
Mokymosi stiliaus radimas -  mokymo(si) strategijų ir metodų pasirinkimo instrumentas 

 

Siekiant, kad į besimokantįjį orientuotas mokymas nebūtų tik graži idėja, būtina ir visą 

mokymo(si) procesą organizuoti taip, kad centrine šio proceso figūra būtų besimokantysis.  

Vienas iš būdų tai pasiekti, beje pakankamai veiksmingas, yra mokymo(si) proceso 

organizavimas, atitinkamai besimokančiojo mokymosi stiliui.     

Visos šiandien egzistuojančios mokymosi stilių klasifikacijos iš esmės remiasi idėja, kad 

skirtingiems žmonėms būdingi skirtingi informacijos priėmimo ir jos tvarkymo būdai, tik kiekviena šių 

klasifikacijų turi savitą šio proceso nagrinėjimo prieigą. Tai reiškia, kad skirtingos mokymosi stilių 

klasifikacijos ne tik nepaneigia viena kitos, bet, priešingai, papildo viena kitą, todėl, siekiant 

mokymo(si) kokybės bei į besimokantįjį orientuoto mokymo(si) idėjos įgyvendinimo iš esmės, 

organizuojant mokymo(si) procesą tikslinga būtų remtis ne viena mokymosi stilių klasifikacija.  

Viena iš suaugusiųjų švietėjams rekomenduojamų mokymosi stilių klasifikacijų yra D. A. Kolbo 

keturių mokymosi stilių klasifikacija.  

Ši klasifikacija grindžiama tokiais D. A. Kolbo teiginiais: 

 Mokymasis yra nuolat vykstantis ir tobulėjantis procesas, kuris remiasi patirtimi ir 

apima 4 etapų ciklą:  

o konkrečios patirties (KP),  

o reflektyvaus stebėjimo (RS),  

o abstraktaus konceptualizavimo (AK), 

o aktyvaus eksperimentavimo (AK). 

 Mokymasis turi dvi dimensijas: a) patirties surinkimo ir b) patirties sutvarkymo 

(suvokimo, traktavimo, įsisavinimo) būdus. 

Remdamiesi tokia mokymosi samprata, D. A. Kolbas ir R. Fry jo kolega Smith išskyrė keturis 

mokymosi stilius ir išdėstė koordinačių sistemoje, kurioje y ašis parodo, kaip patirtis yra surenkama, o 

x ašis – kaip patirtis sutvarkoma (apdorojama). 

 

Priklausomai nuo to, kokiam informacijos priėmimo ir jos sutvarkymo būdui žmonės teikia pirmenybę, 

skiriami keturi mokymosi stiliai:  

 Divergencinis (angl. Diverging – jaučiantys ir stebintys) , 

 Asimiliacinis (angl. Assimilating – stebintys ir mąstantys), 

 Konvergencinis (angl. Converging – darantys ir mąstantys), 

 Adaptacinis (angl. Accommodating – darantys ir jaučiantys). 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Mokymosi stiliai pagal D. A. Kolbą (Suaugusiųjų mokymo(si) pagrindai bibliotekų 

darbuotojams, 2009). 

 

Divergencinio stiliaus atstovai vadinami analitikais. Tai žmonės, kurie mokydamiesi 

pirmenybę teikia konkrečiai patirčiai ir refleksyviam stebėjimui. Šių žmonių stiprybės – gebėjimas 

įsivaizduoti, pasižiūrėti į konkrečias situacijas iš įvairių perspektyvų, plati vaizduotė, vizijų 

numatymas, improvizacija situacijose, reikalaujančiose rasti idėjas. Jie noriai bendrauja su žmonėmis, 

domisi žmonių tarpusavio santykiais, yra emocionalūs, mielai renkasi darbą grupėse, geba įdėmiai 

klausytis ir gauti asmeninę grįžtamąją reakciją. Platūs kultūriniai interesai skatina juos rinktis veiklą, 

susijusią su menu. 

 

Asimiliacinio stiliaus atstovai pirmenybę teikia reflektyviam stebėjimui ir abstrakčiam 

konceptualizavimui. Jie vadinami asimiliuojančiais arba suvokėjais. Šie žmonės lengvai kuria 

teorinius modelius, sieja turimą informaciją ir abstrakčius situacijos elementus į visumą. 

Asimiliuojantys žmonės linkę daryti induktyvias išvadas, apibendrinti rezultatus. Jiems labiau patinka 

dirbti su abstrakčiomis idėjomis ir koncepcijomis nei su žmonėmis. Mokydamiesi šio stiliaus atstovai 

renkasi skaitymą, paskaitas, analitinių modelių aiškinimą ir mėgaujasi mąstymu apie daiktus. 
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Konvergencinis  mokymosi stilius – kompromisas tarp dominuojančios abstrakcijos ir 

veiksmo, kuriais besimokantis žmogus transformuoja teoriją, norėdamas pasirengti konkrečiai veiklai. 

Šio stiliaus atstovai yra žmonės, kuriems mokantis svarbiau abstraktus konceptualizavimas ir aktyvus 

eksperimentavimas. Jie vadinami sistemintojais arba siejančiaisiais. Šių žmonių stiprybė – idėjų 

plėtojimas. Jie linkę daryti hipotetines – dedukcines išvadas, domisi daiktais ir teorijomis (kurias 

mėgsta patikrinti), specifinių problemų sprendimu. Kaip ir suvokėjai, jie mažai domisi žmonėmis, nėra 

emocionalūs. Mokydamiesi renkasi eksperimentavimą idėjomis, situacijų simuliaciją, darbą prie 

konkrečių paraiškų, projektų. 

 

Adaptacinio mokymosi stiliaus skiriamasis bruožas – būtinybė veikti, daryti, realizuoti. Šiuo 

stiliumi mokosi žmonės, vadinami derintojais. Jie pirmenybę teikia aktyviam eksperimentavimui ir 

konkrečiai patirčiai. Stiprioji derintojų pusė – veiklų organizavimas, susidorojimas su situacijomis, 

kurios reikalauja greitos adaptacijos prie besikeičiančių aplinkybių. Šie žmonės daugiau remiasi 

intuicija negu logika, problemas linkę spręsti intuityviai, bandymų ir klaidų keliu. Jie naudojasi kitų 

sukurtomis teorijomis ir analizių rezultatais, todėl mėgsta dirbti komandose. Lyginant su kitų stilių 

atstovais, jie labiausiai linkę rizikuoti. Moka bendrauti su žmonėmis, tačiau kartais gali pasirodyti 

nekantrūs, reikalaujantys. 

 

Kolbo teigimu, žmonės nuolat tobulina savo mokymosi stilių, ir šis pokytis vyksta plėtojant: 

 afektyvinius, su jausmais susijusius gebėjimus (KP: konkrečioji patirtis - jautimas), 

 kognityvinius, analitinius gebėjimus (AK: abstraktus konceptualizavimas - galvojimas), 

 stebėjimo ir refleksijos gebėjimus (RS: reflektyvus stebėjimas - stebėjimas), 

 pragmatinius, susijusius su elgesiu gebėjimus (AE: aktyvus eksperimentavimas - veikla). 

 

Mokymosi būdai ir metodai, rekomenduojami besimokantiesiems pagal Kolbo ciklą  

AKTYVISTAS. Kadangi šio tipo besimokantiems patinka veiksmas, jie nori valdyti, būti 

dėmesio centre ir pasirodyti lyderiais; jiems patinka kvapą gniaužiantys eksperimentai; rizika; 

dramatizmas ir jaudulys, tačiau jie nemėgsta pasyvios ir griežtai struktūruotos veiklos, mokytis jiems 

tinka: 

 žaidimai ir imitavimas,  

 grupinis darbas,  

 problemų sprendimas, 



 interviu ir tyrimai,  

 ekskursijos, 

 praktiniai užsiėmimai,  

 naudojimasis įvairiais prietaisais,  

 kūrybinė veikla,  

 įvairūs pristatymai auditorijai,  

 įvairios pasirinkimo galimybės 

 mokymasis atrandant, 

 vaidyba. 

 

STEBĖTOJAS. Kadangi šio tipo besimokantiems būdingas retrospektyvus mąstymas, jiems 

mokantis reikia laiko atsikvėpti, pamąstyti ir nuspręsti. Jiems būdinga skirti dėmesį detalėms. Mėgsta 

galimybes keistis požiūriais, bet nemėgsta griežtai struktūruotos veiklos ir tokių situacijų, kuriose 

neturi laiko pagalvoti. Mokytis jiems tinka: 

 mokytojo rodomi eksperimentai,  

 savęs vertinimas,  

 vaidybos stebėjimas,  

 mokymasis iš patirties,  

 kartojimas,  

 skaitymas,  

 debatų klausymasis, 

 video įrašų stebėjimas,  

 įvertinimas ir analizė,  

 diskusijos (refleksyvios),  

 tyrimai,  

 įrodymų paieška. 

 

TEORETIKAS. Šiems besimokantiems patinka idėjos, teorijos, modeliai, sąvokos, sistemos ir 

kitos abstrakcijos. Jiems labai svarbi yra logika, sistema, tikslas. Jis nemėgsta nestruktūruotos veiklos, 

neturinčios aiškaus tikslo, taip pat nemėgsta emocijų tyrinėjimo. Mokytis jiems tinka: 

 įvairių idėjų aiškinimai, jų kritika,  

 savo minčių raiška,  



 teorinės diskusijos ir teoriniai klausimai (pvz. „Kas būtų, jeigu...“ ir pan.),  

 įvairūs teorinio pobūdžio darbai,  

 debatai,  

 užduotys susijusios su idėjomis,  

 struktūruoti uždaviniai. 

 

PRAGMATIKUI patinka matyti naudą. Jis mėgsta veiklą, kuri duoda profesinės, akademinės ar 

praktinės naudos.  Jam patinka eksperimentai ir praktinių gebėjimų taikymas. Pragmatikas nemėgsta 

teorinių paskaitų ir abstrakčių sąvokų aiškinimosi ar kitos panašios veiklos, kuri neturi prasmės 

„tikrame pasaulyje”.  Mokymo(si) procese jiems tinka: 

 konkretus mokymasis ir pavyzdžiai,  

 profesinės naudos suvokimas, akcentavimas,  

 įgūdžių praktika,  

 imitavimas,  

 praktiniai projektai,  

 įvairaus pobūdžio praktika,  

 vaidyba,  

 realių situacijų ir problemų sprendimas,  

 eksperimentai,  

 teorijos taikymas konkrečioms problemoms spręsti. 

Kadangi egzistuoja daug ir įvairių mokymosi stilių ir juos atitinkančių strategijų, o kiekvienas 

mūsų esame individualus, tai lengviausias būdas mokytojui, norinčiam organizuoti ugdymo(si) procesą 

taip, kad kiekvienas besimokantysis galėtų mokytis jam tinkamu būdu, yra ĮVAIROVĖ IR 

GALIMYBĖ RINKTIS. Tačiau ta galimybė neturėtų būti nepagrįsta. Viena tokių galimybių yra 

mokymosi stilių įvairovės pažinimas, pripažinimas bei šių stilių objektyvaus pagrindo suvokimas. Tai 

reiškia, kad kiekvieno mūsų mokymosi stilius yra apspręstas tam tikrų veiksnių, nors, kita vertus, 

atitinkamai dirbant galima ugdytis ir kitus mokymo(si) stilius, ypač jei jie yra artimi vieni kitiems. 

Mokymo(si) procese besimokančiuosius vertėtų supažindinti su mokymosi stilių ir jiems palankių 

mokymosi strategijų įvairove, mokyti juos nusistatyti savo mokymosi stilių ar apskritai pasidaryti savo 

mokymosi profilį, pasirinkti jį atitinkančias mokymosi strategijas ir pan.  

Ugdymo(si) praktikoje tai galėtų būti pritaikoma užsiėmimuose, sudarant galimybes 

besimokantiems kiek įmanoma daugiau dirbti pagal jų mokymosi stilių atitinkančias strategijas ir 



technologijas, o ypač tai naudinga dirbant namuose, rengiantis užsiėmimams bei ugdantis savivaldaus 

mokymo(si) kompetencijas. 

O dirbdami kartu, bendradarbiaudami, dalindamiesi patirtimi ir žiniomis, aktyviai dalyvaudami 

žinių konstravimo procese, besimokantieji geriau pažins vieni kitus, galbūt pamatys „užslėptus“, iki 

šiol nežinomus savo bendramokslių gebėjimus, savybes, pomėgius, ras ne tik skirtumų, bet ir 

panašumų ir t.t. Savo ruožtu, geresnis pažinimas sąlygoja ir geresnius tarpusavio santykius, apskritai 

geresnę ir palankesnę ugdymui(si) aplinką.       
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