktyvų
pilietiškumą ir didinti galimybę įsidarbinti. Aktyvus pilietiškumas atskleidžia, ar ir
kaip žmonės dalyvauja visose visuomeninio ir ekonominio gyvenimo srityse, kaip jie
išnaudoja pasitaikančias progas ir išvengia pavojų, kiek jaučiasi visuomenės nariai.
Dažniausiai daugeliui žmonių apmokamas darbas garantuoja jų nepriklausomybę,
savigarbą ir gerovę. Tai svarbiausias žmonių gyvenimo kokybės veiksnys. Galimybė
dirbti – gebėjimas išsaugoti darbo vietą – yra ne tik pagrindinis aktyvaus pilietiškumo
rodiklis, bet ir lemiama sąlyga, siekiant visiško užimtumo, stiprinant Europos
konkurencingumą ir gerovę „naujoje ekonomikoje“. Ir galimybė dirbti, ir aktyvus
pilietiškumas priklauso nuo žmogaus turimų atitinkamų naujausių žinių ir įgūdžių,
reikalingų dalyvaujant ekonominiame bei visuomeniniame gyvenime.
Švietimo ir mokymo sistemos privalo prisitaikyti prie naujų XXI amžiaus
realijų. Mokymasis visą gyvenimą yra pagrindinis dalykas, siekiant pilietiškumo,
stiprinant visuomeninius ryšius ir didinant užimtumą.
,,Šiandieninė Europa patiria pokyčių, kuriuos galima palyginti su Pramonės
revoliucija. Skaitmeninė technologija keičia kiekvieną žmonių gyvenimo aspektą,
biotechnologijos gali vieną dieną pakeisti patį gyvenimą. Pasaulinio masto prekyba,
kelionės ir komunikacijos plečia kultūrinius žmonių horizontus, keičia ekonomikų
konkurencijos būdus. Šiuolaikinis gyvenimas suteikia individui daugiau šansų ir
alternatyvų, bet tuo pačiu daugiau rizikos ir netikrumo. Žmonės gali laisvai rinktis
gyvenimo būdą, bet kartu ir atsakomybę už savo gyvenimą. Vis daugiau žmonių
ilgiau mokosi, tačiau didėja spraga tarp tų, kurie yra pakankamai kvalifikuoti, kad
išsilaikytų darbo rinkoje, ir tų, kurie smarkiai atsilieka. Europos gyventojai sparčiai
sensta. Tai pakeis darbo jėgos sudėtį ir socialinių, sveikatos bei švietimo paslaugų
struktūrą. Labai svarbu, kad Europos visuomenės panašėja į kultūrines mozaikas.
Tokia įvairovė sudaro sąlygas kūrybiškumui ir naujovėms visose gyvenimo srityse.“
(Grendstad, 1996).
Žmonės yra pagrindiniai veikėjai žinių visuomenėje. Vertingiausia – žmogaus
gebėjimas nuolat besikeičiančioje aplinkoje naudoti žinias veiksmingai ir protingai.
Siekdami pilnai išvystyti šį gebėjimą, žmonės turi norėti ir galėti imti gyvenimą į
savo rankas – trumpai tariant, tapti aktyviais piliečiais. Nuolatinis švietimas ir
mokymas yra geriausias būdas priimti permainų iššūkius.

Žinių, įgūdžių ir sąvokų, kurias įgyjame vaikystėje ir jaunystėje šeimoje,
mokykloje, kolegijoje ar universitete, neužteks visam gyvenimui. Siekiant
įgyvendinti mokymąsi visą gyvenimą, labai svarbu integruoti mokymąsi į
suaugusiųjų gyvenimą. Kalbant apie mokymąsi visą gyvenimą, visas mokymasis
laikomas vientisu kontinuumu „nuo lopšio iki karsto“. Esminis pagrindas – aukštos
kokybės pagrindinis išsilavinimas visiems. Pagrindinis išsilavinimas, po jo sekantis
profesinis mokymas ir lavinimas turi suteikti jaunuoliams pagrindinius įgūdžius,
kurių jiems prireiks žiniomis grindžiamoje ekonomikoje. Būtina, kad jie išmoktų
mokytis ir teigiamai žiūrėtų į mokymąsi.
Pasak Beresevičienės (1995), jei žmonės norės mokytis, jie susiplanuos
nuoseklią mokymosi veiklą. Tačiau jie nenorės mokytis, jeigu ankstesnė mokymosi
patirtis buvo nesėkminga ir asmeniškai neigiama. Jie nenorės tęsti mokslo, jei
galimybės praktiškai neprieinamos laiko, spartumo, vietos ar pasiūlos prasme. Jie
neturės mokymosi motyvų, jeigu jo turinys ir metodai neatitinka jų kultūrinių
perspektyvų ir gyvenimiškos patirties. Jie nenorės gaišti laiko, dėti pastangų ir pinigų
į tolesnį mokymąsi, jei anksčiau įgytos žinios, įgūdžiai ir patyrimas tinkamai
nepripažįstamas dėl asmeninių priežasčių ar neįvertinamas darbe. Individuali
mokymosi motyvacija ir įvairios mokymosi galimybės yra esminės sąlygos
mokymuisi visą gyvenimą sėkmingai vykti. Būtina didinti mokymosi poreikį ir plėsti
pasiūlą, ypač tiems, kurie iki šiol iš švietimo ir mokymo pelnę mažiausiai.
Kiekvienam turi būti sudarytos sąlygos siekti mokslo pagal pasirinkimą, o ne
prievarta parenkant dalykus. Vadinasi, švietimo ir mokymo sistemos turi prisitaikyti
prie individualių poreikių ir reikalavimų, o ne atvirkščiai.
Anot Rajacko (1996), yra trys pagrindinės tikslingos mokymosi veiklos
kategorijos.
•

Formalusis mokymasis vyksta švietimo ir mokymo įstaigose. Moksleiviai
gauna pripažintus diplomus ir kvalifikacijas.

•

Neformalus mokymasis vyksta šalia pagrindinių švietimo ir mokymo
sistemų.

Moksleiviai

paprastai

negauna

formalizuotų

sertifikatų.

Neformalusis mokymas gali būti teikiamas darbo vietose, juo gali užsiimti
pilietinės visuomenės organizacijos ir grupės (pvz., jaunimo organizacijos,
profsąjungos, politinės partijos), taip pat organizacijos bei tarnybos, įkurtos
formalioms sistemoms papildyti (meno, muzikos, sporto užsiėmimai ar
privačios pamokos, ruošiantis egzaminams).

•

Informalusis mokymasis – tai natūralus kiekvieną dieną vykstantis
mokymasis. Skirtingai nuo formaliojo ir neformaliojo informalusis
mokymasis nebūtinai tyčinis, todėl jo gali nepripažinti net patys individai,
papildantys savo žinias ir įgūdžius.
Mokymosi visą gyvenimą kontinuumas padidina neformaliojo ir informaliojo

mokymosi svarbą. Pagal apibrėžimą neformalusis mokymasis vyksta už mokyklos,
koledžo, mokymo centro ir universiteto ribų. Jis retai laikomas „tikru“ mokymusi. Jo
rezultatai neturi konkurencinės vertės darbo rinkoje. Neformalusis mokymasis
paprastai nepakankamai vertinamas.
Informalusis mokymasis gali likti visai nepaminėtas, nors tai seniausia
mokymosi forma ir pagrindinė vaikystėje. Tai, kad mikrokompiuterių technologijos
atsirado pirma namuose, paskui mokyklose, pabrėžia informaliojo mokymosi
reikšmę. Jis suteikia labai daug mokymosi galimybių ir gali būti svarbus mokymo ir
mokymosi metodų naujovių šaltinis.
Terminu „nuolatinis“ mokymasis atkreipiamas dėmesys į laiką: į mokymąsi
per visą gyvenimą, be perstojo arba periodiškai. Naujai sukurtas terminas visą
apimantis (lifewide) mokymasis atskleidžia daugiau mokymosi sklaidą – mokymąsi
per visą gyvenimą visose srityse. Visą apimantis reiškia, kad formalusis,
neformalusis ir informalusis mokymasis papildo vienas kitą. Jis primena mums, kad
naudingas ir smagus mokymasis gali vykti ir vyksta šeimoje, laisvalaikiu,
bendruomenės gyvenime ir kasdieniniame darbe. Visą apimantis mokymasis padeda
suprasti, kad patys mokymas ir mokymasis yra vaidmenys ir veikla, kuriuos įvairiu
laiku ir įvairiose vietose galima keisti.
Vis dėlto mokymasis visą gyvenimą apibūdinamas įvairiai skirtingose
valstybėse ir skirtingiems tikslams. Naujausi dokumentai rodo, kad apibrėžimai vis
dar neformalūs ir pragmatiški, siejami daugiau su veiksmu nei su sąvokiniu aiškumu
ir teisiniais terminais. Varomoji jėga, dešimto dešimtmečio pradžioje sugrąžinusi
mokymąsi visą gyvenimą į politikos darbotvarkes, buvo siekimas didinti piliečių
užimtumą ir pritaikomumą, susidūrus su aukšto lygio struktūriniu nedarbu. Sparčiai
senstantys Europos gyventojai rodo, kad naujausių žinių ir įgūdžių poreikio negali
patenkinti vien nauji darbo rinkos dalyviai, kaip buvo anksčiau. Bus per mažai jaunų
žmonių, o technologijos keisis pernelyg sparčiai. Ypač greitai artėjame prie
skaitmeninės ekonomikos.
Pasaulyje vis daugiau dėmesio skiriama žmogaus visą gyvenimą trunkančiam
procesui. Į tai orientuoja ir Europos tarybos dokumentai. Ji 2000 m. kovo mėn.

Lisabonoje pateiktos išvados patvirtina, kad Europa neginčijamai įžengė į Žinių
amžių, ir kad tai turės įtakos kultūriniam, ekonominiam bei socialiniam gyvenimui.
Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad mokymosi, gyvenimo ir darbo modeliai sparčiai
keičiasi, ir kad ne tik individai privalo prisitaikyti prie pokyčių, bet ir turi keistis
visuomenėje veiklos būdai – Europos švietimo ir mokymo sistemos turi prisitaikyti
taip, kad galėtų laiduoti perėjimo prie mokymosi visą gyvenimą galimybę. Ši
švietimo tendencija ypač Atsispindi Mokymosi visą gyvenimą memorandume (2000).
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3.1. Studentų mokymosi metodų ir mokėjimo mokytis realizavimo galimybių
Panevėžio kolegijoje tyrimo instrumento metodologinis pagrindimas

Atliekant studentų mokymosi metodų ir mokėjimo mokytis realizavimo galimybių
Panevėžio kolegijoje tyrimą remtasi kiekybinių tyrimų metodologija.
Anot Kardelio (2002) kiekybinį tyrimą galima apibūdinti kaip struktūrizuotą,
besiremiantį iš mokslinės problemos išplaukiančia hipoteze (kurią siekiama
patvirtinti), tyrimą, taikant matematinės statistinės analizės būdus tyrimo duomenims
– skaičiams sutvarkyti.
Bitinas (1998) teigia, jog pasaulinis mokslas kiekybinę analizę laiko
standartine procedūra, būtina moksliniam tyrimui. Nors kiekybiniu skaičiavimu
konkretiems mokslams neperšami jokie teiginiai, tačiau matematikos išvados kiti
mokslai gali taikyti kaip pažinimo instrumentą. Kiekybinė analizė yra būtina, kai
analizuojami jau šiek tiek tirti objektai, tačiau analizė negali pakeisti žmogaus
minties pradiniame ir baigiamajame objekto pažinime.
Tyrimui naudotas metodas – standartizuota apklausa. Anot Luobikienės (2000),
Degučio (1999), apklausa – vienas populiariausių socialinių ir elgsenos mokslo
tyrimo metodų. Ji dažniausiai naudojama nustatyti žmonių nuomonei, požiūriui,
vertybinėms orientacijoms ar nuostatoms. Naudojama tokia duomenų rinkimo
technika, kai respondentai iš esmės tuo pačiu (arba artimu jam) metu atsakinėja į
raštu (anketoje) ar žodžiu (interviuerio) pateiktus klausimus. Apklausa raštu
vadinama anketavimu. Klausimų tekstas vadinamas apklausos lapu, anketa, o jei
jis didelės apimties, tai klausimynu. (Luobikienė, 2000).
Kaip teigia Merkys (1999), standartizuota apklausa pasižymi griežta
apklausos atlikimo reglamentacija: tiksliai apibrėžiamos apklausos aplinkybės,
klausimų formuluotės, nuoseklumas, duomenų statistinio apdorojimo būdai.
Anketinės apklausos privalumai ir trūkumai (Luobikienė, 2000;

Bitinas,

1998; Kardelis, 2002; Degutis, 1999 ir kt. mokslininkų) išskiriami tokie:
•

privalumai : užtikrina pakankamą atrankos dydį; 100-procentinis ar artimas jam
anketų grąžinimo lygis; galimybė apklausėjui

instruktuoti respondentus;

galimybė

respondentams

pasikonsultuoti

su

apklausos

organizatoriumi

(minimaliai); galimybė apklausėjui kontroliuoti situaciją: sekti atsakymo į
klausimus eigą, gauti papildomą informaciją stebėjimo būdu; pagal respondentų
reakciją, preliminariai spręsti apie problemos reikšmingumą, anketos klausimų
sudarymo ir išdėstymo techniką; anketavimas trumpiau trunka ir yra pigesnis, nei
kiti metodai.
•

trūkumai: apklausėjo įtaka respondentams (balso, išvaizdos, bendravimo kultūros
ir kt.); skiriama ribotai laiko atsakyti į anketos klausimus. Dėl respondentų
reakcijos nevienodumo, mąstymo ypatumų jie į anketos klausimus atsako ne
vienu metu. Dėl to

kai kurie respondentai nepilnai

arba skubotai užpildo

anketas; aplinkos įtaka; respondentai būgštauja, kad jų asmenybė bus
identifikuota, todėl jų atsakymų patikimumas kartais nežinomas.
Anot Merkio (1999), Luobikienės (2000) ir kt. apklausoje raštu lemiami veiksniai
yra klausimų formuluotės, jų kompozicija. Anketos struktūrą paprastai sudaro
įvadinė ir pagrindinė dalys. Įvadinėje dalyje dažniausiai apibrėžiama respondentų
kategorija, tiesiogiai ir netiesiogiai įvardijami apklausos tikslai, pateikiama
pildymo instrukcija, įpinama motyvuojančios informacijos, nurodoma, kiek laiko
vidutiniškai gali trukti anketos pildymas ir panašiai. Jei anketa anoniminė tai
užtenka netiesioginės informacijos apie asmenį: lytis, amžius, išsilavinimas ir
panašiai. Pagrindinėje dalyje komponuojami tiesiogiai su tyrimu susiję klausimai.
Klausimai skirstomi į :
•

atviro,

•

uždaro ir

•

pusiau uždaro tipo klausimus.

Atviri klausimai – pateikiamas klausimas, respondentams suteikiama
galimybė savarankiškai formuluoti atsakymą, kuris atspindi jo stilių, informuotumą,
kalbą ir kt. Uždaro tipo klausimai formuluojami ir komponuojami taip, kad
respondentui

pateiktame sąraše tereikia vienaip ar kitaip pažymėti jau esamus

atsakymus. Pusiau uždaro tipo klausimuose po suformuluotais atsakymais, kuriuos
respondentas turi pažymėti, paliekama laisvos vietos kitiems galimiems atsakymų
variantams, pastaboms, papildymams parašyti.
Anketą, kurioje yra vien uždaro tipo klausimai, lengviau apdoroti, tačiau ji
ribota pateiktų atsakymų turiniu

bei apimtimi. Daugelio atsakymų į atvirus

klausimus apdorojimas daug sudėtingesnis, tačiau neribojama respondentų minties
laisvė.

Tiesioginiai ir netiesioginiai klausimai anketoje naudojami priklausomai nuo
respondento santykio su ieškoma informacija.
Nuostatoms matuoti taikyta Likerto skalė. Kaip teigia Merkys (1999), Likerto
skalė – susumuotų reitingų metodas. Skalės esmė yra ta, kad tiriamieji kokį nors
teiginį įvertina pagal ranginę skalę. Likerto skalė, t.y. jos struktūra, sudaryta iš
teiginių, kurie leidžia atsakyti: visiškai sutinku, sutinku, nežinau, nesutinku, visiškai
nesutinku. Skalei taikomas tam tikras statistinis aparatas, leidžiantis rasti nuostatos
išraiškos laipsnį bei jos tendencijas charakterizuojančius parametrus.
Svarbus apklausos kokybinis rodiklis anketų grįžtamumo tvarka. Jis žymi po
pildymo atgal sugrįžusių anketų procentą. Taip pat svarbus apklausos rodiklis –
anketų užpildymo baigtumo laipsnis.
Anketos duomenys apdoroti taikant įprastinius deskriptyvinius statistikos
metodus. Ši statistikos mokslo dalis, kaip teigia Merkys (1999), modeliuoja
empirinius skirstinius grafikų, lentelių bei pavienių skaitmeninių rodiklių forma.
Aprašomosios (deskriptyvinės) statistikos esmę sudaro tokių parametrų kaip
vidurkiai, moda, mediana, santykiniai ir absoliutūs dažniai ir kitų dydžių
skaičiavimas ir interpretavimas. Aprašomosios statistikos metodų nepakanka tam,
kad pateiktume duomenų reprezentatyvumo, validumo etc. argumentus, todėl
pasitelkiamos ir kitos statistinių metodų grupės
Tyrimo duomenų matematinė statistinė analizė atlikta kompiuterine programa
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 10.0 for Windows.
Skirtumų tarp studentų pagal mokslų sritis tyrimo duomenų tarpusavio ryšiui
nustatyti naudotas χ2 (chi kvadratu) kriterijus. Tai statistinė procedūra, leidžianti
nustatyti (jei matavimai išreikšti kaip kategorijos) ar yra skirtumų: 1) tarp tyrime
dalyvaujančių grupių, 2) tarp tos pačios tyrime dalyvaujančios grupės pradinio ir
baigiamojo matavimo, 3) tarp lauktų ir iš tikrųjų gautų tyrime dalyvavusios grupės
rezultatų.
χ2 kriterijaus testo taikymas leidžia nustatyti reikšmingumo lygmenį. Kai
reikšmingumo lygmuo p < 0,05, laikoma, kad skirtumas statistiškai reikšmingas;
kai reikšmingumo lygmuo p < 0,01 – skirtumas esminis; kai reikšmingumo
lygmuo p < 0,001 – skirtumas labai ryškus; kai reikšmingumo lygmuo p < 0,0001
– visiškas skirtumas. Kai reikšmingumo lygmuo p > 0,05, laikoma, kad skirtumai
tarp dažnių yra statistiškai nereikšmingi (Bitinas, 1998).

3.2. Tyrimo eiga ir metodika
Tyrimo

metodai:

mokslinės

literatūros

analizė,

palyginimas

ir

apibendrinimas, kiekybinis tyrimas, naudojant anketinę respondentų apklausą bei
duomenų analizė.
Tyrimo eiga: tyrimas atliktas 2005 metų vasario 1 - 28 dienomis Panevėžio
kolegijoje Duomenys buvo renkami laikantis mokslinio tyrimo principų bei visų
etinių normų: anonimiškumas ir konfidencialumas buvo garantuoti respondentams.
Visi respondentai be prievartos, savo noru sutiko dalyvauti apklausoje.
Prieš tyrimą visi respondentai gavo išsamią informaciją apie tyrimo eigą,
tikslą, uždavinius ir duomenų panaudojimą.
Tyrimo kontingentas: generalinė imtis – 450 respondentų, o bendras
respondentų skaičius – 202.
3.3. Tyrimo dalyviai
Tyrime, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti Panevėžio kolegijos studentų
mokėjimą mokytis, dalyvavo 202 studentai – 27,2 % socialinių mokslų, 37,2 %
biomedicinos mokslų ir 35,6 % technikos mokslų (3 pav.).
socialinių
mokslų
27%

technikos
mokslų
36%

biomedicinos
mokslų
37%
3 pav. Studentų pasiskirstymas pagal mokslų sritį

Tyrime dalyvavusių studentų, studijuojančių socialinius ir biomedicinos
mokslus, tarpe daugiau merginų, o studijuojančių technikos mokslus – daugiau
vaikinų (4 pav.).
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4 pav. Studentų pasiskirstymas pagal mokslų sritį ir lytį

Du trečdaliai tyrime dalyvavusių studentų į kolegiją atvyko studijuoti iš
miesto (66,3 %), trečdalis – iš kaimo (33,7 %) (5 pav.).

kaimas
34%

miestas
66%

5 pav. Vietovė, iš kur studentai atvyko į kolegiją mokytis

3.4. Tyrimo rezultatai ir jų analizė
Analizuojant tyrimo rezultatus, pastebėta, kad dauguma studentų kolegijoje
mokosi kaip visada arba daugiau nei įprastai. Socialinių ar technikos mokslų studentų
mokymosi krūvis nesikeitė, todėl jie dažniau nei biomedicinos mokslų studentai
teigia, kad mokosi kaip visada (socialinių mokslų studentai – 60 %, technikos
mokslų – 58,3 %) (6 pav.). Ir atvirkščiai – biomedicinos mokslų studentai (64 %)
dažniau teigia, kad mokosi daugiau nei įprastai (χ2=18,347; df=4; p<0,001).
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6 pav. Mokymosi krūvis Panevėžio kolegijoje

Paaiškėjo, kad daugiau nei pusė visų respondentų (56,4 % socialinių, 61,3 %
biomedicinos ir 47,2 % technikos mokslų) išmoksta matydami. Klausydami išmoksta
atitinkamai 43,6 %, 34,7 % ir 40,3 % studentų, o judėdami – 4 % biomedicinos ir
12,5 % technikos mokslų (χ2=11,008; df=4; p=0,026, p<0,05).
Nors nemažas procentas kolegijų studentų mokosi daugiau nei įprastai, tačiau
mokytis jiems patinka. Patinka mokytis labiau socialinių mokslų studentams (58,2
%) (7 pav.), o dažniausiai patinka – biomedicinos (69,3 %) ar technikos mokslų
studentams (65,3 %) (χ2=45,342; df=6; p<0,0001). Iš studentų, kuriems nepatinka ar
labai nepatinka mokytis, ypač išsiskiria technikos mokslų studentai.
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7 pav. Ar studentams patinka mokytis

Norėdami sėkmingai studijuoti, studentai turėtų planuoti savo laiką, ypač
skirtą mokymuisi. Tačiau atliktas tyrimas parodė, kad dauguma studentų taip elgiasi
tik kartais (8 pav.). Nuolat mokymuisi skirtą laiką planuoja tik trečdalis studentų –
dažniausiai biomedicinos mokslų studentai (36 %).
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8 pav. Studentų laiko planavimas mokantis

technikos mokslų

Kaip parodė tyrimo rezultatų analizė, sėkmingai mokytis labiausiai
studentams padeda tokios jų asmeninės savybės, kaip kantrybė (ypač technikos
mokslų studentams) ir atkaklumas (9 pav.). Iki penktadalio visų studentų prie tokių
savybių priskyrė optimizmą, smalsumą ar energingumą. O sugebėjimas formuoti
naujas idėjas, pasak studentų, sėkmingam mokymuisi didelės įtakos nedaro.
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9 pav. Savybės, kurios padeda studentams sėkmingai mokytis

14,7 % biomedicinos, 14,5 % socialinių ir 12,5 % technikos mokslų studentų
smalsumą laiko ta savybe, kuri skatina juos mokytis. Beveik trečdalį studentų jis
skatina tyrinėti naujus daiktus ir idėjas (šiek tiek dažniau technikos mokslų studentus
(40,3 %) nei kitus), trokšti papildomos informacijos (dažniau socialinių mokslų
studentus – 47,3 %) (10 pav.). Rečiau smalsumas verčia studentus domėtis naujais
mokslo leidiniais, pasaulio problemomis ar jomis rūpintis.
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10 pav. Studentų savo smalsumo apibūdinimas

Iš atsakymų paaiškėjo (11 pav.), kad dažniausiai studentams mokytis padeda
dėstytojai ir draugai. Dėstytojai dažniausiai padeda socialinių mokslų studentams
(nurodė net 63,6 % šios mokslų srities studentų), o draugai – technikos mokslų
studentams (45,8 % studentų) (χ2=17,515; df=8; p=0,025, p<0,05). Kai kurie
studentai nurodė, kad jiems padeda šeimos nariai (tėvai, vaikai, vyras) arba jie
mokinasi patys, matomai jiems pagalba nereikalinga.
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11 pav. Asmenys, padedantys studentams mokytis

80

%

Pats mokymo(si) procesas studentus taip pat skatina mokytis. Ypač
reikšmingi veiksniai yra mokymasis bendradarbiaujant bei dėstytojo naudojami
aktyvūs mokymo metodai (12 pav.). Bendradarbiavimas – svarbus skatinantis
veiksnys 33,3 % biomedicinos mokslų studentų ir beveik 42 % socialinių ir technikos
mokslų studentų. Aktyvūs mokymo metodai šiek tiek dažniau skatina technikos (34,7
%) ir biomedicinos mokslų (38,7 %) studentus. Kai kuriuos studentus mokytis
skatina ir atsakinėjimas – dvigubai daugiau biomedicinos ir socialinių mokslų
studentus nei technikos mokslų. Anketoje nurodytą veiksnį fizinį aktyvumą, kaip
skatinantį, išskyrė labai mažas procentas studentų.
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12 pav. Studentus mokytis skatinantys veiksniai

Rezultatyviam ir sėkmingam mokymuisi įtakos turi mokymosi uždavinių
kėlimas sau ir sugebėjimas kritiškai įvertinti savo žinias bei išskirti jau turimas ir
būtinas gilinti. Iš tyrimo rezultatų matyti (13 pav.), kad ne visi studentai visada siekia
išsiaiškinti, ką jau geba, o ko dar reikėtų mokytis. Taip dažniau elgiasi socialinių ir
biomedicinos mokslų studentai (atitinkamai 45,5 % ir 48 %, χ2=13,527; df=2;
p<0,001), o technikos mokslų studentai (79,2 %) – dažniau tik kartais siekia
išsiaiškinti.
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13 pav. Ar siekia išsiaiškinti, ką jau geba, o ko dar reikėtų mokytis

Kadangi mažiau nei pusė studentų visada geba išsiaiškinti, ko dar reikėtų
mokytis, tai dauguma studentų realius mokymosi uždavinius išsikelti sau sugeba tik
kartais, ypač daug technikos mokslų studentų (χ2=11,637; df=4; p=0,020, p<0,05)
(14 pav.).
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14 pav. Studentų sugebėjimas išsikelti realius mokymosi uždavinius

Sugebėjimu remiantis veikloje įgyta patirtimi visada išsikelti sau naujus
mokymosi uždavinius ypač išsiskiria socialinių mokslų studentai – 47,3 %
(χ2=16,806; df=4; p=0,002, p<0,01). Tačiau, kaip rodo tyrimo rezultatai, dauguma
studentų tik kartais sugeba tai padaryti (15 pav.).
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15 pav. Studentų sugebėjimas remiantis veikloje įgyta patirtimi išsikelti naujus mokymosi uždavinius

Tyrimo rezultatai rodo, kad apie trečdalį studentų visada vertina savo įgytas
žinias, įgūdžius, nors didesnė dalis tai daro tik kartais. Pasitaikė ir tokių studentų,
kurie anketose nurodė, kad niekada nevertina mokymosi rezultatų (16 pav.).
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16 pav. Ar studentai vertina savo mokymosi rezultatus, įgytas žinias, įgūdžius

Pasak studentų, jie tik kartais pranoksta savo bendraamžius turimos
informacijos įvairove ir gausa (17 pav.). Tai teigia daugiausia technikos mokslų
studentų (90,3 %). Kai kurie (ypač socialinių mokslų studentai) teigia, kad niekada
nepranoksta (χ2=10,554; df=4; p=0,032, p<0,05).
% 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

90,3

socialinių mokslų

76,4 82,7

12,7 16

biomedicinos mokslų
technikos mokslų

10,9

6,9

1,3 2,8

visada pranoksta

kartais pranoksta

niekada
nepranoksta

17 pav. Ar pranoksta studentai savo bendraamžius informacijos įvairove ir gausa

Studentų sėkmingą mokymąsi labai įtakoja įvairūs jų gebėjimai: sugebėjimas
rinkti informaciją, analizuoti, apibūdinti, išskirti paskaitų metu pateikiamos
informacijos esmę.
Sugebėjimas rasti informacijos, reikalingos mokymuisi, naudojantis Internetu
yra dažniau sutinkamas nei rinkimas tradiciškai (18 pav.). Ypač dažnai Internetu
naudojasi technikos mokslų studentai (86,1 %) (χ2=24,516; df=2; p<0,0001).
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18 pav. Informacijos rinkimo būdai

technikos mokslų

Nemažai informacijos studentai gauna ir paskaitų metu. Pateikiama
informacija dažniausiai įgūdžius lavina per praktinę veiklą – taip mano 50,9 %
socialinių mokslų, 68 % - biomedicinos ir 70,8 % technikos mokslų studentų
(χ2=9,320; df=4; p<0,05) (19 pav.). Įgūdžių lavinimą per galvojimą dažniau minėjo
socialinių mokslų studentai (45,5 %). Per pojūčius, kaip parodė tyrimo rezultatai,
įgūdžiai lavinami ypač retai.
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19 pav. Įgūdžių lavinimas informacijos pateikimo metu

Norėdami gauti kuo daugiau informacijos, paskaitų metu dauguma studentų
(ypač socialinių (72,7 %) ir biomedicinos (65,3 %) mokslų) visada atidžiai klauso
dėstytojo (χ2=8,435; df=2; p=0,015, p<0,05). Didesnė pusė technikos mokslų
studentų tik kartais atidžiai klauso (20 pav.).
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20 pav. Dėstytojo klausymas paskaitų metu

Gaunamą informaciją dauguma studentų visada fiksuoja užrašuose –
biomedicinos ir techninių mokslų studentai tai daro dažniau nei socialinių
(χ2=16,475; df=4; p<0,0001). Beveik pusė pastarųjų respondentų rašo užrašus, o
pusė – ne (21 pav.).
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21 pav. Užrašų rašymas per paskaitas
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Tačiau automatiškas dėstytojo pateikiamos informacijos fiksavimas užrašų
pavidalu

nėra toks efektyvus, kaip konspektavimas, sugebėjimas išskirti, kas

paskaitoje svarbiausia. Deja, tik trečdalis studentų sugeba visada tai atlikti (22 pav.).
Dauguma tyrimo respondentų nurodė, kad tik kartais pasireiškia jų sugebėjimas
paskaitoje išskirti esminius dalykus.
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22 pav. Studentų sugebėjimas išskirti, kas paskaitoje svarbiausia

Panaši situacija ir su faktų, pateiktų paskaitų metu, lyginimu. Dauguma
studentų tik kartais lygina, o visada lygina – didesnis procentas socialinių nei kitų
mokslų studentų (23 pav.).
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23 pav. Pateiktų faktų lyginimas klausant dėstytojo

Sugebėjimas išskirti esminius dalykus paskaitų metu, lyginti pateikiamus
faktus susijęs su studentų mokėjimu analizuoti. Tyrimas parodė, kad dažniausiai šis
mokėjimas pasireiškia reikalingos informacijos išdėstymu, išrinkimu ir naudojimu
(beveik pusė studentų). Parodo įvykių, žmonių ir daiktų panašumus bei skirtumus
beveik penktadalis studentų. Socialinių mokslų studentai dažniau nei kiti sugeba
aprašyti sudėtingos medžiagos dalis ar pagrindinius dėsnius, o nustatyti, kas blogai
veikia ir parodyti, kaip tai pataisyti – dažniau technikos mokslų studentai (χ2=12,514;
df=6; p<0,05).
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24 pav. Studentų mokėjimas analizuoti

Mokėjimas analizuoti susijęs su gebėjimu apibūdinti vieną ar kitą reiškinį.
Socialinių mokslų studentai dažniau nei kiti nurodo sąlygas, kurių reikia darbui,
lengvai skiria ir įvardija sąvokas, o biomedicinos ir technikos mokslų studentų
gebėjimas apibūdinti dažniau pasireiškia savo bei kitų galimybių peržiūrėjimu ir
įvertinimu (χ2=22,921; df=6; p<0,001). Beveik po ketvirtadalį visų mokslo sričių
studentų sugeba apibūdinti daiktus, žmones ir situacijas.
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25 pav. Studentų gebėjimas apibūdinti

Studentų mokymosi efektyvumą parodo jų sugebėjimas teorines žinias
pritaikyti praktikoje, tiksliai ir lengvai vartoti platų žodyną.
Kaip rodo tyrimas, socialinių (58,2 %) ir biomedicinos (65,3 %) mokslų
studentai dažniau visada sugeba pritaikyti žinias praktikoje, o technikos mokslų
studentai (73,6 %) – dažniau tik kartais (χ2=25,583; df=4; p<0,0001) (26 pav.).
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26 pav. Sugebėjimas teorines žinias pritaikyti praktikoje

Nustatyta, kad dauguma studentų tiksliai ir lengvai platų žodyną vartoja tik
kartais (27 pav.). Visada vartoja dažniau socialinių mokslų studentai (34,5 %), o

kartais vartoja – dažniau technikos mokslų (93,1 %) (χ2=16,050; df=4; p=0,003,
p<0,01).
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27 pav. Plataus žodyno vartojimas

Mokymasis – ne vien pažįstamoji – intelektinė studentų veikla, bet
visos asmenybės tikslingas aktyvumas perimant ir įvaldant mokslo, technikos, meno,
darbo, socialinių santykių vertybes. Tai sunkus besimokančiųjų darbas, reikalaujantis
viso žmogaus: sveikatos, fizinių jėgų, proto, emocijų ir valios, tvirto charakterio,
gabumų ir noro gerai mokytis, taip pat žinojimo, kaip mokytis.

Išvados
1. Mokymasis visą gyvenimą yra tarsi skėtis, po kuriuo turėtų vienytis įvairios
mokymo ir mokymosi rūšys ir tai visą gyvenimą trunkanti veikla, siekiant
įgyti kompetencijų, žinių, gebėjimų ar juos tobulinti asmeninėje, pilietinėje,
socialinėje perspektyvoje.
2. Studentai supranta mokymosi asmeninę bei visuomeninę reikšmę, pareigos
jausmą sieja su atsakomybe. Mokymąsi apsunkina negebėjimas planuoti savo
laiko. Dauguma studentų tik kartais sugeba išskirti paskaitoje esminius
dalykus, lyginti pateiktus faktus. Didžiausias dėmesys yra skiriamas užrašų
rašymui.
3. Kolegijoje studentas ne mokomas, bet jam nurodoma, patariama, jis ne
lavinamas, bet jam padedama lavintis, studijuoti. Kolegijos studentai mokosi
tradiciniais būdais (mokosi mintinai, daugiau dirba, susiranda informaciją
internete).
4. Daugumai studentų patinka mokytis, nors jie tik kartais sugeba sau išsikelti
mokymosi uždavinius; dažniausiai studentams mokytis padeda jų asmeninės
savybės: kantrybė ir atkaklumas bei dėstytojai ir draugai. Skatina mokytis
mokymasis bendradarbiaujant ir aktyvūs mokymo metodai.
5. Kolegijos studentai nori žinoti, kodėl jie turi mokytis, kas nuo to pasikeis. Kai
mokomasi savo noru, numatant teigiamas mokymosi pasekmes, studentų
dalyvavimas aktyvesnis, o pastangos išmokti žymiai efektyvesnės.

Siūlymai

Studentai turi išsiugdyti poreikį nuolat mokytis, siekti asmenybės savirealizacijos,
suprasti, kad nuolatinis mokymasis būtinas norint sėkmingai dalyvauti šiuolaikinės
visuomenės gyvenime.
Kolegijos studentai gali išmokti mokytis ir teigiamai žiūrėti į mokymąsi.
Nesistengti būti kitokiu, svarbiausia panaudoti savo talentus, galimybes ir tai, ką
labiausiai mėgsta. Mokykitės ne tik tradiciniais metodais, bet naudokite ir kitus
mokymosi metodus (minčių žemėlapis, darbas poroje ir t.t.).
Dirbkite ritmingai. Stenkitės valdyti laiką. Išmokę taupyti laiką –
efektyviau.

dirbsite
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Summary
In order to reach national aims besides other things it is necessary to
have essential knowledge and acquire appropriate skills. Improvement of those
other things also requires knowledge. In modern and dynamic world knowledge and
abilities should be improved permanently and quickly. They are essential for
creation of more perfect products and effective technologies. They are important
for better understanding and orientation of the development of the society, also for
fostering of human skills and creative power that are undoubtedly crucial for the
security of the country, because it is impossible to reach human spiritual wellbeing without improving the competence. The aim of this final paper is to identify
the knowledge of how to learn of the students of Panevezio College as a factor of
continuing learning of adults’ education.
The goals of the research helped to examine the methods of learning and
possibilities for realization of knowledge how to learn.
The methods of the research: the analysis of scientific literature, comparison,
generalization, and qualitative research, which was performed on the basis of the
questionnaire and data analysis.
After the research these conclusions were drawn out: continuing learning is
like an umbrella, which covers various kinds of learning and teaching and this is a
long lasting activity in reaching to gain and improve competencies, knowledge in
personal, civic and social perspective. The students are aware of the personal and
public importance of learning and link the duty with responsibility. Learning
becomes difficult when students are not able to plan their time. Most students
only sometimes can point out the essentials of the lecture and compare the facts
given. They pay a lot of attention to writing; at the college a student is not taught,
but instructed, counseled, he is not developed, but helped to develop and study.
The students of the college study using traditional methods (learn by heart, work
more, find the information in the Internet). Most students like studying but they
only sometimes can raise the goals of learning; the best helpers in learning process
are personal features of the students such as patience and persistence and teachers,
colleagues. Collaborative learning and active methods of teaching help to study; the
students want to know why they should learn and what their learning may change.
When the students are motivated to study and see positive consequences of learning,
they become more active and their efforts to learn more effective.

Priedai

ANKETA
Priedas Nr. 1 ir
Mieli respondentai, Vilniaus pedagoginio universiteto Pedagogikos
psichologijos fakulteto Švietimo vadybos specialybės magistrantė atlieka tyrimą
tema: ,,Panevėžio kolegijos studentų mokėjimas mokytis kaip lavinimosi visą
gyvenimą veiksnys suaugusiųjų švietime“. Tyrimas padės išsiaiškinti Panevėžio
kolegijos studentų mokymosi gebėjimų galimybes ir ypatumus. Tyrimo rezultatai
bus panaudoti švietimo vadybos magistro studijų magistriniam darbui.
Anketa anoniminė, konfidencialumas garantuojamas, informacija apie Jus nebus
niekada ir niekur skleidžiama be Jūsų leidimo.

Nuoširdžiai dėkoju už atsakymus
Pažymėkite teiginį (), kuris Jums priimtiniausias:

1. Kursas:
I
 II
 III
2. Jūsų studijuojama mokslų sritis:
 Biomedicina
 Socialiniai
 Techniniai
3. Jūsų lytis:
 moteris  vyras
4. Iš kur atvykote į kolegiją?
 miesto
 kaimo
5. Įstoję į kolegiją Jūs mokotės?
5.1. daugiau nei įprastai
5.2. kaip visada
5.3. mažiau nei įprastai
6. Kai pateikiama informacija, kaip lavinate įgūdžius?
6.1.per pojūčius
6.2.per praktinę patirtį
6.3.per galvojimą
7. Ar atidžiai per paskaitą klausotės dėstytojo?
Visada 
Kartais 
Retai 
Niekada 
8. Klausant dėstytojo paskaitoje, ar lyginate pateiktus faktus?
Visada 
Kartais 
Retai 
Niekada 
9. Kaip atrodo ką ,,gali“ knyga?
9.1. patarti
9.2. pagilinti žinias
10. Kaip Jūs išmokstate:

10.1.matydami
10.2.klausydami
10.3.judėdami
11. Ar per paskaitas rašote užrašus? Jei taip, tai ką juose rašote?
Visada 
Kartais 
Retai 
Niekada 
........................................................................................................................................
.
12. Ar pats vertinate savo mokymosi rezultatus, įgytas žinias ir įgūdžius?
Visada 
Kartais  Retai  Niekada 
13. Ar tiksliai ir lengvai vartojate platų žodyną?
Visada 
Kartais  Retai  Niekada 
14. Ar gebate teorines žinias pritaikyti praktikoje?
Visada 
Kartais  Retai  Niekada 
15. Ar gebate išsikelti realius mokymosi uždavinius?
Visada 
Kartais  Retai  Niekada 
16. Ar Jus skatina mokytis?
16.1. atsakinėjimas
16.3. dėstytojo naudojami aktyvūs mokymo metodai
16.2. fizinis aktyvumas
16.4. mokymasis bendradarbiaujant
17. Kaip atrodo, kai apibūdinate, tai:
17.1.peržiūrite ir įvertinate savo bei kitų galimybes
17.2.nurodote sąlygas, kurių reikia darbui
17.3.lengvai skiriate ir įvardijate sąvokas
17.4.apibūdinate daiktus, žmones ir situaciją
18. Kaip Jūs analizuojate?
18.1.aprašote sudėtingos medžiagos dalis ar pagrindinius dėsnius
18.2.išdėstote, išrenkate ir naudojate reikalingą informaciją
18.3.parodote įvykių, žmonių ir daiktų panašumus bei skirtumus
18.4.nustatote, kas blogai veikia, ir parodote, kaip tai gali būti pataisyta
19. Jei mokantis iškyla neaiškumų, ką darote?
19.1. klausiate dėstytojo
19.2. aiškinatės su draugais
19.3. ieškote sprendimų naudodamasis papildoma literatūra
19.4. nekreipiate dėmesio
20. Ar sugebate rinkti informaciją?
20.1. sugebu rinkti tradiciškai
20.2. naudojuosi internetu
20.3. nesugebu informacijos rinkti
21. Ar gebate išskirti, kas yra paskaitoje svarbiausia?
Visada 
Kartais 
Retai 
Niekada 
22. Ar mokydamiesi planuojate savo laiką?
Visada 
Kartais 
Retai 
Niekada 
23. Ar mokytis Jums patinka?
Patinka 
Dažniausiai patinka 
Nepatinka 
Labai nepatinka 
24.Kaip Jums atrodo, ar esate smalsus?
24.1.trokštate tyrinėti naujus daiktus ir idėjas
24.2.trokštate papildomos informacijos
24.3.domitės naujaisiais mokslo leidiniais
24.4.domitės ir rūpinatės pasaulio problemomis
25. Ar pranokstate savo bendraamžius informacijos įvairove ir gausa?
Visada 
Kartais  Retai  Niekada 
26. Ar siekiate išsiaiškinti, ką jau gebate, o ko dar reikėtų mokytis?
Visada 
Kartais  Retai  Niekada 
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27. Ar remiantis veikloje įgyta patirtimi gebate išsikelti naujus mokymosi
uždavinius?
Visada 
Kartais  Retai  Niekada 
28. Išrinkite ir pažymėkite, kokia savybė padeda Jums sėkmingai mokytis?
28.1. kantrybė
28.2. optimizmas
28.3. atkaklumas
28.4. energingumas
28.5. smalsumas
28.6. sugebėjimas formuoti naujas idėjas
29. Kas Jums padeda mokytis?
29.1. tėvai
29.2. draugai
29.3. dėstytojai
30. Koks Jūsų kritiškumas:
30.1.siekiate tobulumo, sau keliate didelius reikalavimus, esate savikritiškas
30.2.nepakantus nelogiškam, sentimentaliam ir dezorganizuotam mąstymui
30.3.klausiate provokuojančių klausimų. Dažniausiai smalsumą reiškiate klausimais kodėl?,
o ne kas?
30.4.kritikuojate konstruktyviai, argumentuojate savo požiūrį
Nuoširdus ačiū už atsakymus. Sėkmės Jums moksle!
Priedas Nr. 2
Darbe naudojamų sąvokų apibrėžimai
Šiame darbe panaudoti edukologijos terminai, kurių dauguma paimti iš šių
autorių darbų:
Jarvis, P. (2002). International Dictionary of Adult and Continuing Education.
Great Britain.; Jovaiša, L. (1993). Pedagogikos terminai. Kaunas.; Jovaiša, L. (2001).
Edukologijos pradmenys. Šiauliai.
Išmokimas – patirties sąlygotas individo vidinių ir išorinių veiksmų pakitimas,
leidžiantis veikti naujomis aplinkos sąlygomis. Taigi mokymosi rezultatas turėtų būti
išmokimas.
Įsisavinimas – tikslingas sąmonės procesas, kai tikrovės reiškiniai tampa individo
vidiniu turiniu: žiniomis, pažiūromis, vertybėmis.
Gebėjimas – galia veikti; žinių, galimybių, sugebėjimų ir gabumų panaudojimas
intelektinėje ir praktinėje veikloje, t.y. gebėjimas mokytis tokiu būdu, kuriuo
informacija iš aplinkos priimama lengviausiai.
Lavinimas – mokymo funkcija, pasireiškianti mokinių fizinių, praktinių ir psichinių
veiksnių tobulėjimu, mokytojui įgyvendinant mokymo ir vystymosi vienovės dėsnį.
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Lavinimo pradinis rezultatas – lavinimas, galutinis – išmokimas. Svarbu lavinti
gebėjimą mokytis.
Mokymasis – apibrėžimų yra įvairių ir tai priklauso nuo mokymosi perspektyvų, t.y.
tai ką tu nori išmokti:
1. Daugiau ar mažiau elgesio pakeitimas įgyjant patirties.
2. Įgijimas žinių, įgūdžių ir sugebėjimų per praktinę patirtį.
3. Patirties transformacija į žinias, įgūdžius, gebėjimus, vertybes, įsitikinimus,
jausmus ir pan.
4. Konstravimas ir transformavimas patirties į žinias, įgūdžius, įsitikinimus,
vertybes, emocijas ir jausmus.
Ugdytinis – ugdymo objektas ir subjektas.
Ugdytojas – ugdymo veikėjas (tėvas, motina, mokytojas, dėstytojas, auklėtojas),
padedantis individo saviaktualizacijai.
Žinojimas – žinių suvokimo išlaikymas atmintyje, atgaminimo gebėjimas.
Priedas Nr. 3
ar geba apibudinti * mokslai
Crosstab

ar geba
apibudinti

perziuri ir ivertina savo
bei kitu galimybes
nurodo salygas, kuriu
reikia darbui
lengvai skiria ir
ivardija savokas
apibudina daiktus,
zmones ir situacija

Total

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

socialiniai
3
5,5%
17

mokslai
biomedicinos
28
37,3%
16

technikos
27
37,5%
14

Total
58
28,7%
47

30,9%

21,3%

19,4%

23,3%

21
38,2%
14
25,5%
55
100,0%

13
17,3%
18
24,0%
75
100,0%

14
19,4%
17
23,6%
72
100,0%

48
23,8%
49
24,3%
202
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
22,921a
27,156
6,375

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,001
,000

1

,012

df

202

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 12,80.
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Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Value
,319
202

Contingency Coefficient

Approx. Sig.
,001

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

ar moka analizuoti * mokslai
Crosstab

ar moka
analizuoti

Total

socialiniai
13

mokslai
biomedicinos
7

technikos
9

Total

apraso sudetingos
medziagos dalis ar
pagrindinius desnius

Count
Column %

23,6%

9,3%

12,5%

14,4%

isdesto, isrenka ir
naudoja reikalinga
informacija

Count
Column %

25

42

32

99

45,5%

56,0%

44,4%

49,0%

parodo ivykiu, zmoniu
ir daiktu panasumus
bei
skirtumus
nustato,
kas blogai

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

11
20,0%
6
10,9%
55
100,0%

19
25,3%
7
9,3%
75
100,0%

14
19,4%
17
23,6%
72
100,0%

44
21,8%
30
14,9%
202
100,0%

veikia ir parodo, kaip
tai gali buti pat

29

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
12,514a
11,859
4,989

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,051
,065

1

,026

df

202

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 7,90.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Contingency Coefficient

Value
,242
202

Approx. Sig.
,051

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

kaip išmoksta * mokslai
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Crosstab

kaip ismoksta

matydami

socialiniai
31
56,4%
24
43,6%

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

klausydami
judedami
Total

55
100,0%

mokslai
biomedicinos
46
61,3%
26
34,7%
3
4,0%
75
100,0%

technikos
34
47,2%
29
40,3%
9
12,5%
72
100,0%

Total
111
55,0%
79
39,1%
12
5,9%
202
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
11,008a
13,091
4,414

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
,026
,011

1

,036

df

202

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,27.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Value
,227
202

Contingency Coefficient

Approx. Sig.
,026

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

ar kolegijoj mokosi * mokslai
Crosstab

ar kolegijoj
mokosi

daugiau nei iprastai
kaip visada
maziau nei iprastai

Total

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

socialiniai
22
40,0%
33
60,0%

55
100,0%

mokslai
biomedicinos
48
64,0%
24
32,0%
3
4,0%
75
100,0%

technikos
25
34,7%
42
58,3%
5
6,9%
72
100,0%

Total
95
47,0%
99
49,0%
8
4,0%
202
100,0%
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
18,347a
20,480

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
,001
,000

1

,145

df

2,123
202

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,18.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Contingency Coefficient

Value
,289
202

Approx. Sig.
,001

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

kaip lavina įgūdžius, kai pateikiama informacija * mokslai
Crosstab

kaip lavina igudzius, kai
pateikiama informacija

per pojucius
per praktine patirti
per galvojima

Total

socialiniai
2
3,6%
28
50,9%
25
45,5%
55
100,0%

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

mokslai
biomedicinos
2
2,7%
51
68,0%
22
29,3%
75
100,0%

technikos
5
6,9%
51
70,8%
16
22,2%
72
100,0%

Total
9
4,5%
130
64,4%
63
31,2%
202
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
9,320a
9,134
7,611

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
,054
,058

1

,006

df

202

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,45.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Contingency Coefficient

Value
,210
202

Approx. Sig.
,054

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

ar atidžiai per paskaita klauso dėstytojo * mokslai
7

Crosstab

ar atidziai per paskaita
klauso destytojo

visada

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

kartais
Total

socialiniai
40
72,7%
15
27,3%

mokslai
biomedicinos
49
65,3%
26
34,7%

technikos
35
48,6%
37
51,4%

55
100,0%

75
100,0%

72
100,0%

Total
124
61,4%
78
38,6%
202
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
8,435a
8,448
7,965

2
2

Asymp. Sig.
(2-sided)
,015
,015

1

,005

df

202

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 21,24.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Value
,200
202

Contingency Coefficient

Approx. Sig.
,015

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

klausydamas dėstytojo paskaitoje, ar lygina pateiktus faktus *
mokslai
Crosstab

klausydamas destytojo
paskaitoje, ar lygina
pateiktus faktus

visada
kartais
niekada

Total

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

socialiniai
20
36,4%
34
61,8%
1
1,8%
55
100,0%

mokslai
biomedicinos
20
26,7%
55
73,3%

75
100,0%

technikos
14
19,4%
56
77,8%
2
2,8%
72
100,0%

Total
54
26,7%
145
71,8%
3
1,5%
202
100,0%
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
6,451a
7,379

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
,168
,117

1

,031

df

4,626
202

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,82.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Value
,176
202

Contingency Coefficient

Approx. Sig.
,168

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

ar sugeba rinkti informacija * mokslai
Crosstab

ar sugeba rinkti
informacija

sugeba tradiciskai
naudojasi internetu

Total

mokslai
biomedicinos
39
52,0%
36
48,0%
75
100,0%

socialiniai
23
41,8%
32
58,2%
55
100,0%

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

technikos
10
13,9%
62
86,1%
72
100,0%

Total
72
35,6%
130
64,4%
202
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
24,516a
26,499
12,549

2
2

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000
,000

1

,000

df

202

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 19,60.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Contingency Coefficient

Value
,329
202

Approx. Sig.
,000

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

ar geba išskirti, kas paskaitoje svarbiausia * mokslai
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Crosstab

ar geba isskirti,
kas paskaitoje
svarbiausia

visada
kartais
niekada

Total

socialiniai
17
30,9%
38
69,1%

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

55
100,0%

mokslai
biomedicinos
25
33,3%
49
65,3%
1
1,3%
75
100,0%

technikos
21
29,2%
51
70,8%

72
100,0%

Total
63
31,2%
138
68,3%
1
,5%
202
100,0%

Chi-Square Tests
Value
2,069a
2,358

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
,723
,670

1

,818

df

,053
202

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,27.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Contingency Coefficient

Value
,101
202

Approx. Sig.
,723

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

ar per paskaitas rašo užrašus * mokslai
Crosstab

ar per paskaitas
raso uzrasus

visada
kartais

Total

socialiniai
27
49,1%
28
50,9%
55
100,0%

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

mokslai
biomedicinos
62
82,7%
13
17,3%
75
100,0%

technikos
47
65,3%
25
34,7%
72
100,0%

Total
136
67,3%
66
32,7%
202
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
16,475a
16,883
2,636

2
2

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000
,000

1

,104

df

202

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 17,97.
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Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Value
,275
202

Contingency Coefficient

Approx. Sig.
,000

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

ar mokydamiesi planuoja savo laika * mokslai
Crosstab

ar mokydamiesi
planuoja savo
laika

visada
kartais
niekada

Total

socialiniai
9
16,4%
35
63,6%
11
20,0%
55
100,0%

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

mokslai
biomedicinos
27
36,0%
42
56,0%
6
8,0%
75
100,0%

technikos
21
29,2%
41
56,9%
10
13,9%
72
100,0%

Total
57
28,2%
118
58,4%
27
13,4%
202
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
8,171a
8,559
2,208

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
,086
,073

1

,137

df

202

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 7,35.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Contingency Coefficient

Value
,197
202

Approx. Sig.
,086

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

ar mokytis patinka * mokslai
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Crosstab

ar mokytis
patinka

patinak
dazniausiai patinka
nepatinka
labai nepatinka

Total

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

socialiniai
32
58,2%
22
40,0%
1
1,8%

mokslai
biomedicinos
22
29,3%
52
69,3%
1
1,3%

55
100,0%

75
100,0%

technikos
10
13,9%
47
65,3%
12
16,7%
3
4,2%
72
100,0%

Total
64
31,7%
121
59,9%
14
6,9%
3
1,5%
202
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
45,342a
45,810
36,298

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000
,000

1

,000

df

202

a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,82.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Value
,428
202

Contingency Coefficient

Approx. Sig.
,000

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

ar pats vertina savo mokymosi rezultatus, įgytas žinias ir įgūdžius *
mokslai
Crosstab

ar pats vertina savo
mokymosi rezultatus,
igytas zinias ir igudzius

visada
kartais
niekada

Total

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

socialiniai
20
36,4%
35
63,6%

55
100,0%

mokslai
biomedicinos
32
42,7%
42
56,0%
1
1,3%
75
100,0%

technikos
25
34,7%
45
62,5%
2
2,8%
72
100,0%

Total
77
38,1%
122
60,4%
3
1,5%
202
100,0%
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Chi-Square Tests
Value
2,696a
3,343

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
,610
,502

1

,574

df

,315
202

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,82.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Value
,115
202

Contingency Coefficient

Approx. Sig.
,610

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

ar tiksliai ir lengvai vartoja platu žodyną * mokslai
Crosstab

ar tiksliai ir lengvai
vartoja platu zodyna

visada
kartais
niekada

Total

socialiniai
19
34,5%
36
65,5%

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

55
100,0%

mokslai
biomedicinos
14
18,7%
60
80,0%
1
1,3%
75
100,0%

technikos
5
6,9%
66
91,7%
1
1,4%
72
100,0%

Total
38
18,8%
162
80,2%
2
1,0%
202
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
16,050a
16,906
15,494

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
,003
,002

1

,000

df

202

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,54.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Contingency Coefficient

Value
,271
202

Approx. Sig.
,003

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
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ar geba teorines žinias pritaikyti praktikoje * mokslai
Crosstab

ar geba teorines
zinias pritaikyti
praktikoje

visada

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

kartais
niekada

Total

socialiniai
32
58,2%
23
41,8%

mokslai
biomedicinos
49
65,3%
26
34,7%

55
100,0%

75
100,0%

technikos
19
26,4%
52
72,2%
1
1,4%
72
100,0%

Total
100
49,5%
101
50,0%
1
,5%
202
100,0%

Chi-Square Tests
Value
25,583a
26,659

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

15,211

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000
,000

1

,000

df

202

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,27.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Value
,335
202

Contingency Coefficient

Approx. Sig.
,000

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

ar smalsus * mokslai
Crosstab

ar
smalsus

troksta tyrineti naujus
daiktus ir idejas
troksta papildomos
informacijos
domisi naujaisiais
mokslo leidiniais
domisi ir rupinasi
pasaulio problemomis

Total

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

socialiniai
18
32,7%
26

mokslai
biomedicinos
24
32,0%
27

technikos
29
40,3%
22

Total
71
35,1%
75

47,3%

36,0%

30,6%

37,1%

8
14,5%
3
5,5%
55
100,0%

14
18,7%
10
13,3%
75
100,0%

14
19,4%
7
9,7%
72
100,0%

36
17,8%
20
9,9%
202
100,0%
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Chi-Square Tests
Value
5,691a
5,754

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,459
,451

1

,811

df

,057
202

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,45.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Value
,166
202

Contingency Coefficient

Approx. Sig.
,459

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

ar pranoksta savo bendraamžius informacijos įvairove ir gausa *
mokslai
Crosstab

ar pranoksta savo
bendraamzius
informacijos
ivairove ir gausa

visada
kartais
niekada

Total

socialiniai
7
12,7%
42
76,4%
6
10,9%
55
100,0%

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

mokslai
biomedicinos
12
16,0%
62
82,7%
1
1,3%
75
100,0%

technikos
5
6,9%
65
90,3%
2
2,8%
72
100,0%

Total
24
11,9%
169
83,7%
9
4,5%
202
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
10,554a
9,916
,027

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
,032
,042

1

,869

df

202

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,45.

15

Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Value
,223
202

Contingency Coefficient

Approx. Sig.
,032

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

ar siekia išsiaiškinti, ką jau geba, o ko dar reikėtų mokytis * mokslai
Crosstab

ar siekia issiaiskinti,
ka jau geba, o ko dar
reiketu mokytis

visada
kartais

Total

socialiniai
25
45,5%
30
54,5%
55
100,0%

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

mokslai
biomedicinos
36
48,0%
39
52,0%
75
100,0%

technikos
15
20,8%
57
79,2%
72
100,0%

Total
76
37,6%
126
62,4%
202
100,0%

Chi-Square Tests
Value
13,527a
14,192

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

9,077

2
2

Asymp. Sig.
(2-sided)
,001
,001

1

,003

df

202

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 20,69.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Value
,251
202

Contingency Coefficient

Approx. Sig.
,001

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

ar geba išsikelti realius mokymosi uždavinius * mokslai
Crosstab

ar geba issikelti
realius mokymosi
uzdavinius

visada
kartais
niekada

Total

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

socialiniai
24
43,6%
31
56,4%

mokslai
biomedicinos
26
34,7%
49
65,3%

55
100,0%

75
100,0%

technikos
13
18,1%
58
80,6%
1
1,4%
72
100,0%

Total
63
31,2%
138
68,3%
1
,5%
202
100,0%
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
11,637a
12,287

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
,020
,015

1

,001

df

10,552
202

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,27.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Value
,233
202

Contingency Coefficient

Approx. Sig.
,020

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

ar remdamasis veikloje įgyta patirtimi geba išsikelti naujus
mokymosi uždavinius * mokslai
Crosstab

ar remdamasis
veikloje igyta patirtimi
geba issikelti naujus
mokymosi uzdavinius

visada
kartais
niekada

Total

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

socialiniai
26
47,3%
29
52,7%

mokslai
biomedicinos
23
30,7%
52
69,3%

55
100,0%

75
100,0%

technikos
12
16,7%
58
80,6%
2
2,8%
72
100,0%

Total
61
30,2%
139
68,8%
2
1,0%
202
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
16,806a
17,495
15,373

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
,002
,002

1

,000

df

202

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,54.
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Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Value
,277
202

Contingency Coefficient

Approx. Sig.
,002

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

kas padeda mokytis * mokslai
Crosstab

kas
padeda
mokytis

kantrybe
optimizmas
atkaklumas
energiingumas
smalsumas
sugebejimas formuoti
naujas idejas

Total

mokslai
biomedicinos
23
30,7%
10
13,3%
20
26,7%
8
10,7%
11
14,7%
3
4,0%
75
100,0%

socialiniai
12
21,8%
9
16,4%
17
30,9%
7
12,7%
8
14,5%
2
3,6%
55
100,0%

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

technikos
26
36,1%
14
19,4%
16
22,2%
4
5,6%
9
12,5%
3
4,2%
72
100,0%

Total
61
30,2%
33
16,3%
53
26,2%
19
9,4%
28
13,9%
8
4,0%
202
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
5,942a
6,163
2,381

10
10

Asymp. Sig.
(2-sided)
,820
,801

1

,123

df

202

a. 3 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,18.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Contingency Coefficient

Value
,169
202

Approx. Sig.
,820

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

kas padeda mokytis * mokslai
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Crosstab

socialiniai
kas
padeda
mokytis

tevai

Count
Column
Count
Column
Count
Column
Count
Column
Count
Column
Count
Column

draugai
destytojai
mokosi pats
vaikai, vyras

Total

%
14
25,5%
35
63,6%
6
10,9%

%
%
%
%

mokslai
biomedicinos
2
2,7%
25
33,3%
33
44,0%
12
16,0%
3
4,0%

technikos
3
4,2%
33
45,8%
22
30,6%
13
18,1%
1
1,4%

75
100,0%

72
100,0%

55
100,0%

%

Total
5
2,5%
72
35,6%
90
44,6%
31
15,3%
4
2,0%
202
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
17,515a
19,413

8
8

Asymp. Sig.
(2-sided)
,025
,013

1

,559

df

,341
202

a. 6 cells (40,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,09.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Value
,282
202

Contingency Coefficient

Approx. Sig.
,025

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

kas skatina mokytis * mokslai
Crosstab

kas
skatina
mokytis

atsakinejimas
fizinis aktyvumas
destytojo naudojami
aktyvus mokymo metodai
mokymasis
bendradarbiaujant

Total

Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %
Count
Column %

socialiniai
13
23,6%
4
7,3%
15
27,3%
23
41,8%
55
100,0%

mokslai
biomedicinos
18
24,0%
3
4,0%
29
38,7%
25
33,3%
75
100,0%

technikos
9
12,5%
8
11,1%
25
34,7%
30
41,7%
72
100,0%

Total
40
19,8%
15
7,4%
69
34,2%
78
38,6%
202
100,0%
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
7,596a
7,947
,983

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,269
,242

1

,321

df

202

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,08.
Symmetric Measures

Nominal by Nominal
N of Valid Cases

Contingency Coefficient

Value
,190
202

Approx. Sig.
,269

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
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