
MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJOS STOKA – VIENAS ESMINIŲ SUAUGUSIŲJŲ 

MOKYMOSI TRUKDŽIŲ 

 

Nuolat įvairiais lygmenimis vykstant diskusijai apie švietimo ir atskirų jo grandžių ir etapų 

kokybę, jos užtikrinimo trukdžius ir galimybes, vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kiek švietimo kokybė, o 

tiksliau mokymo(si) rezultatų kokybė priklauso nuo pačių besimokančiųjų, ir kiek nuo tų, kurie 

organizuoja jų mokymą(si).  

Mokymosi visą gyvenimą paradigma išplėtė suaugusiųjų mokymosi galimybes, bet kartu ir 

išryškino naujų suaugusiųjų besimokančiųjų kompetencijų poreikį. Viena esminių šiuo požiūriu 

kompetencijų, sąlygojančių mokymo(si) sėkmę, ypač suaugusiojo amžiuje, yra mokėjimo mokytis 

kompetencija, nuo kurios įvaldymo didžia dalimi priklauso, kiek besimokantysis pasinaudos jam 

suteikiamomis edukacinėmis paslaugomis, kitaip sakant, kokie bus jo mokymosi rezultatai. Juk 

akivaizdu, kad mokytojo (suaugusiųjų švietėjo) pareiga yra sukurti kiek įmanoma ugdymui(si) 

palankią, įgalinančią, skatinančią, motyvuojančią, konstruktyvią edukacinę aplinką, tačiau kiek iš tos 

aplinkos pasiims kiekvienas besimokantysis, priklauso tik nuo jo paties įsitraukimo, motyvacijos, 

atitinkamų gebėjimų ir kompetencijų, ypač mokymosi mokytis kompetencijos. 

Mokėjimo mokytis kompetencijų įvaldymo svarbą puikiai pagrindžia ir viena iš švietimo kokybės 

sampratų (žr. 1 pav.), kurioje centrine švietimo kokybės ašimi traktuojamas mokymasis.  

 

 
    
1 pav. Švietimo kokybės samprata UNESCO požiūriu (Šaltinis: Pigozzi, 2006 (pagal Švietimo problemos analizė, 

2013 lapkritis, Nr. 10 (96)) 



Mokymosi visą gyvenimą paradigma iš esmės pakeitė iki tol nusistovėjusius mokymo(si) proceso 

dalyvių vaidmenis ir suponavo naujų kompetencijų, kaip pvz. mokėjimo mokytis kompetencija, 

poreikį. Būtent mokymuisi tapus centrine viso mokymo(si) proceso ašimi, daug aktualesnis tapo 

besimokančiojo lygmuo: pradedant nuo ankstesnės jo patirties (taip pat ir mokymosi) įvertinimo ir 

baigiant mokymo(si) prieinamumo, mokymo(si) aplinkos, turinio, proceso organizavimo atliepiant 

kiekvieno besimokančiojo poreikius ir galimybes.   

Mokėjimo mokytis kompetencijos reikalingumas yra dar akivaizdesnis kalbant apie neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą. Skirtingai nei formaliajame mokyme(si), kuris nors ir yra labiau reglamentuotas, 

tačiau ir savo turiniu, ir organizavimo prasme besimokančiajam yra aiškesnis, neformalus suaugusiųjų 

mokymas(is) yra daug įvairesnis, lankstesnis ir demokratiškesnis, labiau ir greičiau galintis atliepti tiek 

visuomenės, tiek besimokančiojo poreikius. Kita vertus, kad ir kaip paradoksalu, kaip tik šie jo bruožai 

gali būti trukdžiu suaugusiamjam besimokančiajam kokybiškai dalyvauti mokymo(si) procese ir 

pasiekti puikių mokymo(si) rezultatų. Taip atsitinka, kai besimokantysis neturi pakankamai išugdytos 

mokėjimo mokytis kompetencijos, nes nuosekliojo formaliojo mokymo(si) sistemoje (pvz. bendrojo 

lavinimo mokykloje) dažniausiai mokėsi tik mokytojui vadovaujant.  

Mokymosi visą gyvenimą paradigmoje besimokančiųjų gebėjimas mokytis apibrėžiamas kaip 

viena svarbiausių metakognityvinių kompetencijų, aktualių šiandieninėje žinių ir kūrybos visuomenėje. 

Tikėtina, kad mokydamasis mokytis žmogus suvoks kaitą kaip natūralų nuolatinį procesą, bus jai 

atviras, gebės pasitikėti savo jėgomis, kelti sau prasmingus tobulėjimo tikslus bei kryptingai jų siekti 

(Knowles, 1983, Sahlberg, 2005, Stanišauskienė, 2005, Pocevičienė, 2011, 2014).  

Mokėjimas mokytis apima ne tik teigiamas nuostatas į mokymą(si), teigiamą mokymosi 

motyvaciją, bet ir savęs kaip besimokančiojo pažinimą, ir gebėjimą organizuoti savo mokymosi 

procesą pagal mokytojo iškeltus tikslus ir uždavinius, numatytus pasiekti mokymosi rezultatus. Ypač 

tai aktualu, kai mokytojo nėra šalia. O tokių mokymosi situacijų apstu net bendrojo ugdymo(si) 

procese, jau nekalbant apie suaugusiųjų švietimą. Tiesa sakant, nemokėdamas mokytis besimokantysis 

negali pasiekti aukštų rezultatų net ir vadovaujant mokytojui, o tuo labiau kalbant apie savarankiško 

mokymosi galimybes.  

Savarankiško mokymosi procesas turi savo logiką ir žingsnius, kuriuos reikia atlikti, norint 

pasiekti teigiamą rezultatą. H. Reinders ir C. Balcikanli (2011) įvardina tokius savarankiško mokymosi 

proceso žingsnius: 

1) mokymosi poreikių nustatymas,  

2) tikslų kėlimas,  

3) mokymosi planavimas,  



4) mokymosi išteklių paieška ir atranka,  

5) mokymosi strategijų pasirinkimas, 

6) mokymosi tikslų įgyvendinimas (praktika),  

7) mokymosi ir jo rezultatų stebėjimas,  

8) vertinimas ir grįžtamasis ryšys. 

Suprantama, kad norint sėkmingai šiuos žingsnius įveikti, ypač savarankiškai, svarbu yra turėti 

tokius bendruosius, gyvenimiškus  gebėjimus kaip gebėjimą analizuoti savo mokymąsi, vertinti, 

reflektuoti ir t.t. (Fallows, Steven, 2000; Warring, 2007 ir kt.).  Kitaip sakant, gebėti mokytis ir valdyti 

savo mokymąsi. Kiekvienas besimokantysis turi suprasti, kaip vyksta jo mokymasis ir kaip galima jį 

tobulinti. Tačiau tas supratimas bus kokybiškas tik tuo atveju, kai bus paremtas atitinkamomis  

žiniomis ir žinojimu. Kitaip sakant, norint patirti mokymosi sėkmę ir malonumą mokantis (o tai yra ne 

mažiau svarbus suaugusį besimokantįjį mokytis motyvuojantis veiksnys), reikia mokytis, mokytis 

valdyti savo mokymąsi, laisvai, bet kartu  atsakingai rinktis mokymosi veiklas ir aktyviai jose veikti.       

Atsižvelgiant į anksčiau įvardintus savarankiško mokymosi proceso žingsnius (Reinders, 

Balcikanli, 2011) ir detalizuojant mokėjimo mokytis kompetenciją, galima išskirti atitinkamus 

gebėjimus, kurių žinojimas įgalintų ne tik į(si)vertinti, kiek asmuo yra įvaldęs šią kompetenciją, bet ir, 

esant poreikiui, kryptingai ją tobulinti. Galima išskirti tokius esminius mokėjimo mokytis ir mokėjimo 

valdyti savo mokymąsi kompetencijų gebėjimus (Pocevičienė, 2011, 2014): 

 Gebėjimas analizuoti savo žinojimą įvairiose srityse ir suvokti, ką jau žinai, moki, gebi ir ko 

dar reikėtų mokytis. Šis gebėjimas ne tik padeda mokytis kryptingai ir tikslingai, bet teigiamai 

veikia mokymosi motyvaciją, stiprina ir palaiko teigiamas nuostatas į mokymąsi ir pan. gavęs 

naują užduotį besimokantysis gali išsigąsti jos apimties, jaudintis, kad nesugebės, kad jam 

pritrūks laiko ir pan. Tačiau peržiūrėjęs pateiktą medžiagą žinojimo/nežinojimo aspektu, dažnas 

besimokantysis pamatytų, kad dalį duotos informacijos jis jau žino. Tai reiškia, kad jos iš naujo 

mokytis jau nebereikės. Dar dalį informacijos besimokantysis bus girdėjęs, kažkiek žinos ir pan. 

Vadinasi, ir jai išmokti nereikės skirti daug laiko. Ir galiausiai liks pakankamai nedidelė (bet 

kuriuo atveju mažesnė už visą išmokti reikalingą medžiagą) dalis, kurios mokymuisi reikės 

skirti daugiau laiko. Po tokios analizės besimokančiojo motyvacija didėja, jis suvokia, kad 

užduotis yra įvykdoma, be to tam dažniausiai nereikia ir labai daug pastangų. 

 Gebėjimas analizuoti save kaip besimokantįjį, t.y. suprasti, kurios asmeninės savybės ir 

gebėjimai padeda ir kurios trukdo sėkmingai mokytis; koks yra asmeninis mokymosi stilius ir 

pan. Šis gebėjimas sudaro puikias prielaidas kokybiškai organizuoti savo mokymosi procesą ir 

pasiekti norimus mokymosi rezultatus su optimaliomis laiko ir jėgų sąnaudomis. 



 Gebėjimas analizuoti savo mokymosi procesą padeda išsiaiškinti mokymosi trukdžius ir 

sunkumus bei numatyti jų įveikos būdus ir galimybes.    

 Gebėjimas kelti savo mokymosi tikslus ir uždavinius sustiprina mokymosi motyvaciją, ypač 

savimotyvaciją, nes savo individualių mokymosi tikslų kėlimas bendrų tikslų kontekste labai 

padidina besimokančiojo įsitraukimą. Suvokiama, kad mokosi dėl savęs, sau. Tada lengviau yra 

įveikiami ir įvairūs mokymosi sunkumai, trukdžiai. 

 Gebėjimas planuoti savo mokymosi laiką padeda mokymosi rezultatų pasiekti laiku, moko 

valdyti savo mokymosi procesą, mokytis sistemingai ir nuosekliai.     

 Gebėjimas pasirinkti tinkamą ir kokybišką mokymosi turinį. Nors, kaip minėjome, centrine 

švietimo kokybės ašimi traktuojamas mokymasis, net ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) 

sistemoje vis tik kol kas daugiausiai mokymosi turinio pateikia mokytojas. Kita vertus, vis 

daugiau įvairios, taip pat ir savo kokybe, informacijos besimokančiuosius pasiekia internetu, 

žiniasklaidos priemonėmis ir pan., todėl mokytojas nebėra vieninteliu informacijos šaltiniu. 

Besimokantiesiems neretai tenka patiems atsirinkti reikalingą, teisingą, patikimą, kokybišką 

informaciją. 

 Gebėjimas valdyti informaciją, t.y. ne tik rasti tinkamus ir patikimus informacijos šaltinius, 

atrinkti reikiamą medžiagą, bet ir ją tvarkyti, vertinti jos išsamumą, patikimumą, teisingumą, 

jungti informaciją, gautą iš įvairių šaltinių, ir konstruoti naują žinojimą ir t.t.; 

 Gebėjimas pasirinkti tinkamas mokymosi strategijas, metodus, priemones, mokymosi 

išteklius, aplinką ir pan. padeda besimokančiajam atlikti užduotis ir pasiekti mokymosi tikslų 

per optimalų laiką su optimaliomis sąnaudomis.  

 Gebėjimas kryptingai veikti siekiant išsikeltų uždavinių, t.y. naują mokymosi medžiagą sieti su 

jau turima, mokytis iš patirties ir per patirtį, motyvuoti save ir pan. 

 Gebėjimas reflektuoti, t.y. apmąstyti ir (į)vertinti savo mokymosi eigą ir rezultatus numatytų 

tikslų ar kitų pasirinktų kriterijų aspektu,  nustatyti sėkmės ir nesėkmės priežastis;  

 Gebėjimas numatyti savo mokymosi proceso tobulinimo galimybes ir strategijas.  

Taigi, mokymosi mokytis kompetenciją galima būtų apibrėžti kaip pasirengimą ir gebėjimą 

savarankiškai kelti individualius mokymosi tikslus bendrųjų mokytojo keliamų tikslų ribose, pagal 

poreikį ir/ar situaciją juos koreguoti, planuoti ir organizuoti savo mokymosi procesą, spręsti jo metu 

kylančias įvairaus pobūdžio problemas, reflektuoti savo mokymosi patirtį ir vertinti gautus rezultatus 

bei patį procesą ir tų refleksijų ir vertinimo pagrindu valdyti tolimesnio savo mokymosi proceso eigą. 

(Pocevičienė, 2011, 2014).  



Apibendrinant galima būtų teigti, kad mokėjimas mokytis yra būtina suaugusiųjų kokybiško 

mokymosi sąlyga, o šios kompetencijos stoka galėtų būti traktuojama, kaip vienas iš svarbiausių 

mokymosi trukdžių. Ir kuo anksčiau asmuo įvaldys šią kompetenciją, tuo kokybiškesnis bus jo 

mokymasis, tuo didesnį pasitenkinimą jam teiks pati mokymosi veikla, tuo geresnių rezultatų jis 

pasieks. Žinoma, šias kompetencijas reikia ugdyti. Natūralu, kad pagrindai turėtų būti padėti jau 

mokantis bendrojo lavinimo mokykloje, o toliau kompetencija galėtų ir turėtų būti tobulinama, 

kaupiant vis didesnę mokymosi mokytis patirtį. Kita vertus, suaugusiems besimokantiems tikslinga 

būtų organizuoti ir specializuotus mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo(si) kursus.  
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