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Įvadas

Greitai kintančios aplinkos sąlygos, mokymosi visą gyvenimą po-
reikis skatina atkreipti dėmesį į tas gebėjimų sritis, kurių pagrindu 
formuojasi darbui reikalingi profesiniai įgūdžiai, darbuotojų asmeni-
nė atsakomybė, asmens kūrybingumas ir iniciatyvumas, tvirtos verty-
binės nuostatos . Aukštas bendrųjų gebėjimų lygis suteikia galimybę 
sklandžiau integruotis į darbo rinką, greičiau perimti naują patirtį, 
keisti profesinę kryptį ar darbo pobūdį . Ruošiant būsimus specialis-
tus universitete vis labiau susitelkiama į profesinių įgūdžių vystymą, 
tarpdalykinį mokymąsi, platesnį praktinį žinių pritaikymą, idėjų ge-
neravimą, problemų savarankišką sprendimą ir atsakomybės prisiėmi-
mą sprendžiant sudėtingus veiklos uždavinius (Valantinienė, Emel-
janovas, 2010) . Orientuojantis į studento ir (ar) absolvento gebėjimą 
greitai prisitaikyti kintančioje aplinkoje ir susitvarkyti su profesinė-
je srityje formuluojamomis vis naujomis užduotimis bei iškylančio-
mis problemomis, išryškinamas gebėjimas pritaikyti įgytas teorines 
žinias profesinėje veikloje ir disponuoti įvairiais bendraisiais gebėji-
mais: bendravimas ir bendradarbiavimas, informacijos paieška ir ap-
dorojimas, IKT technologijų valdymas, planuojamų rezultatų sieki-
mas, konfliktų sprendimas, darbas komandoje, analitinis mąstymas 
ir t . t . Aktyvaus mokymosi metodai, diskusijos ir bendradarbiavimas 
su dėstytojais ir kolegomis, gebėjimo mokytis ir veikti savarankiškai 
skatinimas įvardijami kaip pagrindinės priemonės, kurios galėtų būti 
veiksmingos siekiant studentų savarankiškumo ir aktyvumo tiek stu-
dijų metu, tiek norint sėkmingai įsilieti į darbo rinką . 

Mokykloje mokiniai skatinami mokytis savarankiškai, tačiau šio-
se ugdymo įstaigose svarbu laikytis mokymosi plano ir mokymosi 
turinio . Pradėjus studijuoti universitete, tenka daugiau dirbti sava-
rankiškai, nes universitetinės studijos iš esmės skiriasi nuo mokymo-
si mokykloje . Būtent šiuo laikotarpiu dažnai pasigendama gebėjimo 
savarankiškai mokytis ir veikti . Kalbant apie universitetines studi-
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jas, svarbu ne tik gebėti rasti tinkamų informacijos šaltinių ir juos 
panaudoti studijuojant . Šiuo atveju daug reikalingiau savarankiškai 
ieškoti informacijos, ją analizuoti, apdoroti ir pateikti, taip pat ge-
bėti savarankiškai inicijuoti studijų procesą ir įvertinti, kaip šis pro-
cesas pavyko, kokie gauti rezultatai . S . Šalkauskio (2005) teigimu, 
studentas turi būti veiklus, savarankiškas, nes jis jau yra pasiekęs tokį 
amžiaus tarpsnį, kai jau nebekalbama apie auklėjimą ir priežiūrą, o 
pabrėžiamas savarankiškas sprendimų priėmimas, atsakomybė, lais-
vė, pasitikėjimas savo jėgomis ir žiniomis, konsultavimasis ir mo-
kėjimas mokytis . Autorius (ten pat) ypač pabrėžia studento sava-
rankiškumą ir savarankišką mokymąsi universitete, o dėstytoją laiko 
konsultantu ir patarėju . Savarankiškumas – esminė asmenybės savy-
bė, kuri leidžia tinkamai pasirinkti mokymosi ir bendravimo tikslus, 
priemones ir būdus, aktyviai ir produktyviai veikti . Pasak G . But-
kienės ir A . Kepalaitės (1996: 263), „savarankiško mokymosi idėja 
ypač ryški yra psichologinėse mokymosi teorijose, kurios akcentuoja 
interesų ir mąstymo vaidmenį mokantis“ . Kiti autoriai tvirtina, kad 
vis dažniau kalbama apie mokymosi kontekstą, o ne apie patį mo-
kymąsi (Zuzevičiūtė, Teresevičienė, 2007) . Atkreipiamas dėmesys 
į rezultatus, vidinius procesus, kurie veikia ir formuoja mokymosi 
procesą, požiūrį į mokymąsi .

Tyrimo problema. Aptariant savarankišką mokymąsi teoriniu 
aspektu teigiama, kad savarankiškumą skatina mokymosi metodų 
įvairovė ir asmens motyvacija bei atsakomybė . Tačiau pasigenda-
ma empirinių tyrimų, kurie leistų išskirti svarbius komponentus, 
padedančius skatinti savarankiškai mokytis universitete .

Tyrimo problemos tikslinimas tyrimo klausimais: kokius 
bendruosius gebėjimus svarbu plėtoti studijuojant? Kokie moky-
mosi metodai yra aktualūs universitete, akcentuojant bendruosius 
gebėjimus ir savarankiško mokymosi skatinimą studijų metu?

Tyrimo objektu buvo pasirinktas studentų savarankiškumas 
studijuojant .
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Tyrimo tikslas – nustatyti universitetinėse studijose savaran-
kiškai mokytis skatinančius komponentus .

Uždaviniai:
1 . Apibrėžti savarankiško mokymosi sampratą ir savarankiš-

kumo lygmenis .
2 . Apibūdinti bendrųjų gebėjimų sampratą, išryškinti aukšta-

jai mokyklai aktualius komponentus .
3 . Nusakyti pagrindinius studijų metu taikomus mokymosi 

metodus, svarbius bendrųjų gebėjimų ir savarankiško mo-
kymosi plėtojimui . 

Tyrimas atliktas taikant keletą metodų – literatūros šaltinių ir doku-
mentų analizę, anketinę apklausą raštu ir interviu . Kiekybiniai duome-
nys buvo analizuojami atliekant statistinę duomenų analizę „MS Excel“ 
programa ir SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16 .0 versija . Sta-
tistinės analizės metu buvo taikomi aprašomosios statistikos metodai, 
neparamentriniai (Manno-Whitney‘io, Kruskalio-Walliso, Wilcoxono, 
Friedmano, chi kvadrato) kriterijai, faktorinė analizė . Kokybinių duo-
menų analizė atlikta transkribuojant tekstą ir sudarant kategorijas . Tyri-
mo duomenims tyrinėti buvo taikomas turinio analizės metodas, kuris, 
pasak R . Tidikio (2003), leidžia objektyviai ir sistemiškai išnagrinėjus 
teksto ypatybes gauti patikimas išvadas . Siekiant atskleisti vidinį teks-
to turinį, išreikštą kalbos priemonėmis, buvo įgyvendinti šie žingsniai:  
1) pavienių požymių pirminis grupavimas; 2) esminių požymių, požymių 
grupių paieškos; 3) teksto ištraukų pateikimas rezultatams iliustruoti .

Tyrime remiamasi pragmatizmo filosofija bei humanistine ir konstruk-
tyvistine teorijomis. Pagal pragmatizmo filosofiją svarbu yra išmokyti be-
simokantįjį spręsti realias gyvenimo problemas, remiantis sukaupta pa-
tirtimi, ir susikurti maksimalią asmeninę gerovę . Šiuo atveju esminis yra 
ne pats mokymas spręsti konkrečias problemas (pažinimo, socialines, 
etines ir kt .), o šių ar panašių problemų sprendimo procesas, kurio metu 
svarbu gebėti taikyti bendruosius problemų sprendimo principus ir me-
todus, suvokti poreikį drąsiai ir protingai spręsti kilusias problemas (Bi-
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tinas, 2000; Faulstich-Wieland, Faulstich, 2006) . Humanistinės teorijos 
grindžiamu mokymu siekiama padėti asmeniui suvokti savo poreikius, 
skatinti asmenybės tapsmą ir sklaidą . Pagrindiniai akcentai šiuo atveju 
yra racionali mokymosi aplinka, vertybės yra reliatyvios, žmogiškosios, 
konkretinamos atsižvelgiant į realią mokymosi situaciją, individualus 
pažinimas grindžiamas asmenybės gebėjimu savarankiškai mokytis ir 
tobulėti pasirenkant asmeninį raidos kelią (Bitinas, 2000; Teresevičienė 
ir kt ., 2006; Gedvilienė, Zuzevičiūtė, 2007) . Konstruktyvistinėje teo-
rijoje pabrėžiamas žinių kūrimas, o jos principas – patirtimi grįstų ži-
nių kūrimas įvertinant asmens patirtį . Konstruktyvistinė teorija asmens 
žinias ir supratimą apibūdina kaip veiklą, neatskiriamą nuo kasdienio 
gyvenimo ir patirties . Mokantis patyrimas transformuojamas į žinias, 
gebėjimus, požiūrius, įsitikinimus ir vertybes . Šiam procesui svarbios 
ir paskaitos, kurių metu įgyjama naujų žinių, seminarai, parengti mo-
duliai, kuriuose pateikiama naujų žinių, bendravimas ir bendradarbia-
vimas su specialistais siekiant ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti ir argu-
mentuotai, pasitelkiant faktus, ginti pasirinktą nuomonę (Teresevičienė 
ir kt ., 2006; Faulstich-Wieland, Faulstich, 2006; Gedvilienė, Zuzevičiū-
tė, 2007; Knowles, 2007) .

Tyrimo procesą sudaro devyni pagrindiniai etapai (Žydžiūnaitė, 
2011):

1 . Mokslinės studijos tyrimo parametrų suformulavimas 
(2012 10 01–2012 12 20) .

2 . Mokslo šaltinių atranka ir analizė (2012 10 01–2012 12 20) .
3 . Mokslo šaltinių analizės apibendrinimas ir teorinės dalies 

parengimas (2012 10 01–2012 12 20) .
4 . Tyrimo instrumentų (klausimyno ir pusiau struktūruoto in-

terviu) sudarymas ir pagrindimas (2012 12 20–2012 02 18) .
5 . Tyrimo duomenų rinkimas (2013 02 18–2013 05 01) .
6 . Tyrimo duomenų analizė (2013 03 01–2013 07 30) .
7 . Tyrimo rezultatų interpretavimas (2013 08 01–2013 08 30) .
8 . Apibendrinimų parengimas (2013 08 01–2013 08 30) .
9 . Išvadų ir rekomendacijų parengimas (2013 08 01–2013 08 30) .
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Studentų anketinės apklausos organizavimas
Savarankiškai mokytis studijuojant skatinančių komponentų nusta-

tymo tyrimo instrumentas (anketa) buvo sudarytas remiantis teorinėmis 
koncepcijomis ir apibendrinto interviu su dėstytojais rezultatais . Anketos 
pradžioje buvo pateikta instrukcija, kurioje į respondentus buvo kreipia-
masi paprasta kalba, nevartojant sudėtingų žodžių ar terminų (6 priedas) . 
Instrukcijoje trumpai paaiškintas tyrimo tikslas, pabrėžta kiekvieno tyri-
mo dalyvio nuomonės svarba ir tyrimo duomenų anonimiškumas . Klau-
simyne pateikti 23 uždaro tipo klausimai . Klausimyną sudaro penkios 
dalys, kurias atspindi konkretūs klausimai . Kiekviena dalis apima grupę 
klausimų, kuriais siekta išsiaiškinti konkrečius faktus (1 lentelė) . 

1 lentelė. Klausimyno dalys (parengta pgl . Žydžiūnaitė, 2011)

Klausimyno dalies 
pavadinimas Klausimyno dalies tyrimo aprašymas

Klausimų skai-
čius konkrečioje 

dalyje

Mokymosi samprata Klausimų grupė yra skirta apibrėžti moky-
mosi sampratą universitetinėse studijose.

2 klausimai  
(1, 2)

Bendrieji gebėjimai 

Klausimų grupė yra skirta apibūdinti 
„bendrųjų gebėjimų sąvoką“, jų plėtojimą 
siekiant sužinoti, kiek bendrųjų gebėjimų 
plėtojimas studijuojant universitete yra 
siejamas su savarankiškumu.

6 klausimai  
(3, 4, 5, 6, 7, 8)

Dėstytojo naudojama 
mokymosi teorija ir 
taikomi metodai

Ši klausimų dalis apibūdina vyraujančią 
mokymosi teoriją, į ką studijų metu orien-
tuojasi dėstytojai, kokie metodai vyrauja 
užsiėmimuose, kokia yra respondentų nuo-
monė apie mokymosi metodų įtaką bendrųjų 
gebėjimų plėtojimui.

5 klausimai  
(9, 10, 11, 12, 13)

Savarankiškumo 
samprata

Klausimų grupė yra skirta apibūdinti sava-
rankiškumo lygmens studijuojant sampra-
tą ir savarankiškam mokymuisi būdingų 
elementų sampratą.

2 klausimai  
(14, 15)

Demografiniai 
klausimai

Šia klausimų grupe siekta išsiaiškinti res-
pondentų charakteristikas. 

8 klausimai  
(16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23)
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Klausimynas buvo parengtas remiantis studijos autorių ir jų 
kartu su kolegomis parengtais straipsniais (Tandzegolskienė, Pi-
leckaitė, 2010; Tandzegolskienė, Rutkienė, Pileckaitė, 2010; Sta-
siūnaitienė, Tandzegolskienė, Rutkienė, 2012; Rutkienė, Tan-
dzegolskienė, 2012, 2013), I .  Cvilikaitės (2013) magisto darbu, 
M . Teresevičienės ir kt . (2012) atliktos tyrimų apžvalgos duome-
nimis . Gautos atskirų blokų Cronbacho alfa reikšmės svyruoja 
nuo 0,752 iki 0,905 – tai rodo, kad instrumento vidinio suderi-
namumo lygis aukštas, instrumentas tinkamas naudoti .

Kiekybinio tyrimo imtis
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012–2013 m . 

pradžioje universitetuose dirbo 9  974  dėstytojai ir mokėsi 
113 780 studentų .

Imties tūriui nustatyti buvo naudojama formulė (Folz, 1996: 
50–51): 

n=   

Z2   ∙ (π∙(1-π))∝
2

∆2 ;
n – imties tūris;
zα/2 – standartinio normaliojo skirstinio N(0,1) α lygmens kri-

tinė reikšmė (su 95 proc . garantija zα/2 = 1,959 (Čekanavičius, Mu-
rauskas, 2000: 229);
π – dominančio parametro proporcija atrankinėje visumoje 

(šiuo atveju imamas maksimumas π = 0,5);
ε – atrankos paklaida, šiuo atveju – 0,04 (arba ± 4 proc . atran-

kos paklaidos riba) . 
Atlikus skaičiavimus buvo gautas toks pradinis imties tūris: 

n=   
1,9592 ∙(0,5∙(1-0,5))

0,042
≈ 599,64   
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Kadangi gautas imties tūris n = 600, buvo parengta ir išdaly-
ta 1 000 klausimynų 3 Lietuvos universitetuose: Vytauto Didžiojo 
(VDU), Vilniaus Gedimino technikos (VGTU) ir Mykolo Ro-
merio (MRU) . Šie universitetai buvo pasirinkti dėl keleto priežas-
čių: VDU ir MRU panašūs organizuojamų studijų kryptimis, ta-
čiau yra įsikūrę skirtinguose miestuose . VGTU yra technologinio 
pobūdžio universitetas, organizuojantis kitų krypčių studijas nei 
anksčiau minėti universitetai . Tyrėjams grįžo iš viso 841 užpildyta 
anketa, tačiau 17 buvo užpildytos tik iš dalies, tad rezultatai buvo 
apskaičiuoti remiantis 824 anketų duomenimis .

Kiekybinio tyrimo organizavimas ir eiga
Kiekybinis tyrimas buvo pradėtas vykdyti pagal planą – 2013 m . 

I ketvirtyje . Buvo apklausiami humanitarinių, socialinių, fizinių, 
biomedicinos, technologijos, menų mokslų sričių pirmosios ir an-
trosios pakopos studentai . Tyrimo tikslas – išskirti pagrindinius 
bendruosius gebėjimus, kurie būdingi savarankiškam mokymuisi, 
nusakyti veiksnius, kurie skatina savarankiškumą studijuojant, ap-
žvelgti dėstytojo ir studento santykį studijų metu, išskirti dėstytojų 
pasirenkamą mokymosi teoriją bei mokymosi metodus, kurie ska-
tina savarankiškumą studijuojant universitete . Žvalgomojo tyrimo 
(atlikto 2012 m . lapkričio mėn .) rezultatai parodė, kad savarankiško 
mokymosi supratimas labai priklauso nuo dėstytojo pasirenkamos 
mokymosi teorijos ir studijuojančiojo galimybių taikyti įvairius mo-
kymosi metodus ir technikas . Įvairios studijų programos, pagal ku-
rias besimokantys studentai dalyvavo tyrime, sudarė galimybę pla-
čiau pažvelgti į esamą situaciją ir išsamiau analizuoti taikomas tiek 
mokymosi, tiek dėstymo metodikas bei pasirinkimo reikšmę ben-
drųjų gebėjimų plėtojimui . Anketinė apklausa buvo atlikta 2013 m . 
vasario–balandžio mėn ., parengti klausimynai buvo pateikti trijų 
universitetų studentams . Klausimynai buvo dalijami atsitiktinai, as-
meniškai studentams ir užpildyti iš karto buvo grąžinami tyrėjams .
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Kiekybinio tyrimo respondentai
Tyrimo rezultatai buvo apskaičiuoti analizuojant 824-ių res-

pondentų atsakymus . Daugiausiai respondentų buvo iš VDU – 
49 proc . (arba 404 respondentai), 27,7 proc . – iš MRU (228 res-
pondentai) ir 23,3 proc . iš VGTU (192 respondentai) . Dauguma 
jų studijuoja bakalauro pakopoje (632, arba 76,6 proc .), likusie-
ji – magistrantūros studijose . Įdomu tai, kad į klausimą „Kelin-
tu prioritetu įstojote į studijų programą?“ pusė respondentų (428, 
arba 51,9 proc .) atsakė, kad pirmuoju . 98,9 proc . respondentų įsto-
jo 1–7 prioritetu . Dauguma respondentų yra moterys (59,7 proc ., 
arba 492 apklaustosios) . Apklaustų studentų pasiskirstymas pa-
vaizduotas 2 lentelėje .

2 lentelė. Respondentų pasiskirstymas (proc .)
VDU
(N=404)

MRU
(N=228)

VGTU
(N=192)

Lytis Moteris 68,1 70,2 41,3
Vyras 31,9 29,8 58,7

Studijų pakopa Bakalaurantas 91,6 100 30,4
Magistrantas 7,9 0 69,6

Studijų sritis Humanitarinių mokslų 36,8 66,7 10,9
Socialinių mokslų 30,5 21,1 13
Fizinių mokslų 10,5 7 8,7
Biomedicinos mokslų 6,3 0 0
Technologijos mokslų 5,3 5,3 67,4
Menų 10,5 0 0

Matyti, kad respondentų iš VGTU buvo dauguma vyrų ma-
gistrantų, studijuojančių technologijos mokslų srityje, o kituose 
universitetuose vyrauja merginos, dažniausiai studijuojančios hu-
manitarinius ir socialinius mokslus bakalauro pakopoje .
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Kiekybinio tyrimo etika
Tyrimo metu respondentams buvo paaiškinta apie tyrimo tiks-

lą . Apklausos metu buvo užtikrinti šie tyrimo etikos aspektai (Ba-
bbie, 2004): 

• savanoriškas sutikimas dalyvauti tyrime;
• žalos tyrimo dalyviams nebuvimas;
• anonimiškumas;
• konfidencialumas .

Interviu su dėstytojais organizavimas ir eiga

Kokybinio tyrimo instrumentas
Situacijai apie savarankiškumo sampratą ir savarankiško mo-

kymosi plėtojimą universitetinių studijų metu aprašyti buvo tai-
komas interviu metodas . Siekiant, kad interviu būtų kryptingas, 
buvo pasirinktas pusiau struktūruotas interviu ir sudarytas pokalbį 
nukreipiančių klausimų sąrašas, kuris leido išsamiau apžvelgti situ-
aciją šiais aspektais: 

1 . Savarankiško darbo ir savarankiško mokymosi samprata 
universitetinėse studijose perėjus prie ECTS kreditų .

2 . Savarankiškumo lygmuo studijuojant ir savarankišką mo-
kymąsi skatinantys veiksniai .

3 . Priemonės ir metodai, skatinantys studentus nuolatos to-
bulėti ir studijuojant veikti savarankiškai .

4 . Aktyvus mokymasis universitete ir studento pasirengimas 
studijuojant veikti savarankiškai .

K . Kardelio (2005) teigimu, pusiau struktūruoto interviu metu 
laisvai formuluojant klausimus (5 priedas), galima lanksčiau vesti 
interviu, nes, atsižvelgiant į atsakymą, galima patikslinti klausimą, 
išsiaiškinti įvairius reiškinio aspektus, nuodugniau analizuoti stu-
dijuojamą reiškinį ir t . t . Pažymima, kad nors interviu yra pusiau 
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struktūruotas, nes jo metu naudojamos parengtos tyrimo gairės – 
platesni klausimai, kuriuos lemia tyrimo tikslai, vis dėlto infor-
mantai gali laisvai formuluoti apibrėžimus, sąvokas ir reikšmes, 
pateikti savitą požiūrį nagrinėjama tema . Taigi pusiau struktūruo-
to interviu pasirinkimą lėmė šio metodo betarpiškumas, lankstu-
mas, galimybė rinkti duomenis iš nedidelės informantų grupės, 
naudoti platesnius tyrimo klausimus ir atskleisti socialinę tikrovę 
tiriamųjų požiūriu .

Kokybinio tyrimo organizavimas ir eiga
Kokybinis tyrimas buvo vykdomas 2013  m . kovo–balandžio 

mėn . Tyrimo (interviu) dalyviai buvo dėstytojai (iš viso 20) . Šio 
tyrimo pagrindinis tikslas – nustatyti, kokios metodų kombinaci-
jos padeda ugdyti bendruosius gebėjimus, kurie svarbūs studentui, 
siekiančiam mokytis ir veikti studijuojant universitete savarankiš-
kai  taip pat, kokias užduotis dėstytojai formuluoja, kaip organi-
zuojamas grįžtamojo ryšio teikimas, kaip palaikomas dėstytojo ir 
studento ryšys, kokiomis priemonėmis užtikrinamas bendrųjų ir 
dalykui svarbių gebėjimų palaikymas ir demonstravimas . 

Kokybinio tyrimo informantai
Tiriant dėstytojų, dirbančių universitete, požiūrį į studentų sa-

varankiškumą, savarankiškumo lygmenis bei savarankiško mokymosi 
raišką ir jos principus universitetinėse studijose, buvo apklausti hu-
manitarinių mokslų srities atstovai, socialinių mokslų srities atsto-
vai ir technologijos mokslų srities atstovai (viso 20 informantų) .

Atrenkant interviu dalyvius buvo taikomas sniego gniūžtės 
principas, ir svarbiausias kriterijus – tai, kad dėstytojas dirba uni-
versitete ne mažiau kaip dvejus metus . Tyrime dalyvavo dėstytojai 
iš Vytauto Didžiojo (9  informantai), Mykolo Romerio (3  infor-
mantai), Aleksandro Stulginskio (4 informantai) ir Lietuvos edu-
kologijos universitetų (4 informantai) . 
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Kokybinio tyrimo apribojimai
Kadangi tyrimui buvo pasirinkta netikimybinė imtis, gautų 

duomenų negalima apibendrinti, tačiau jie naudingi įžvelgiant 
tam tikras tendencijas ir numatant tolesnes tyrimo rekomendaci-
jas (Žydžiūnaitė, 2011) .

Kokybinio tyrimo etika
Organizuojant interviu buvo laikomasi konfidencialumo ir sa-

vanoriškumo principų, todėl interviu pradžioje pabrėžta, kad ty-
rimas yra anonimiškas, duomenys nebus niekur skelbiami, bet 
naudojami tik apibendrinti moksliniams tikslams . Taip pat akcen-
tuojama, kad dalyvavimas savanoriškas, todėl prašoma sutikimo 
dalyvauti tyrime ir leidimo įrašinėti . Be to, laikomasi pagrindinės 
interviu ėmimo taisyklės – kad prieš pradedant interviu būtina 
pristatyti tyrimo tikslą, supažindinti su jo svarba, pristatyti atsto-
vaujamą organizaciją . 
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Savarankiško mokymosi universitete  
samprata ir savarankiškumo lygmenys

Perėjimas prie ECTS kreditų apskaičiavimo sistemos paskatino iš 
naujo įvertinti į studento darbo krūvį ir gebėjimo veikti savarankiš-
kai studijų metu išraiškos formas . Analizuojant krūvio apskaičiavimo 
metodiką pastebėta (ECTS vartotojo vadovas, 2009), kad daug dė-
mesio skiriama studento motyvacijai, individualiam pasiruošimui, tu-
rimoms žinioms, studijuojamo dalyko sudėtingumui pagal turinį ir 
apimtį bei teikiamų patarimų ir rekomendacijų kokybei . Darbo krū-
vis apibūdinamas kaip laikas, kurio studentams reikia užbaigti mo-
kymosi veiklai . Mokymosi veikla šiuo atveju – paskaitos, seminarai, 
projektai, savarankiškai atliekamos užduotys ir egzaminai . Pažymima, 
kad sunkiausia apskaičiuoti savarankiško darbo krūvį, kuris priklauso 
nuo dalyko ir temos sudėtingumo bei analizuojamos problemos gy-
lio . Nustatant studentų darbo krūvį svarbu suplanuoti dalyko dėsty-
mo procesą ir patikslinti numatomą darbo krūvį, remiantis studentų 
vertinimais, ir tuomet pakoreguoti studento darbo krūvį ar pareng-
tą mokymosi veiklą . Nurodoma, kad nustatant darbo krūvį neturėtų 
būti vadovaujamasi vien auditorinėmis valandomis arba valandomis, 
kurios skirtos atlikti užduotims, – mokymasis apima visas veiklas, ku-
rios padeda pasiekti numatytus dalyko studijų rezultatus . Šiuo atveju 
kalbama apie savarankišką darbą, praktikos atlikimą, pasirengimą ver-
tinamoms individualioms ir komandinėms užduotims . Studijų metu 
kiekvienai šiai veiklai reikia studento gabumų, taip pat taikyti moky-
mosi strategiją / teoriją, individualų mokymosi suvokimą ir individu-
alų savarankiškumo lygmens suvokimą atliekant užduotis . 

Mokslo šaltiniuose taip pat aptinkama keletas dažniausiai naudo-
jamų sampratų, kuriose atsispindi studentų savarankiškumo idėja – 
tai savarankiškas mokymasis, savimoka, savarankiška veikla, savivalda, 
savarankiškumas (Butkienė, Kepalaitė, 1996; Teresevičienė, Oldroyd, 
Gedvilienė, 2004; Zuzevičiūtė, Teresevičienė, 2007; Laužackas, Stasiū-



19

naitienė, Teresevičienė, 2008; Tandzegolskienė, Rutkienė, Pileckaitė, 
2010; Tandzegolskienė, Pileckaitė, 2010; Teresevičienė ir kt ., 2012; Žy-
džiūnaitė, Teresevičienė, 2012; Stasiūnaitienė, Rutkienė, Tandzegols-
kienė, 2012; Rutkienė, Tandzegolskienė, 2012, 2013) . V . Žydžiūnaitė 
ir M . Teresevičienė (2012) pažymi, kad Lietuvoje trūksta tyrimų, ku-
riuose būtų analizuojamos studentų savarankiško mokymosi ir sava-
rankiškumo sampratos, kai akcentuojamas savarankiškas mokymasis 
yra teorinis . Apžvelgiant užsienio literatūros šaltinius, taip pat aptin-
kamas gana platus spektras sąvokų, kuriomis apibūdinamas savaran-
kiškumas mokymosi (studijų) proceso metu . Pavyzdžiui, vokiečių li-
teratūroje aptinkami terminai selbstgesteuertes Lernen, selbstorganisierte 
Lernen, selbstbestimmtes Lernen ir pažymima, jog šios sąvokos varto-
jamos mokyklinėje pedagogikoje, pedagoginėje psichologijoje, suau-
gusiųjų švietimo srityje, universitetinėse studijose, personalo mokymų 
organizavimo procese (Messner, Blum, 2006; Knowles, 2007; Straka, 
2008) . Pasak R . Messnerio ir W . Blumo (2006), vyraujanti sampratų 
įvairovė, kai labiausiai akcentuojamas besimokančiojo apsisprendimo 
lygmuo, motyvacija, mokymosi proceso organizavimas, atsakomybė ir 
vertinimas, vis dėlto suponuoja, kad kalbama apie išties panašius da-
lykus, kurie nurodo į besimokančiojo aktyvumą . Todėl autoriai siūlo 
visas šias sąvokas vartoti sinonimiškai ir pabrėžti besimokančiojo sava-
rankiškumo ir atsakomybės lygmenį, aktyvumą mokantis ir motyva-
ciją . Analizuojant anglų kalba pateikiamas autorių sąvokas randama 
tokių terminų: self-directed learning (Knowles, 1975), self-planned lear-
ning, learning projects, self-education, self-teaching, autonomous learning, 
autodidaxy, independent study, open learning (Hiemstra, 2006) . Anot 
V . Žydžiūnaitės ir M . Teresevičienės (2012), šios sąvokos, išverstos į lie-
tuvių kalbą, neatspindi tikrosios savarankiško mokymosi struktūros ir 
nėra aiškiai apibrėžtos tarptautiniu ir nacionaliniu lygmenimis, t . y . ty-
rimai neatskleidžia studento motyvacijos, bendrųjų gebėjimų, savaran-
kiško mokymosi, žinių plėtojimo, reflektavimo ir atsakomybės tvirtų 
sąsajų . Todėl labai naudinga ir svarbu nusakyti pagrindinius elementus, 
kurie siejami su savarankišku mokymusi ir asmens tobulėjimu .
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Apibrėžiant prieš tai minėtas sąvokas, pasak M . Teresevičienės 
ir kt . (2012), neretai susiduriama su neaiškiu jų apibūdinimu ir 
vartojimu . Straipsnio autorių grupė (ten pat) aktualiai ir išsamiai 
atskyrė „savarankiško mokymosi“ ir „savimokos“ sąvokų reikšmes, 
kurios nurodomos kaip pagrindinės, kalbant apie studijuojančiuo-
sius universitete, ir leidžia toliau analizuoti, grupuoti ir atskirti šias 
sąvokas pagal jų pobūdį ir vartojimo paskirtį (3 lentelė) .

3 lentelė. Savimokos ir savarankiško mokymosi apibrėžtys (pgl . Teresevičienė 
ir kt ., 2012)

Savimoka Savarankiškas mokymasis
Besimokančiojo autonomija – ga-
limybė mokytis individualiu ritmu, 
savo mokymosi proceso valdymas.

Besimokančiojo autonomijos lygmuo planuo-
jant mokymosi procesą, numatant tikslus ir jų sie-
kimo trajektoriją. Priklausomai nuo studijų daly-
ko, gali išryškėti skirtingi savarankiško mokymosi 
lygmenys. 

Besimokančiojo motyvacija – no-
ras atsiskleisti, valia, ištvermė ir as-
mens tapatybė.

Motyvacija yra išskiriama kaip svarbi mokymosi 
aspiracija (atspirties taškas, pagrindas). 

Išankstinis mokymosi turinio ži-
nojimas – galimybė susieti naujas 
žinias su turima patirtimi, galimybė 
rinktis.

Mokymasis mokytis, mąstymo gebėjimai: sie-
kiama savarankiškai įgyti žinių, tirti ir vertinti. 

Tinkamos strategijos pasirinki-
mas: tai pavyksta nustačius savus 
mokymosi poreikius, suformulavus 
mokymosi tikslus, pasirinkus žmo-
giškuosius ir materialiuosius išteklius.

Savarankiškumas sprendžiant problemas, pri-
imant sprendimus ir organizuojant mokymąsi ir 
tinkamos strategijos pasirinkimas: tai pavyksta 
nustačius savo mokymosi poreikius, tikslus, pasi-
rinkus išteklius.

Atsakomybė, prisiimama už savo 
mokymosi procesą. 

Atsakomybė, prisiimama už savo mokymosi 
procesą, praktika arba stebėjimas. 

Mokymosi proceso kontrolė: kai 
kontrolės laipsnis priklauso nuo 
nuostatų, gebėjimų ir asmeninių 
ypatybių. 

Kritinis aplinkos vertinimas: siejamas su vieta, 
kurioje mokomasi, ištekliais, mokymosi stiliumi ir 
metodais, toje aplinkoje kartu veikiančiais asme-
nimis (dėstytojais, kolegomis, darbdaviais ir pan.). 

Mokymosi pasiekimų vertinimas: 
siejamas su asmens įgytų žinių vertini-
mu, gebėjimų lavinimu ar asmenybės 
tobulinimu savo pastangomis. 

Įgytų žinių vertinimas: siejamas su savarankiškai 
įgytų žinių panaudojimu siekiant užsibrėžto tikslo, 
mokymosi pranašumų ir trūkumų įvertinimu. 




