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NATIONWIDE IMPLEMENTATION OF NEXT GENERATION DIGITAL
LEARNING ENVIRONMENT
Gytis Cibulskis, Ausra Urbaitytė
Kaunas University of Technology, Lithuania
Abstract. Next Generation Digital Learning Environment (NGDLE) was established according H2020 project “Up to
University” (Up2U). In order to increase and promote application of NGDLE in Lithuanian schools a set of strategies were
used during particular stages of the project and piloting of the platform was combined with teachers’ Continuing Professional
Development (CPD). In this paper we present developed infrastructure, discuss key success factors and analyse survey data
collected from teachers and students during large-scale piloting in Lithuania.
Keywords: NGDLE, VLE, LMS, Moodle, CPD, online learning

1. INTRODUCTION
Up2U project consortium coordinated by GEANT and consisting of 18 partners from 12
countries has developed the Next Generation Digital Learning Environment (NGDLE) for Schools
- an innovative ecosystem that facilitates more open, effective and efficient co-design, cocreation and use of digital content, tools and services adapted for personalized, collaborative or
experimental learning by students preparing for university. It is based on most popular Open
Source Learning Management System (LMS) Moodle and integrates a number of tools and
services. Lithuania is one of the countries where national instance of the platform was
established, and large-scale piloting carried on.
2. NATIONAL INFRASTRUCTURE
Lithuanian National Research and Education Network LITNET is providing network
infrastructure and services to schools for many years and adding this kind of Virtual Learning
Environment (VLE) to its service portfolio seemed very logical and cost-effective solution.
Lithuanian instance of National Up2U infrastructure is established and hosted in the data centre
of Kaunas University of Technology (KTU) and maintained jointly by KTU E-Learning Technology
Centre and KTU LITNET Network Operating Centre. It is based on multi-tenant Moodle
deployment with the set of integrated tools from Up2U toolbox (H5P, Multiparty Meeting,
Personal Recorder, EduOER, etc.) and external services such as MS O365, Google Suite or school
identity provider service epaslaugos.lm.lt from LITNET.
A VMware virtualisation platform is used for the server virtualisation. Multi-tenant Moodle
is currently running on 80 vCPU, 104GB RAM and 4TB of high-speed SSD data storage. As far as
BigBlueButton is very resource demanding, it was installed on a separate server cluster as a
scalable solution. Number of servers can easily be extended if popularity of BBB will grow.
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Figure 1. National Up2U infrastructure implementation.

Servers performance is monitored using Netdata dashboards and Moodle health is
constantly checked against a set of critical parameters. All critical performance information is
reported to Zabbix monitoring server.

Figure 2. Servers monitoring dashboard on Netdata.

3. STRATEGIES FOR ENGAGING SCHOOLS
Several strategies were applied to attract schools in Lithuania at different stages of the
project:
Initial promotion of Moodle and Up2U project - several meetings with representatives
from the Ministry of Education and Science were held to present Up2U ideas in the very
10

beginning of the project. It was agreed to promote the upcoming Up2U tools to Lithuanian
schools. Moodle and other Up2U tools were presented to schools in different seminars and
workshops. Common interests with Lithuanian National Research and Education Network LITNET
were discussed and agreed to implement national Up2U infrastructure that would complement
LITNET service offering to schools.
Attracting existing Moodle users - this strategy was applied in the beginning just after the
national Up2U infrastructure was established. About 50 Moodle instances were migrated from
schools’ own servers or other service providers to established Up2U multitenant Moodle
platform. New tools, support and teacher training were the main selling points to convince
schools to join Up2U national infrastructure.
Recruiting new teachers/schools via teacher training - accrediting Continuing Professional
Development (CPD) course as an official teachers qualification improvement program and
delivering it fully online proved to be very successful not only among teachers who already new
Moodle, but also helped to attract new teachers who later advocated for Moodle to their schools
management and resulted in new Up2U schools. Most innovative teachers were targeted via
different teachers’ groups on Facebook. Invitations to all schools were also sent via the Ministry.
After the 1 successful online CPD Module 1 delivery, teachers were asked to provide with some
public testimony - written appreciation of the training. Whose positive testimonies were used for
attracting new teachers to 2nd and 3rd iterations of CPD Module 1. Back to school webinars
presenting Moodle and other Up2U tools, organised at the end of August 2019 gave another
boost in teachers’ interest. A record number of teachers’ (472) have registered for 3rd iteration
of CPD Module 3 in the fall 2019. There were totally 580 teachers who successfully graduated
CPD Module 1 and received certificates of completion. All of them were invited to pilot Up2U
tools with their students and to take part CPD Module 2 at the end of 2019. Piloting took place
from December 2019 till February 2020 and 90 teachers completed it by designing their own
learning scenario, implementing it into the classroom and collecting feedback from their
students. New schools were constantly joining national Up2U infrastructure during all the project
activities and in February there are already 191 schools who have their Moodle environments
activated. At the end of CPD Module 2 additional webinar is organised together with LITNET
aiming at schools’ ICT coordinators where Up2U infrastructure and LITNET services are
presented.
To facilitate exchange of experience and peer support Up2U LT community Facebook group
is opened for all interested and is constantly growing with new members joining and various
questions and problems discussed.
st

4. DEVELOPING OF TECHERS‘ DIGITAL SKILLS FOR NGDLE
Development of teachers’ digital skills in Up2U project is implemented by using Continuing
Professional Development approach via three CPD modules:
1. CPD Module 1 - teachers are introduced to the development of learning content and
designing of learning process in a digital learning environment. Special focus is put on
acquisition of practical skills: planning and applying learning scenarios, creating
interactive learning content, applying self-assessment and assessment tools,
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organizing active learning in a digital learning environment, selecting appropriate tools
for learning activities, etc.
2. CPD Module 2 - teacher is developing lesson plan as a learning scenario for digital
learning environment and testing it in the real learning process with his own students.
3. CPD Module 3 – teachers teach other colleagues themselves and share their
experiences on how to use digital learning environment in the learning process.
On the basis of these modules, online distance learning courses were created, with the help
of which training and information would be available to as many Lithuanian schools as possible.
4.1 ONLINE COURSES DESIGN AND METHODOLOGY
In order to develop the digital skills of Lithuanian teachers for applying of NGDLE in their
teaching process, two online teacher training programs have been prepared and approved as
accredited competence development programs:
First – “Organizing and managing learning process in a digital learning environment” for
teachers who is seeking to become familiar with or deepen their knowledge on how to use
Moodle VLE and gain practical skills on how to create a VLE course. Training result – created ecourse by the teacher for his / her subject
Second – “Practice for applying the digital learning environment”, in which only
participants who have completed the first training program and already have a developed ecourse or practical knowledge of how to construct courses in VLE can participate. Participants of
this program improve their competencies to apply VLE and its tools in the educational process in the classroom, by organizing learners' work in groups, jointly developing teaching objects and
integrating traditional and non - traditional learning methods. The result is the preparation or
adaptation and implementation of a specific subject learning scenario using VLE in the
classroom.
Both learning programs consists of 30 hours trainings where not only learning materials
and assignments are provided but also instructional webinars and individual consultations are
conducted. Peer evaluation is used where teachers are asked to share and evaluate each other’s
e-courses and learning scenarios.
Teachers who successfully graduated both training programs are invited to share gained
experience with colleagues at their school and / or district. Participants are provided with all
methodological assistance, the curriculum and a full copy of CPD Module 1 course, which they
can import and use on their schools’ Moodle VLE.
5. EMPIRICAL RESEARCH
CPD Module 1 online program “Organizing and managing learning process in a digital
learning environment” was delivered three times in 2019. In total there were 1012 teachers from
464 schools who enrolled into this program, 574 of them from 289 schools have successfully
completed and got certificates. 87% women and 13% - men took part in those trainings. An
average length of pedagogical work experience – 21 year. Most of them (74%) working in basic
and secondary education institutions (see detailed distribution in “Fig. 3”). 64% of the training
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participants are STEM teachers – i.e. Information technology, mathematics, biology, chemistry,
physics and similar. Another big part of the teachers - 23% teachers of humanities.

Figure 3. Number of Training Participants by Teachers School Type.

In order to find out the usability of digital technologies and tools of the training participants
and to evaluate the efficiency of the system offered by Up2U VLE in the learning process, the
participants were given a survey at the beginning and end of the Module 1 training.
Analyzing the difference between the levels of self-efficacy perceived before and after the
Module 1 in the areas investigated, results show that teachers think their competences are
generally improved (Likert-scale 1-5).
More specifically, they feel they have enhanced their competences in efficiently selecting
and using different media and evaluating software to support their teaching practices (from 3.4
to 3,6 and from 3,0 to 3,2). In addition, after the Module 1 there was an increase in teachers’
confidence in their ability to adopt all the pedagogical approaches (collaborative learning) that
are crucial for a student-centered learning environment. Teachers feel more competent in
supporting and enhancing each and every of students’ Self-directed independent learning skills (see
Table 1). TABLE 1. TEACHERS’ EVALUATE PRE AND POST THE MODULE 1.
TABLE 1. TEACHERS’ EVALUATE PRE AND POST THE MODULE 1.
In self-efficacy perception
Incorporate technology to improve teaching and learning in the lessons that you will
hold in class this or the next semester
Determine why and how to use the technology in your class
Integrate technology in the teaching of your discipline
Select and use different media to support teaching and learning
Evaluate software to support teaching and learning
In teachers confidence
Collaborative learning
Formative assessment

Pre

Post

3.8
3.6
3.6
3.4
3.0

3.9
3.7
3.7
3.6
3.2

3.4
3.3

3.9
3.7
13

Reciprocal teaching
Project-based learning
Structured discussion
Role Taking
Self-directed learning
Peer feedback
Learning outside the classroom
Regarding enhancing students’ skills
Digital skills
Communication and collaboration
Self-directed independent learning
Critical thinking and problem solving
Creativity
Evaluating reliability of information

3.0
3.2
2.5
2.5
3.9
3.7
3.5

3.4
3.6
2.9
2.9
4.1
3.8
3.6

3.9
3.9
3.7
3.6
4.2
3.8

4
4.1
4
3.8
4
4

Teachers evaluate Up2U provided NGDLE as a user-friendly environment (Likert scale 4.7),
but noticed that there are difficulties in integrating into the learning process (Fig. 4), eg: some
tools are provided only in the original English, lack of user interface in Lithuanian; tools could be
more intuitive and simpler, as those with little Moodle skills will have a hard time understanding
all the features and navigating the environment due to the rich functionality, wanting clearer
explanations, symbols, lacking customization of environment design tools such as: more course
formats, colours in a text editor, etc.
Teachers believe that during CPD Module 1 training provided them with sufficient practical
skills to use the NGDLE (Likert scale 4.6) and at the same time opportunities to exchange ideas
with other teachers who teach the same or the same subjects (Likert scale 4.6). NGDLE can also
propose solutions to close gaps in secondary schools (Likert scale 4.1) (Fig. 4).

Figure 4. Teachers evaluate of VLE MOODLE (Likert scale).

Apart from these non positive aspects, teachers gave a positive global assessment (Likertscale 4.5) Module 1and 90 % will recommend this course to their olleagues or friends.
After completing CPD Module 1, 255 teachers from 176 different schools took part in the
CPD Module 2 “Practice for applying the digital learning environment”, of which 90 teachers from
14

65 schools successfully graduated with certificates. Most of them are 47% teachers of
information technology, 10% are teachers of Lithuanian language and literature, 8% are teachers
of mathematics, and 7% are teachers of English. The rest - other languages (Russian, German),
history, biology, chemistry, economics, arts, etc. teachers. Teachers applied NGDLE in the
learning process in the classroom and involved more than 1,587 learners during this pilot.
55 teachers who completed both programs expressed a desire to share their experiences
in their school and / or district.
5.1 TEACHER RUBRIC AND STUDENTS SURVEY DESIGN AND METHODOLOGY
Teachers who completed Module 2 assessed the learning process according to the rubric
assessment method. The section was designed to assess learners' competencies by areas: ICT
skill, critical thinking, Collaboration, Creativity, Autonomy and resilience. For each area,
assessment criteria were provided, which teachers had to assess on a scale from 1 to 5. The
teachers assessed the sections for each group of learners. In total, about 319 groups were
assessed and involved in the learning process. A total of 81 rubric assesments were collected.
Teachers in their developed course on NGDLE provided students with a questionnaire at
the end and beginning of the learning process to assess their learning effectiveness using NGDLE
and the competencies being developed. Students submitted their answers to the questionnaires
anonymously. The beginning of the questionnaire asks questions to find out the students'
Background: age, class, or learning experience using VLE. Subsequently, statements were made
to assess learners ’personal skills and competencies on a scale from 1 to 5. The questionnaire,
which was provided at the end, included additional questions to assess learning using NGDLE. At
the beginning of the learning process, the questionnaire was filled in by 1245 students, at the
end - 1013 students in 43 different courses. The average age of students is 14.96. The majority 54% who have tried NGDLE in their learning process - are in grades 8-10 students, 22% - senior
students, 20% - grades 5-7 students, the rest - ~ 3% - 1-4 grades students.
5.2 RESEARCH RESULTS
Teachers rated that VLE and the proposed Up2U teaching methodology develop students’
collaboration competencies the most (Likert scale 4.0 from 5), especially learners' ability to
students’ ability to respect points of views of others’ (Likert scale 4.2). When assessing ICT skills,
learners develop the ability to use other tools of the digital learning environment appropriately.
Based on teachers 'experience, Autonomy and resilience competency skills are the least
developed in teachers' opinion. It is most valued that learners are encouraged and develop the
ability to come to terms with failure and frustration and encourage them to move forward (see
Table 2).
TABLE 2. TEACHERS’ EVALUATE PRE AND POST THE MODULE 1.

ICT skills

students’ ability to appropriately use the Up2U tools
students’ ability to appropriately use other tools, external to the Up2U
ecosystem
quality of the final object with respect to its multimedia features

3.5
3.9
3.7
15

Critical thinking

Collaboration

Creativity

Autonomy and
resilience

students’ ability to assess the reliability of information and to identify
misinformation and bias
students’ ability to evaluate and comments on the same
materials/resources
students’ ability to constructively comments on colleagues’ work
students’ ability to respect others’ points of views
students’ ability to recognize the groupmates’ contribution
students’ ability to coordinate the development of products (e.g., plans,
reports, models) together with others
originality of the idea
richness of the creative process
graphical layout of the final object
students’ ability to to manage time
students’ ability to copy with failure and disappointments
students’ ability to take initiatives

3.6
3.7
3.5
4.2
4.1
3.6
3.7
3.7
3.8
3.4
3.7
3.6

While evaluating their skills and competencies, students indicated that when applying
NGDLE in the learning process and learning in groups, they develop their competencies in
cooperation with others. More specifically, they feel they have enhanced their competences in
to coordinate the development of products (e.g., plans, reports, models) together with others
(from 3.6 to 3.9), so to develop products collaboratively by using technology, to evaluate my own
learning even when it comes outside the school, to evaluate the development of a shared product
(from 3.8 to 4.0), to accomplish challenging tasks in collaboration with others, to understand how
information is generated and can be distorted (from 3.7 to 3.9), to assess the reliability of
information and to identify misinformation and bias, to comment on the work of others, to have
patience when finalizing products (from 3.6 to 3.8) (Fig. 5).

Figure 5. Comparing of students’ self-efficacy perceptions pre- and post-pilot.
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Students indicated that they enjoyed interactive tasks and activities in NGDLE the most.
This shows that learners are encouraged to be active and motivated when active learning
methods are applied in the learning process. Students mentioned that one of the advantages is
that using NGDLE encourages students to collaborate in groups or with each other, which helps
them to learn to express ideas, share information and make joint decisions together, freely
manage their own learning process, seek and discover solutions independently and, if necessary,
consult the teacher. Students also mentioned that applying NGDLE provides immediate feedback,
the opportunity to see and evaluate their mistakes, or to repeat or review later if left
ununderstood. Students also noticed that distance learning can be successful and allows to catch
up in case the lesson was skipped. However, students also saw shortcomings. When asked “What
3 things about the learning activities be added or changed?”, they usually mentioned that they
would like more interactive communication (answer immediately using “emoji”, ...), simpler /
easier to use on the phone, more detailed explanation of some tools or early information on how
to use the environment. Most of the other feedback was: “You should put more written
assignments in the tests, do more tests from other books, do more team assignments”, “1. We
could work not only for literature lessons, but also in Lithuanian language lessons. 2. Work more
in groups. 3. Spend more time in this way of learning.”, “Add more topics”, “More teamwork and
less written surveys.”, “I find this system easy to use for students of my age. I don't think anything
needs to be changed or improved.". This indicates that students would like to continue to use this
environment, it may be used more widely and not only for control tasks but also for collaborative
activities.
Students rate the environment as user-friendly and easy to integrate into classroom
learning (on a Likert scale of 3.9 out of 5). By using NGDLE in the learning process, students
successfully gain new knowledge and useful experience by developing new skills and abilities (Fig.
6)

Figure 6. Students evaluate of VLE MOODLE (Likert scale).

Students as well as teachers gave a positive global assessment NGDLE. They (80 %) will
recommend this experience to a friend and so 82% students hink a similar system – extended to
more subject-areas and for more time - would help to be more equipped to succeed at university.
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6. CONCLUSION
The developed national NGDLE infrastructure has encouraged teachers to enrich the
learning process through the use of interactive learning methods and tools.
The research showed that the application of NGDLE in Lithuanian schools is useful and
applicable in lessons of various subjects and for students of different ages. The study revealed
that preparation is necessary for the successful and effective application of NGDLE in the learning
process. Teachers should be familiar with the possibilities and functionality of NGDLE tools and
the methodology of organizing the NGDLE learning process. According to students,
implementation of NGDLE in the learning process is a useful experience for learners. It helps to
acquire new knowledge and skills, but also provides an opportunity to learn individually, in
collaboration with groups - learning and sharing experiences from each other. More than 80% of
students believe that learning through VLE would help them acquire the necessary skills and
prepare for university.
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ESCAPE THE LAB: A CASE STUDY OF CHEMICAL EXPERIMENTS IN
VIRTUAL REALITY FOR EDUCATION
Airidas Janonis, Eligijus Kiudys, Martynas Girdziūnas, Lukas Paulauskas
Kaunas University of Technology, Lithuania
Abstract. With the appearance of virtual-reality technology comes an opportunity to introduce new ways to teach
students about various subjects. Using developed virtual environments students can experience things that would
otherwise be dangerous to showcase. We’ve developed a virtual reality educational escape room game in which the
player solves problems based on realistic chemical experiments to advance in the game. The game was showcased in
a video game culture convention “GameON” where people of various ages and backgrounds had an opportunity to
test and complete one of the games levels. The testers were observed during their try outs. Based on the observations
made during the convention, the overall conclusion is that the VR technology can be a useful tool in education bringing
more entertainment and engagement into the learning and teaching processes.
Keywords: Virtual reality, educational game, chemical experiments.

1. INTRODUCTION
Since the appearance of consumer-available virtual reality (VR) headsets, the technology
was often seen as tool mostly used for entertainment. However, a lot of industries has seen the
advantages of VR and its potential for various types of training. In some cases, training in a
virtual environment could be more efficient, where training in a real-world could require
expensive equipment, or could be dangerous, where a potential mistake would mean financial
losses, injury or even death.
In education, VR technology can bring new ways of learning various subjects. VR can be
used for different educational purposes such as knowledge learning, exploration,
experimentation and skill training (Chang et al., 2016). Just like in various training situations,
some subjects’ concepts can be difficult or dangerous to demonstrate in a classroom
environment, like natural science subjects. A different, more fun way of learning new things
engages the students more and they find joy in completing the tasks given to them (Kalyani &
Rajasekaran, 2018). VR provides immediacy with the virtual environment and trough visual and
audible senses makes one perceive that they are in the virtual environment. This allows for a
more engaging, kinesthetic learning process. Kinesthetic learning is described as learning
through action, interactions with the real world (Gilakjani, 2012). People that prefer this kind of
learning likes to learn through real world examples that are demonstrated through practice,
simulations, videos, they value their own experiences more so than others. A lot more
information is retained, when new things are learnt through action and doing things.
The aim of this work was to make kinesthetic learning possible through VR, where learning
otherwise can be dangerous or difficult.
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2. RELATED WORKS
The amount of adoption of serious VR applications is increasing in all kinds of fields. In
the medical field an application simulating trauma decision-making was developed for Oculus
VR (Harrington et al., 2018). Within the application a single scenario was developed, presenting
a virtual patient with a blunt thoracic trauma. The simulation has several critical and noncritical decisions. To complete the simulation correct actions needs to be made. Another study
tested the application of distance team-based learning for pharmacy in VR using HTC Vive
headset and SteamVR Home application, where the participants had to complete the exercise
communicating only trough VR (Coyne, Takemoto, Parmentier, Merritt, & Sharpton, 2018). In
both studies responses to VR was positive and the conclusions were that VR is a viable
technology to be used for medical- simulation and distance team-based learning. Another
educational VR game “HoloLAB Champions” is a laboratory practice game presented as a game
show. The game allows to interact with the virtual environment and safely work with
laboratory equipment, users perform various tasks to progress in the game.
3. SETTING
A VR educational game “Escape the Lab” was developed and demonstrated during a
convention. The participants were observed to determine the effectiveness and how intuitive
the game is.
3.1 APPLICATION
The application was developed on Windows 10 64-bit, using Unity 3D Integrated
Development Environment (v2018.3), HTC Vive and SteamVR (v1.2.3) Utilities. For the
modeling of the 3D objects seen in the virtual environment Blender (v2.8) was used. For a more
immersive and engaging experience audio was integrated into the virtual environment.
The base environment concept was taken from the laboratory facilities of Kaunas
University of Technology Chemistry faculty and developed within the Unity 3D Video Game
engine. With additional features, these facilities have been turned into a gamified VR escape
room type experience which is based on real chemical experiments (Fig. 1). The goal is to
escape the laboratory within the given amount of time. Inside the virtual environment, players
must look for various clues and perform chemical experiments to progress further ahead. At
the current state of the game, there are three different experiments that could be performed
– mixing dry ice with liquid, “blue fire” experiment (mixing hydrogen chloride (HCL), copper
sulfate (CuSO4) and aluminum (Al) inside a container, then exposing the compound to fire to
cause a chemical reaction) and a “chameleon” (mixing potassium permanganate (KMnO4) with
sodium hydroxide (NaOH) and sugar). After completing required experiment or other tasks,
the player is awarded with a part of a three-digit code. After collecting all the required parts of
the code, the player can type the code on a virtual console and complete the scenario.
Additionally, to make the experience more immersive and simulative, the virtual environment
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is developed as a fully interactive one, where the player has the possibility to interact with
every object in the scene.

Figure 1. Virtual reality environment images.

3.2 TESTING ENVIRONMENT
The VR educational game was showcased in a video game convention “GameON”. For
the demonstration at the stand a play area of 3 meters by 3 meters was isolated for room-scale
functionality and the HTC Vive headset was used. Two Vive Base Stations, facing each other,
were placed transversely at different corners of the play area at the height of about 2 meters,
one mounted on a tripod and another on a stand frame. The headset was powered by a
desktop computer with a GTX 1080 TI graphics card.
During the convention every eligible event participant was able to test the game. Before
trying out the VR game, a short introduction of the game, and instructions how to play were
given to the participant by the supervisor. During the try out, participants were watched over
by the supervisor in case the participant had any questions for the safety of the participant, in
case of any accidents during testing.

3.3 DISCUSSION
This VR experience attempts to combine gamification and education. The principle aim
of this experience is to present educational material in a form of a game, making the learning
process more entertaining and immersive.
The educational game has confirmed its appeal. Because of its interactivity within the
virtual environment and the gameplay it attracted the attention of different background
individuals during its presentation at the “GameON” convention. The participants of the
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convention approached the game from their own unique points of view. Children mostly
enjoyed playing around with the virtual environment’s objects. Meanwhile, during the VR
experience, adults and teenagers tried to complete the game by collecting clues and
performing the chemical experiments.
The VR experiences could be used as complementary tool for teaching and assessments
in fields of chemistry. Because the game is based on real chemical experiments, it simulates
how various chemical compounds reacts to each other. For teaching, chemical reactions could
be showcased within the virtual environment without wasting real compounds.
During the showcasing of the VR game, some safety concerns arose. Some participants
displayed cases where, while playing, they got too immersed into the VR experience and forgot
about their real surroundings, ignoring the safety bounds drawn in the virtual environment or
even perceiving virtual objects as real, trying to lean on them and fall over. However, these
safety concerns could mostly depend on the personal experience of the participants, have they
tried VR beforehand. Other than that, the game provides a safe environment for all kinds of
chemical experiments without causing any harm to the user.
4. CONCLUSION
VR application in various trainings and education are becoming more frequent. The
demonstration of the VR educational game “Escape the Lab” during the “GameON” convention
showed that such type of games can attract the attention of a very diverse range of individuals.
The combination of entertainment and education can be valuable to the learning process,
because the entertainment side of educational games may keep the learner more invested in
the subjects that are being thought. The overall positive opinion of the game provides a solid
foundation for the further development of this VR educational game.
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Abstract. With the influx of robotisation in different spheres of the socio-economic life, including education, the
profound changes in societies and industries (Industry 4.0) are notable. Changes in the profile of professions, including
disappearance of some, and appearance of the other are started to be reflected upon. Though there are several studies on
the subject, a more in-depth analysis on the implications on education remains to be completed. Whilst the implications of
the process are to some extent tackled in the studies and in a public discourse, the discussions on implications for education
are mostly missing. Therefore the paper is dedicated to exploration of recent studies in the field with an aim to identify main
thematic focal points for educationalists, who will be at the forefront of the profound changes. The results of a pilot empiric
study, where participants were asked to share their perspectives regarding the question: ‘How do you define the actual and
possible impact of robotisation on your profession?’ are presented
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1. INTRODUCTION
As the contemporary tendencies show, the robotisation (this term is being used here as a
generic one, the term that encompasses the various activities that are assisted by IT technologies,
and – increasingly so - the AI) has an ever increasing impact on economic and other activities of
human life (Brynjolfsson & McAfee, 2014; Gimzauskiene et al, 2015; Lipinski et al, 2013;
Miceviciene et al, 2015).
The purpose of the paper is to explore recent studies in the field with an aim to identify
main thematic focal points for educationalists, who will be at the forefront of the profound
changes and to present results of a pilot empiric study on the perspectives of professionals.
Methods of critical analysis of references and critical discussion and an empiric study, based
and qualitative methodology in social sciences were employed for the development of the paper
2. POSSIBLE IMPLICATIONS OF INFLUX ROBOTISATION FOR EDUCATION AND PROFESSIONS
At the moment the number of themes pursued by researchers in connection to robotisation
is abundant. For example, gains are identified: “<...> an acceleration of automation and
robotisation, with artificial intelligence replacing human work with algorithms <...> can be a
blessing or a curse, depending on the regulatory response and policies implemented. If well
coordinated, the process can help eliminate indecent and unhealthy work, as happened in some
cases with the mechanisation that preceded it‘‘ (Costin, 2019; p. 118). Directions of economic
growth, re-location of investments and human resources, re-centring of global economic and
political power due to this innovation are tackled (Avis, 2018; Hughes & Southem, 2019), also a
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threat of the growth being impeded due to the lack of talent to harness and oversee the process
are analysed (Glimpses of the Future, 2019).
The contemporary robotisation surge will intensively use artificial intelligence (AI) with an
intense convergence of robotisation, big data digitisation and bio-tech (Brynjolfsson & McAfee,
2014). The impact itself is evident even after a superficial analysis. Researchers emphasise that
next to the evident fact that robotisation changes production and increasingly so – services
(Industry4), there are also profound changes in everyday lives for each of us. The Report from
Finland Finance Ministry notes: “The number of IoT (Internet of Things) devices at present is
estimated at around 25 billion and it is projected to triple, to 75 billion devices, by 2025”
(Glimpses of the Future, 2019, p. 14). Robotisation (again, the term is used in a very broad sense,
encompassing, e.g., internet-based governmental services, including such sensitive ones, as
registration for a social security programme and similar, using smartphones for checking bank
balance, paying bills, acquiring tickets, etc.) plays a very important role in every person’s daily
and professional, also, social life. Not all of them and their implications are reflected upon widely,
though. For example, while earlier a citizen or resident was consulted on medical, social services,
pension and other concerns by a professional – fellow citizen, today the same consultations are
provided as an ‘ask-answer on-line’ task. The same applies to banking, increasingly so with
shopping, etc. Brynjolfsson and McAfee (2014) ask: “We also haven’t yet computerized the work
of entrepreneurs, CEOs, scientists, nurses, restaurant busboys, or many other types of workers.
Why not? What is it about their work that makes it harder to digitize than what human computers
used to do?”(p. 16).
Firstly, it is interesting to tackle specific potential impact of this process on situation of
public servants, because of two main reasons (Zuzeviciute & Butrime, 2019).
On the one hand, the public servants are highly competent and highly qualified, and at the
same time they provided an essential, and, it seems, often overlooked function: relating
individual citizen to his or her state. With the increased role of robotisation (the software that
registers applications, processes them etc.) the important and substantial part of their work:
direct consultations and social dimension of those consultations will be lost. That is, the citizens
will not have an important and sometimes even vital link to their state, which had been previously
ensured exactly that way: via social interaction during consultations. A vital, authentic, probably
irreplaceable and reciprocal channel between citizens and a state is at risk to be severed.
On the other hand, as it was mentioned, while public servants are at risk of structural
unemployment in quite near future (which is a profound problem in itself), the very foundations
of a state may be at risk. Though to some extent this statement is an exaggeration for the sake
of an argument, however, to a substantial degree the statement is a risk that a responsible
researcher and a citizen should not overlook.
Secondly. The case of professional public servants was selected here merely as a reflectiona discourse organising point, that is, just as an illustration of the complex nature of implications
on professions. The case enabled illustration of expected implications (such as an increasing
structural unemployment threat) and unexpected ones (such as a re-shifting link between a
citizen/resident and a state). Similar or more complex dichotomy between expected and
unexpected implications may potentially be divined in the case of other professions.
A longer term implication of robotisation on professions is a potential threat for a large
number of qualified and competent employees and even professions becoming redundant, which
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as a consequence may lead to profound social, psychological, economic downturns (identified
for critical discussions above) (Zuzeviciute, 2018). However, in the short term, changes in the
profile of competencies for professionals are needed. Hughes and Southem (2019) note that
“…the Fourth Industrial Revolution will not simply be an extension of the worker and we should
not assume it to be an aid to the new artisan, the informational or knowledge worker” (p. 60).
Behrendt and Anh Nguyen (2018) note that the necessity for constant increase of highly technical
competencies for employees, professionals or representatives at all walks of life, including policy
makers at different levels. Therefore, the aspects analysed above may serve as foundations for
the main claim formulated further on.
Elsewhere we already posited: influx of robotisation on professions (almost any, in any
sphere of human activity: industry of production and services, public services) potentially has
both expected and unexpected consequences. Among the expected consequences: a necessity
for (a) constant and extremely effective in-service professional training; (b) changes in preservice professional training, including higher, vocational, and probably also comprehensive
education; this may be achieved by urgent re-conceptualising of the profile of professions and
respective re-configuration of educational trajectories, forms and services; the related
consequence: (c) urgent necessity for reconfiguration of educators’ in-service and pre-service
training for all levels of education, also enhancement of work-based learning and enhancement
of processes that comprise core at learning organisations; (d) threat of an increase of structural
unemployment among previously highly competent professionals; and also (e) an array of
unexpected consequences that may not be immediately evident (an example of reconceptualisation of citizenship was provided as an illustration) (Zuzeviciute & Butrime, 2019).
The research interest stems from the fact that with an increasing impact of robotisation on
all the walks of life, different (likely and unlikely) consequences may be contemplated. As Reese
(2018) put it: intelligent and informed people make predictions about the future. Some of the
predictions are just little different from a status quo. In other cases the predictions are
dramatically different and even contradictory. However, the predictions or at least discussions
around the predictions are necessary in order to design the compensatory actions in the case
predictions indicate negative consequences. Author continues with the invitation to reflect about
how many of jobs and at which rate will be taken by robots. The re-configuration of profile of
professions should be an urgent issue of debate for researchers, educationalists. The concern
should not be overlooked regarding all the gains (increased flexibility, effectiveness in processes),
also potentially detrimental aspects. With an increasing rate of delegating production and
services (including social) to robots (again, for us it is the general term, including software, and –
increasingly so-AI), a large number of formerly highly qualified professionals are at risk of losing
their jobs in all spheres (the process is already evident). Bank-teller, travel agent, etc., even state
employer, public servant, responsible for consulting and calculating a pension of a citizen is made
redundant, because the task is now performed in a matter of seconds by a specific software.
Surely enough, the IT professionals are the ones not at immediate risk identified; however, many
other professions: even doctors, lawyers, analysts may be at risk of unemployment
(http://fortune.com/2015/02/25/5-jobs-that-robots-already-are-taking/), moreover, because of
the increasing e-learning opportunities, even a profession of an educator is at risk of being made
redundant, if educators do not invest in their own performance (Kiraly & Gering, 2019).
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Due to a number of learning opportunities for in-formal education, the formal education
seemingly loses its ground; even universities face the crises (Collins & Halverson, 2018). For
almost 1000 years and definitely for the last 200 years of a modern university this institution built
its structure and systems. Those, however, in contemporary era, lose their effectiveness.
Educators at all levels of education have to re-conceptualise their profession urgently. An existing
system of education does not in many cases provide opportunities for education that are
necessary when professionals and even professions are exposed to the profound changes due to
contemporary technologies (Smater & Zielinski, 2015; Slowikowski & Zielinski, 2014).
Paradoxically, it would seem that adult education, educational services that are provided
at non-formal, in-formal, and increasingly so – even by formal education will play a major role in
the future, because of the potentially larger number of unemployed people. The educational
implications will require not only to tackle the changes, but also to act in a proactive manner, and
– in some cases - design new professions for the adults (and young people) that are not yet taken
over by robotisation. Arts, various creative activities, sports activities, also, innovation in science
and technology, including activities beyond Earth may be enumerated at this stage. People will
need to still feel relevant; new physical and psychological frontiers will have to be drawn.
The infrastructure for adult education that is already here - e.g., Third Age Universities- may
take upon themselves the new, expanded tasks: to accommodate for the need of a human being
to relate to himself/herself, another human being and a relevant activity within one’s
geographical and cultural, social context. Namely, if e.g., a Third Age University became an
integral part of an educational landscape in our society (Gedviliene et al, 2018). The Third Age
University, in the light of changes we witness (robotisation), probably will have to transform into
delivering educational services that have aspect of both immediate applicability and of liberaleducation nature. The services will have to be expanded with incorporation of new models and
techniques.
Surely, these considerations are of a proactive nature, their function is to identify actual
issues of a near future. In order to shed a few glimpses on the issue held by professionals
themselves, a pilot study was carried out in two different contexts.
3. GLIMPSES ON ACTUAL AND POSSIBLE IMPACTS ON PROFESSIONS: PROFESSIONALS’
PERSPECTIVE
In order to shed a few glimpses on the issue held by other professionals, an empiric pilot
study was carried out in the end of 2019 and in the beginning of 2020. The qualitative approach
for research in social sciences was employed: quasi-focus groups were organised, with the
question (Q) formulated as follows: ‘How do you define the actual and possible impact of
robotisation on your profession?’ Participants discussed the issue without a researcher being
present, and then provided the generalised contributions (in written form, with oral explanations
if they wished to). This design was chosen in order to secure a safe and stimulating environment
for sharing ideas. As it was shared above, two different contexts were chosen: Lithuanian and
Polish. All participants have had already acquired the higher education at graduate level, and
were either studying at postgraduate level, or at the professional studies, the age of respondents
varied from 25 to 42 years old, they all had professional experience in their respective
fields. Among the professions represented: related to law (10), pedagogy (13), psychology (3),
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6 men and 20 women, 10 from Lithuania and 16 from Poland participated in discussions and
formulation of generalised contributions. The N in this paper, therefore, is not relevant, because
the generalised contributions of participants were analysed and categorised. Though the study is
of a pilot type, and has obvious limitations due to the small sample, however, the fact that the
genuine and semi anonymous, safe environment for discussions was ensured, a picture on
perspectives of professionals on the matter may be provided to some degree of confidence.
Results. Firstly, it should be noted that contributions showed participants believing that
their profession (as it was identified above, three groups of professions were represented: law
(mostly, in environment protection), pedagogy (history, languages), psychology (developmental
and penitential)) is under influence of robotisation to some degree (again, let us emphasise that
the term is being interpreted here in the broadest sense).
Secondly, psychologists either did not contribute on the impact on their profession (as
researchers did not participate in discussion, it is impossible to state one way or another), or their
contributions were focused rather on their clients, than on themselves; this aspect will be
revisited later in the paper.
Thirdly, with only a few exceptions, the participants- surprisingly so- expressed general
optimism about the impact and the future of their profession. This aspect will also be revisited
later in the paper.
The analysis of the contributions shows the following picture (Table 1).
TABLE 1. PROFESSIONALS’ PERSPECTIVE ON THE IMPACT OF ROBOTISATION ON THEIR
PROFESSIONS (RELATED TO LAW, PEDAGOGY, AND PSYCHOLOGY.
Category
Examples
Impact is positive, 1. A teacher may use software for factbecause takes the
checking assessments, without
routine work off the
having to spend a lot of time for
shoulders
of
a
actual
grading;
the
once
professional.
programmed quiz may be used for
assessing many students.
2. An environmentalist may rely on the
software to count the number and
distribution of animals and their
migration trajectories (if the chips
are installed, e.g, the migration of
birds may be followed from an
office).
Impact is positive, 3. A teacher may upload the materials
because
a
in clouds and organise discussion on
professional
may
line on the bases of materials
then
creatively
covered by students independently.
develop
his/her 4. A teacher may allocate additional
activities or even
time
for
developing
more
profession.
provocative, inspiring classes, tasks.
5. An environmentalist may allocate
more time actually studying

Note, elaboration
Obvious necessity to update the
quiz itself due to changes in a field
and due to transparency.

Obvious necessity to invest
significantly in the first stage (e.g.,
insert chips, next to acquisition of
software, completing agreements
with signal provider and other
technical tasks).
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data (provided by technology),
rather
than
collecting
data
himself/herself: more time for
modelling, theorizing.
6. A lawyer in environment protection
may allocate more time for
formulating recommendations for
expanding legal framework in order
to protect nature and communities
better,
or
to
provide
recommendations
for
citizens
regarding the application or
opportunities of existing legal
stipulations.

Positive-negative:
7.
necessity to re-visit
ones’
profession:
what
can
be
allocated
for
robotisation.

-

Positive-negative:
8.
necessity
to
constantly improve
one’s competence
next to traditional
part
of
ones’
profession, also in its
digital part.

-

E.g., in Lithuanian today a
household may receive a state fund
to cover part of the expenses for
installing solar panels for producing
electricity. However, not that many
applications
were
submitted,
because, e.g., older people are not
confident in the mechanism itself,
also in application process, which is
– this is the example of the way
robotisation changed almost all
spheres of life – electronic.
Therefore, a lawyer, having more
time, could concentrate on direct
consultations, helping citizens in
this process, and therefore
communities, and nature.
The concern was expressed that
professionals are not really
consulted (or at least not that
often), while a part of their
professional activities is being
transferred to software. There is a
feeling that ‘somehow it happens’,
even if at the end the profession
may enjoy expansion, and a
professional - more time and energy
for creating and enhancing the
profession.
Note from the authors: self
explanatory.
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The picture shows the relative dominance of two groups of professionals sharing ideas,
while the third group, psychologists, was not represented in contributions clearly. This may stem
from the fact that only three of psychologists participated, or else, their focus was rather
elsewhere. The contributions revealed a general concern about the disappearing or at least
transformation of relationship between people, especially, parents and children, about the
necessity to invest into building bridges between generations and fighting alienation between
generations and individuals. While it is impossible to identify, who emphasised those issues, it is
safe to presume psychologists having had a part in those contributions.
Another aspect (Note – researchers VZ and EB found it surprising) was the relative optimism
of participants regarding the future of their profession. This may stem from the fact that
participants are real patriots of their profession, because they chose further studies in the three
respective groups of professions. The fact that many field of professional activities disappear
under our very eye: bank tellers’, travel agents’, retail shop assistants’ and many other
professions being at risk, as it was identified in the paper earlier – seemingly either was not
reflected upon by the participants of this study, or the participants genuinely believe in the future
of their respective professions even under the clearly evident (and participants are aware of the
influx) influx of robotisation.
The results of the pilot study seem to indicate that the glimpse on the future of professions
according to the perspective of professionals themselves shows a rather positive perspective,
because it seems that professionals feel the robotisation may take up the routine part of their
profession and free a professional for concentrating on at least two aspects of his/her work.
Relating to the clients more extensively and intensively, and relating to their professional
activities in a more creative way, thus expanding profession itself, were identified.
4. CONCLUSIONS AND DISCUSSIONS
While comparing the findings from theoretical analysis and the empiric study, we may
conclude that theoretical findings were founded by empiric data. Namely, among the
consequences, (a) necessity for a constant and extremely effective in-service professional
training, was identified both in a theoretical and empiric study. The participants, though not using
the same term, however, noted a necessity to constantly improve their professional competence.
Next consequence was not directly addressed by participants, however, the very fact that
participants study in post-graduate and professional studies add to the validity of statement
(about the necessity to configurate in-service training). Other theoretically modelled
consequences, were not noticed in participants’ contributions, though it was surprising that
participants did not notice or identify, at least potentially, the threat of an increase of structural
unemployment among previously highly competent professionals (consequence (d)). The
unexpected consequence (e) was also identified; namely, the participants were enthusiastic
about potentiality to be creative and to enhance their profession once routine tasks are taken
upon by robotisation.
Notwithstanding obvious limitation of the study, it is still evident that professionals feel the
robotisation may take up the routine part of their profession and free a professional for
concentrating on at least two aspects of his/her work: relating to the clients more extensively
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and intensively, and relating to their professional activities in a more creative way, thus
expanding profession itself.
It remains to be further examined why the fact that many fields of professional activities
disappear under our very eye: bank tellers’, travel agents’, retail shop assistants’ and other–
seemingly was not reflected upon by the participants of this study. May be the participants
genuinely believe in the future of their respective professions even under the clearly evident
influx of robotisation? May be it can be explained by the type of professions that participants
represented?
These and other questions will be at the focus of these researchers in the future, however,
for the concluding remark it should be emphasised that the participants were aware of how much
of their profession had been robotised and were generally quite reflective about the fact.
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Abstract. Self-directed learning and open courses are main resources for academic staff and students ‘competence
development, professional development. The assessment is the area where technological solutions assure successful end of the
learning process but there is still a challenge for courses designers or instructional designers. During the design process, the
methods and technologies should be chosen in the right way to have a successful end of the studies and the grading of the
learning outcomes. The authors analyzed the existing assessment models used in massive open online courses and will suggest
new one to be implemented in the open online courses curricular modernization.
Keywords: self-directed, learning, MOOC, assessment model, online learning.

1. INTRODUCTION
Globalization and technological development are changing the landscape of higher
education. Over time, academic institutions, faculty, and students themselves will determine the
evolution, direction, viability, and value of self-directed learning and open online education,
including such issues as credentialing or receipt of academic credit. Technological developments,
increased competition for resources, and heterogeneous student population are changing the
landscape of higher education. To stay competitive on the educational market, HEI’s strategies
are nowadays more focusing on creating value for learners rather than cost savings and
economies of scale. Rapidly growing online learning formats in HE are the clear evidences of the
recent changes that address needs of learners for more flexibility, accessibility, and
independence of time and place - advantages that traditional face-to-face courses cannot offer.
The essential paradigm of MOOCs that are offered for free to wider audience is gaining
acceptance, too, and is increasingly becoming the main resource for students’ competence
development and professional growth. Massive open online courses (MOOC) providers have
specific issues to address, including the development and use of creative content facilitated by
the technology to be more competitive in the labor market.
Many courses are now a combination of the two versions, and there seems to be more
focus on creating value for learners rather than cost-savings and economies of scale for
universities. MOOCs model has made it more acceptable and appealing for learners to take elearning courses given the fact that they also offer flexibility and independence of time and place
for students, i.e. advantages that traditional courses cannot offer. Self-directed learning
approach in open and online learning is one of the mostly effective ways for learners outside the
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university and a possibility for students in HE to have access to the courses prepared according
to the MOOCs methodology where the specific assessment is integrated.

2. RELATED WORKS
A big role in self-directed learning as well as MOOCs is intended for assessment procedures.
Piech et al. (2013) argued that in massive open online courses (MOOCs), peer-grading serves as
a critical tool for scaling the grading of complex, open-ended assignments to courses with tens
or hundreds of thousands of students. Piech et al. (2013) relates grader biases and reliabilities to
other student factors such as student engagement, performance as well as commenting style.
They also show that our model can lead to more intelligent assignment of graders to grades.
Suen (2014) and Yousef et al. (2014) discuss about the most widely applicable approach for all
MOOCs is to use peer assessment to provide the necessary feedback. However, unmoderated peer
assessment results suffer from a lack of credibility. Several methods are available today to improve
on the accuracy of peer assessment results. Some combination of these methods may be necessary
to make peer assessment results sufficiently accurate to be useful for formative assessment.
Some authors (del Maria Sanchez –Vera & Prendes – Esponoza (2015) discuss about the
assessment ways using different types of questions that multiple choice tests are mainly content
bound while peer assessment has its own difficulties and drawbacks.
Open and innovative practices in a digital era becoming one of essential in education. Open
education resources, MOOCs becomes the main resources for students in professional
development and self-learning. However, massiveness requires a new ways of assessment
(Holston &Wilkins, 2018 and Wang et al., 2019). Daradoumis et al. (2013) suggested agents that
could be used to improve current automated test by adjusting assignment questions according
to the participant’s educational level, or changing the sequencing of the evaluation questions if
participants fail or pass a certain question before that one. Moreover, agents could assist in
building a robust automated assessment methodology by integrating assessment techniques
such as student e-portfolio, learning analytics and enriched rubrics (including self-assessment
rubrics and peer assessment rubrics).
Santamaria Lancho et al. (2018) and He et al. (2019) discussed that in large and massive
open online courses (MOOCs), technological solutions intended to give feedback are often
limited to quizzes of different kinds. However, one of the challenges is to provide feedback for
open-ended questions through semantic technologies in a sustainable way.
The European Union provides MOOCs with a big umbrella for their challenge; the EC funds
so many of the research and cooperation projects for MOOCs. Just to name a few, we find HOME
project (HE Online: MOOCs in the European Way), ECO project (Elearning Communication and
OpenData), EMMA project (European Multiple MOOC Agregator) and OpenupEd platform
representing the first MOOCs initiative across Europe.
The MOOC instructional paradigm works best for self-directed learners. However, options
are likely to expand as MOOC pedagogy and technology matures. According to the HE Strategy
for 2016-2020, there is a strong need for flexible, innovative learning approaches and delivery
methods to improve quality and relevance while expanding student numbers. One key way of
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achieving this, in line with the EU policy paper on Rethinking Education, is to exploit the
transformational benefits of ICTs and other new technologies to enrich teaching, improve
learning experiences and support personalized learning.
3. SELF DIRECTED LEARNING APPROACH

New skills and competences are needed for academic staff on using innovative
technologies, applications and methods for MOOCs design and delivery. It means that the
competences of academic staff to work with HE students have to be constantly assessed and
improved and for that could be suggested courses designed on self-directed learning approach.
As indicated in several existing primary research studies there is strong connection
between Self-directed learning (SDL) and problem-based learning (PBL). Data supports the claims
that PBL promotes self‐directed learning as a process within PBL and an outcome of PBL
interventions (Leary et al., 2019).
Another author (English, 2019) is addressing the research to learning environment and
teaching practices in a Project Based Learning capstone experience in secondary settings where
designed with the intention to support students’ self‐directed learning (SDL).
It is observed (Zainudin & Perere, 2018) that self-directed learning is a process where
individuals evaluate their learning needs, express their purpose, select and apply accurate
approaches and investigate their learning outcomes. Self-directed learning is a student-centered
approach where students determine the key issues of learning and solve real-world problems
within a problem-based learning environment. Self-directed learning skills enable students to
take control of their learning activity, through their autonomous learning of online content,
anywhere, anytime, thereby increasing education efficacy.
4. ASSESSMENT MODEL FOR SELF DIRECTED LEARNING APPROACH
Open education is based on digital technology to support teaching and learning. Especially
this becoming important for showing video cases for students by using innovative and interactive
ways of learning. MOOCs method of teaching enhancing access to training and qualifications for
everyone interested in and will recommend to users the necessary module(s) for individual
competence development based on the results of the self-assessment.
Innovation: the innovativeness of this tool is also based on its interlinking with the concrete
recommendations for skills improvements: user can be directly suggested to proceed to the
specific module(s) of the training program for teachers that covers identified needs. The specific
processes related with the assessment tool design and integration into educational platform is
presented in fig. 1.
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Figure 1. The processes for planning assessment tool.

On the basis of selected skills, technological solution is chosen for questions data basis
design and assessment tool will be developed to assess the skills of academic staff on using IT for
MOOCs design and to provide them with the suggestion on how to increase their skills and
competences for better outreach of students in HE. The methodology of the skills selection will
be based on focus groups composed of academic staff and instructional designers at participating
HEIs. So, the participants of the focus groups will express their opinion about missing and desired
skills. At least 10 skills will be defined by each focus group that will represent the most required
skills for designing engaging MOOCs and MOOC-based learning environments. Then the findings
of each national focus group will be matched, the determined skills will be ranked, and final skills
will be specified. The model of ranking skills is presented in fig. 2.

Figure 2. The model of ranking skills for assessment.

The self-assessment tool will be presented in educational platform to ensure the possibility
for teachers and trainers to fulfill the self-evaluation of the level of their skills and competences
and to get the advice from the Assessment Model on how they can improve their competences,
which are estimated as less developed.
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The assessment tool is getting used for pre-testing skills and competences of learners (see
fig. 3).

Figure 3. Assessment in the educational processes.

The assessment procedures will assure the quality of the educational processes and the
direct recommendations to the covering identified Gap related with the direct training content
to be suggested for learners.
5. ENGINEERING SOLUTIONS ON ASSESSMENT IMPLEMENTATION
On the basis of selected skills, the new tool is able to develop to assess the skills of teachers
and trainers on using IT for MOOCs design and to provide them with the suggestion on how to
increase their skills and competences for better outreach of students in HE.

Figure 4. Assessment integration into online course.

The e-assessment tool (see fig. 4) will be presented in virtual environment to ensure the
possibility for teachers and trainers to fulfill the self-evaluation of the level of their skills and
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competences and to get the advice from the assessment Model on how they can improve their
competences, which are estimated as less developed.

Figure 5. Technological model for assessment assurance in open online learning.

The technological solution on assessment implementation (see fig. 5) is directly related
with pedagogical approach where it is important to identity the learner’s gaps by implementing
pre-assessment (see fig 3) and by assuring the direct link to the necessary training program.
6. CONCLUSION
There could be provided mainly two conclusions related with self-directed learning and
engineering solutions on assessment procedures:
1. Self-directed learning is a process where individuals evaluate their learning needs,
express their purpose, select and apply accurate approaches and investigate their
learning outcomes in online learning courses based on the pedagogical approach
related with problem-based learning.
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2. The assessment solution is designed on the academic staff needs and it is directly
intended to the identified skills gap.
Based on the above-mentioned solutions, the main objective is to boost HEI educators'
awareness and skills for MOOC design and delivery: improved pedagogical and digital skills of HEI
academic Staff and instructional designers are essential to integrate innovative open online
educational practices and achieve therefore better learning outcomes of students.
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MOBILE APPS HELP STUDENTS TO PREVENT DIGITAL
DEPENDENCE
Regina Miseviciene, Vidmantas Rimavicius, Dalius Makackas
Kaunas University of Technology, Lithuania
Abstract. Modern technology facilitates learning and communication, provide better access to information. Despite
the modern technology provide an unlimited source of information, they can provide such harmful effects as a digital
addiction. The addiction includes Internet, social networks, games and so on. People are becoming more depended on
their digital devices. Many scientists become interested in negative effects of the digital addiction. They regret that while
the use of modern technology is an opportunity for growth, it is also an educational problem that cannot be
underestimated due to its high prevalence among adolescents. Digital addiction is a huge problem today, and it is
important to mention that huge technology companies do updates on mobile software in order to help people track their
time on smartphones. This article summarizes the experience of teaching information technology at Kaunas University of
Technology, analyzing the benefits and potential threats. This article also analyzes mobile apps that can help to control
the time spent with devices.
Key words: Addiction, Digital, Technology.

1. INTRODUCTION
Information technology alone is neither good nor bad. Modern technology facilitates
learning and communication, expanding horizons. The technologies provide better access to
information, road statistics, weather trends and global information (Ginsberg, D. & Burke, M.,
2017), (Verduyn, P., Ybarra, O., Resibois, M., Jonides, J. & Kross, E., 2017). According to (Wang,
H. Y., Sigerson, L. & Cheng, C., 2019) “digital native” as a generation who grew up in the digital
age. They have various IT activities such as Internet surﬁng, online gaming, and online social
networking. Despite the modern technology provide an unlimited source of information,
connectivity, and entertainment, they can provide such harmful effects as a digital addiction.
Research by (Darlington, 2017), (Raian, A.; Arden-Close, E.; McAlaney, J., 2018) digital addiction
is a very important these days topic.
Digital addiction includes Internet, social networks, games and other addictions. This can
usually be understood as behavior of most other addictions. Addicted people continue to use
some smart technology, they cannot stop, even if they try and feel excitement or discomfort.
There is evident comparison to alcoholism or drug addiction. Like gambling addiction - a more
common substance addiction - forces people to continue playing or continue surfing the web.
(Vaghela, 2016).
People are all becoming more depended on viewing their digital devices. Regardless of their
activity on social networks, whether they actively participate in the provision of information,
communicate with friends or passively track online activity with friends, this is a waste of time.
Americans spend about 3.2 hours a day on social networks. Women spent about 3.6 hours, and
men spent 1 hour smaller. This could have dangerous results for their relationship (Ahlefeldt,
2019).
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Many scientists become interested in the scientifically negative effects of the digital
addiction. Author (Toto, 2019) regrets that while the use of modern technology is an opportunity
for growth, it is also an educational problem that cannot be underestimated due to its high
prevalence among adolescents, which leads to an increase in neurovascular disease. According
to author (Betoncu, O. & Ozdamli, F., 2019) digital addiction recalls poor concentration, sickly
rush, regular email checking, and so on. It should also be remembered that computers, tablets,
TVs and smartphones emit blue light, which is very harmful to eyesight and causes headaches
and eye irritation.
What can we do to avoid the digital dependency trap? It is important to mention that huge
multinational technology companies do updates on their mobile software in order to help and
encourage people track their time spent on smartphones and reduce it.
This article aimed to analyze the generalized experience of teaching information
technology to the first-year students in Kaunas University of Technology, of Social Sciences,
Humanities and Arts and Economics and Business Faculty. In the course "Information technology
in subject area" students analyze innovative information technology, prepare correct
presentations and carry out projects in which they analyze communication tools, their
advantages and potential threats.
Research methods include analysis of the experience gained from students’ projects and
scientific publications that describes aspects of digital dependency.
The article is structured in the following way. First section explores digital dependency
based on selected projects that address aspects of social networking. The second section
analyzes mobile apps that control the time spent interacting with devices.
2. EXPLORATORY PART: DEPENDENCY ON DIGITAL DEVICES
Young people cannot imagine a world without Facebook, Instagram, Twitter, or Snapchat.
The apps broke the barriers when it comes to communicating. Today, if people cannot reach
someone on the phone, they can leave Facebook message, Instagram message, and tweet or
send a Snapchat. Facebook, Instagram, Twitter, or Snapchat functions also make it easier if
people want to track someone down who they are looking for or may have lost touch with. There
are seemingly endless sources they can access the information they need.
The exploratory part includes selected projects that analyze aspects of social networking.
The projects were carried out by students in Kaunas University of Technology, of Social Sciences,
Humanities and Arts and Economics and Business Faculty.
In the beginning of the school year, students were interviewed about what information
technology they use to communicate with friends and relatives. The survey showed that students
use the software for communication: Facebook, Skype, Messenger, Viber, Instagram, Snapchat,
WhatsApp (Fig.1). Most of the students pointed out to Facebook and Instagram (22% and 19%
respectively). Therefore, the social networks were selected for the study.
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Figure 1. A survey of what technologies are being used.

In the autumn of 2019 year, first-year “Communications and management technology”
program students Bielyte R., Akelaityte K., Jeseviciute V., Alisauskaite V. and Balciunaite E.
explored the possibilities of the social network Instagram in their project. The team created a
questionnaire and conducted a survey. 32 people participated in the survey, 75% of which were
female, this has confirmed that Instagram is more popular within women than men. The age of
the respondents ranged from 14 to 49 years. Young people aged 19 years showed the highest
activity in the survey. According to the survey, almost all their relatives, friends and
acquaintances use this social network. About half of students (53.1%) found out about Instagram
from their friends, as well as most respondents (43.8%) from social networks. As many as 62.5%
of people use Instagram frequently and only 9.4% very rarely. About 43.8% of respondents spend
an hour on Instagram, 34.4% spend 2 hours, and 18.8% spend 3 hours (Figure 2).

Figure 2. A survey on how much time people spend on Instagram.
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The most popular activities on Instagram were identified as socializing with friends,
uploading photos/videos and watching other profiles. Answers to the question about the number
of followers was different, the numbers ranged from 0 to 1000. The survey showed that
Instagram is the most used at home (93.8%) and the least amount of time spent on the social
network is spending time in nature (21.9%). The Instagram network is rated with a slight
percentage difference (12% and 9%) between 8 and 9 points (the design and speed of the
software were highly rated). The data collected in this questionnaire showed that students are
interested in the latest technology and pays much attention and time to the Instagram network.
Another team members Rutkue K., Kasiulynaite M., Bujauskaite R., Dabrisyte A. and
Burinskaite G. from “New Media language” program analyzed information technologies that
changed the world and how the social media affects their life in their project. The team explored
that most popular apps are Facebook, Messenger, Snapchat and Instagram. They admitted that
Facebook and Messenger changed their communication: they can easily find friends, write or call
to them at any moment. Snapchat let send messages and photos in one time. In Instagram they
can share photos with friends. The team members created a survey asking questions about
internet usage (“How often do you use internet?”, “How many times per day do you look at social
media?”, “When do you access social media?”, “Do you check social media before going to bed?”,
“Do you consider yourself addicted to social media?” and so on.). The survey included 53
participants aged from 15 to 25. As many as 30 respondents (56%) said they use social networks
for 3 hours and more per day; 37 survey respondents answered that they visit social networks
more than 5 times a day; social media they access during free time, meal time, any spare moment
school/work time. But only about half of the questioned people admitted that they were addicted
to social media.
Other students’ team from “New Media Language” program Krasauskaite R., Budvytyte R.,
Kleivaite J., and Sakalauskaite V. carried out the project about digital addiction. They questioned
37 people from 15 to 20 years old, mostly women (Fig. 3).

Figure 3. Survey of digital devices usage.
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They were surprised by the results of a question “Whether people feel addicted to their
devices or not”. Results showed about 50 % percent dependency on digital devices. People
answered that they spend their time on digital devices approximately from 3 to 6 hours per day.
Respondents confessed that they used their smartphones during a lecture or a lesson (13%),
during working hours (11%), waiting in a shop or in a concert (14%); in public transport (15%),
while driving (5%), before sleep (15%), immediately after waking up (13 %), while eating (14 %).
However, even half of them does not track their time spent on smartphones.
3.

MOBILE APPS THAT MANAGE TIME SPENT INTERACTING WITH DIGITAL DEVICE
3.1

TECHNOLOGIES OF IOS 12 MOBILE OPERATING SYSTEM

Apple company offers new possibilities manage time spent interacting with digital devices.
The main tools integrated with iOS 12 mobile operating system. The tools help manage users
time spent with websites. The users can get reports about how
often and how long they use their iPhone or iPad during the day.
The new activities like “Activity Reports”, “Screen Time”,
“App Limits” and “Do Not Disturb” can help users save time and
manage time for themselves and family (Stolyar, 2018), (Ceres,
2018), (Muchmore, M. & Albanesius, Ch., 2018).
With function “Do Not Disturb” people can manage their
time while studying, being in a meeting, having a dinner or going
to bed. A new sleep mode helps to rest better at night by shading
the phone screen and blocking messages until morning
(Figure 4).
A new feature “Screen Time” measures how much time users spend with their smart device
per day. They receive detailed reports how much time they spend on website, how many
messages they receive, or how often they use their smartphone. In addition, the feature allows
parents to schedule time intervals to limit when child's smart device cannot be used (such as at
bedtime).
An additional feature called "App Limits" allows users to define the time for specific apps.
At the end of the time limit a message will be displayed. These features also help parents control
the time their children spend on digital devices and what they do with them. Digital addiction is
a huge problem today, and even one of the biggest technology brands, such as Apple, is trying to
convey information to people about the digital devices they use.
3.2

INSTAGRAM’S AND FACEBOOK’S TIME MANAGEMENT FEATURES

In 2018 year Instagram and Facebook introduced new tools that help customers manage
their time on activity dashboard, on a daily reminder and new feature to limit notifications
(Ranadive, A. & Ginsberg D., 2018).
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Instagram’s “Your Activity” (Figure 5) and Facebook’s “Your Time” features include tools to
set daily time limits and the ability to temporarily disable instant messaging. After the deadline,
a reminder sends through the app an information. The “Activity Dashboard” allows to view the
average time and the daily time users spent on the app in the last week.
Tools helps cut down time spent on specific apps also. The apps are all grouped together
by categories. For example, if defined a limit on Social Networking, then apps like Twitter,
Facebook, and Snapchat will be blocked. It can be also chosen which day of the week to set limits
for and how long - whether it is a few hours or minutes.

Figure 5. Example of Instagram's feature “Your Activity”.

4. CONCLUSIONS
Research showed that respondents spend their time on digital devices approximately from
3 to 6 hours per day. They used their smartphones during a lecture, during working hours, waiting
in queues, in public transport, while driving, before sleep, immediately after waking up, while
eating. Respondents confessed that they are addicted from social media. However, even half of
them does not track their time spent on smartphones.
It is important to mention that huge multinational technology companies such as Apple do
updates on their mobile operating system (which is called iOS 12) in order to help and encourage
people track their time spent on smartphones and reduce it. Not only technology companies, but
also social media, like Instagram or Facebook try to encourage people to track their time on social
media. By creating these different features these big companies, turns around not just to the
amount of product is bought, but as well on a health side of a customer.
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APPLICATION OF CONTEXT MODELING IN CREATING LEARNING
OBJECTS FOR THE SUBJECT OF MATHEMATICS
Ausra Urbaityte, Ramunas Kubiliunas
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Abstract. The article analyzes the possibilities of application of the context modeling method and presents an
investigation on the development and implementation of active learning objects, using the virtual learning environment
(VLE) and the tools available there. Research based on the application of context analysis in the mathematical learning
process, teaching mathematics in Equations and Coordinates theme in 6-7 school-class year. The study conducted a
quantitative survey of learners, teacher qualitative interviews of teacher and indicators analysis of data. It has been found
that the application of context analysis and modeling method in mathematics is beneficial as the learner's ability to learn
mathematics is promoted, promoting positive interest in mathematics and enabling learners to make meaningful,
independent learning of mathematics. In the applying of context analysis, the design of learning objects in a virtual
learning environment enables not only active self-learning of learners, but also facilitates semantic learning in the virtual
space.
Keywords: context, modeling, self-learning, learning object, virtual learning environment.

1.

INTRODUCTION

General education programs emphasize individualized learning, reflecting the integration
between subject programs and the relationship between subject and student environment, that
is, the learning process should set learning objectives that are consistent with each learner's
learning experience and needs, enable and encourage pupils to learn irrespective of place and
time (Sičiūnienė, 2010). Nowadays, the teacher has to play the role of an organizer, a consultant,
but not a knowledge provider in the learning process. Consequently, traditional teaching
methods and tools alone are not enough; active learning methods and tools should be used to
encourage a learner to learn independently in accordance with the different needs and
opportunities of each person. The educational environment should motivate and educate
learners. The learning environment created should be inventive, conducive to student selfexpression: encouraging students to think, allowing them to experiment (General education
programs, 2008). It is important that learners' learning during the lessons is linked to the
development of their individual learning abilities and motivation to learn. A properly designed
learning object that meets the learner's needs and individual abilities can not only motivate and
activate the learner, but also creates the conditions for independent studying and the
development of the competences of problem-solving thinking and the ability to learn.
In the fast-changing conditions of modern life where the virtual space and IT is rapidly
penetrating into everyday activities, it is important for learners to learn how to learn, to find the
necessary information in various sources, to select it, analyze it, and to evaluate it critically. The
description of the semantic structure of the topics taught, which is used for designing of the
learning object, is important for the process of the development of learning objects. Semantic
structures are derived from contextual modeling, during which the subject is represented by a
contextual model (attribute diagram and contextual graph), and the learning object is a test that
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is implemented in the virtual learning environment MOODLE. The educational objects that are
created and implemented in the virtual learning environment implements a full-fledged,
meaningful active learning in accordance with the needs of each learner.
The relevance of the issue. The modern learning process emphasizes the learning through
the development of the basic mathematical and general competences. Modern learning methods
and information technologies must also be applied. However, mathematical education is usually
characterized by the traditional learning, that is, by training the learner. There are not many
interactive and computer-based tools that meet the needs of learners and mathematics teachers.
In addition, the existing learning tools are often characterized by fragmented checking of
knowledge. Therefore, interactive learning tools with graphic elements and models are needed.
This would allow the learners to learn independently in accordance with their individual abilities
and the difficulty of the tasks by repeating the solutions, getting explanations of the mistakes,
experimenting. Such a learning environment and the learning objects applied should be
characterized by the semantic presentation of tasks.
The purpose of the research is to investigate the possibilities and effectiveness of the
application of text modeling for the development of educational objects for promoting general
competencies in mathematics.
Research methods. The study consists of the analysis of the activity and results of the users
of the learning environment and their comparison with the traditional learning results, a
quantitative survey of pupils and a qualitative in-depth survey of teachers.
2.

MATHEMATICAL LITERACY AND THE ISSUES OF LEARNING

Mathematical literacy is the mathematical ability of an individual to apply mathematical
knowledge and interpret the results obtained in various contexts. This term describes an
individual's ability to mathematically reason and use mathematical concepts, procedures, facts
and means to describe, explain and predict certain phenomena. Mathematical literacy helps
students to understand the role of math in the world and make informed decisions necessary for
every constructive, interested and thinking citizen (Norvaiša, 2015). General education programs
(2008) define mathematical literacy as the ability to recognize, understand mathematics and
apply this knowledge, make informed decisions on the current and future role of mathematics in
a person's private, professional life, also during the interaction, participation in mathematical
activities in ways that are consistent with the individual's, as a constructive functioning,
interested and conscious citizen’s, needs of life. The aim of the mathematical education subject
is to enable students to develop mathematical competence. This means that the aim of
mathematical education is to develop mathematical abilities and preferences for experiencing
the world around them, applying mathematical knowledge for solving everyday practical
problems. Current surveys of the student achievements indicate a low level of mathematical
literacy in Lithuanian schools. International and national research findings reveal that the level of
mathematical literacy is not statistically significant. This is clearly demonstrated by the
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international study of mathematics and natural sciences, TIMSS (Trends in International
Mathematics and Science Study) 2015 (See Fig. 1).

Figure 1. Achievements of Lithuanian students' in mathematics and their change in accordance
with the areas of cognitive competence (Data from TIMSS 2015).

Similar results are also revealed by the Programme for International Student Assessment
(PISA). The last PISA study was conducted in 2018, but the study is not yet published. The PISA
study performed in 2012 shows that the average result of students' mathematical literacy was
not statistically significantly different from the year 2006 and 2009, and no statistically significant
changes were identified neither in various PISA research content areas nor the skills groups (PISA
2012; PISA 2015). The findings from the year 2015 show that the result of mathematical literacy
remains stable (See Fig.2).

Figure 2. Change in mathematical literacy (Data from PISA as of 2015).

The findings of the National Student Achievement Survey performed in 2014 show that
practical tasks and elements of formative assessment are not effectively applied during the math
teaching process. The training to search for learning information and to use computers is also
ineffective. In addition, the slower learners are given learning tasks that are too difficult or
unclear. It is likely that students do not receive the necessary support at school and ineffective
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learning methods are applied during the learning process. There is also lack of learning
environment in which learners could learn in accordance with their individual needs.
The main problem is that the content of mathematical learning and mathematical
education does not possess the logical accuracy of reasoning, characteristic to mathematics.
3.
THE CONTEXT OF THE LEARNING OBJECT AND THE IMPORTANCE OF THE CONTEXT FOR
DESIGNING A LEARNING OBJECT
Educational objects have been used in education for a long time, but their effectiveness for
a meaningful content acquisition is still an issue. The adjustment of the content to the needs of
the learner in the learning object, is related to the content of the context, which improves the
adaptive learning process.
One of the main tasks of contextual analysis and modeling in the process of designing
learning objects, which distinguishes the essential information in a context and allow the
systematic determination of further applicability, is contextual analysis and modeling. The
method of contextual modeling emphasizes the essential relationships and interactions between
them. Gradually, the complex problem becomes more comprehensive, different elements are
combined into a single system, which can be understood as a set of such systems. In this way, a
computer model is formed, which systematically reflects the essential properties of the object in
question (Repp, Linckels, Meinel, 2006).
From the perspective of modeling the context, the graphical system model is designed to
work together with realistic images and objects, meaning with the real context. This is important
for computer modeling and designing an information model that describes the systematic
models. According to Baniulis and Tamulynas (2007), the context is a dynamic and complex
process, which involves various problem situations. Based on the extensive specifications of the
Learning Object Metadata (LOM), the context is the environment in which the learning object
can be created beyond the context. The Context Information Model includes the received data
and information that describes the field of the elements of the entity, their relationships and
patterns of change (Baniulis, Statkevičienė, Paulikas, Pagoda, 2012). In modeling, it is important
to identify a specific context domain and to look for relationships between the descriptive
elements, which are used to identify the possible changes in a dynamic context and to take the
context of the developed method into account (Schmohl, Baumgarten, 2008).
Safran and others (2006) define the context as interconnected conditions in which
something exists or occurs, and the learning activities based on the concept of a context modeling
system are used to dynamically generate a learning object from context-dependent information
spaces. Other authors (Moore and others (2007)) observed that the context consists of a
subcontext describing the entity and the relationships between them. This approach to the
context indicates that not all elements of contextual qualities are possible, only the significant
ones.
The literature indicates that the contextual model of a learning object should cover
different types of contextual information that could be adapted to the changing environment. In
addition, the contextual elements of the learning object are related to each other. In this way,
the learning object created based on contextual modeling is semantically structured.
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4.

THE QUALITY OF THE LEARNING ENVIRONMENT

Active learning is a learning process in which learning content is mastered by the learner
during activities (Simonavičius, 2015). P. Jucevičienė, R. Čiužas (2006) states that learners become
active participants of the education process by interacting with the environment and based on
their experience and knowledge, create their own individual knowledge, form new concepts and
meanings. Earlier the focus was set on teaching while nowadays the quality of the learning
process depends on the interaction between the pupil and the teacher when the learner is given
the opportunity to act and make decisions on his own. According to A. Hargreaves (2008), a new
constructivist approach to learning also requires a new approach to teaching, which should be
oriented towards the skills of higher level thinking (ability to analyze, evaluate and solve
problems) (Hargreaves, 2008). Such thinking-based training is realized through creation of a
learning environment in which learning objects are presented designing them while using the
contextual modeling approach.
5.

DESIGNING AN ACTIVE LEARNING ENVIRONMENT

The learning objects applied, and the learning environment created must adequately
reflect the advanced learning technologies, to enable each learner to study and accumulate
knowledge and experience according to each individual's needs and opportunities (Baniulis,
Statkevičienė, Paulikas, Pagoda, 2012). Designing an active learning environment aims to provide
active activities, which could be carried out by the learners independently without a teacher and
allow to understand the meaning of the knowledge gained in practical, everyday situations. In
order to disclose the subject matter, in this case, the essential aspects of mathematics, what
learners should be aware of, the method of contextual modeling is used to create learning tasks.
This method helps to analyze the content of the subject and to create a contextual model, i.e. y
Character Chart and Context Graph (Urbaitytė, Kubiliūnas, 2017). The drafting of a contextual
model structurally reveals the essence of the subject and the solutions, which allows for a more
meaningful learning tasks. Based on the contextual patterns, learning objects are created in the
VLE Moodle and presented as a "Test" learning tool (Urbaitytė, Kubiliūnas, 2017). An active
learning environment is designed according to the model (See Fig. 3).
In the object of learning – a learning model (set of questions), which addresses the simple
problem situation, is presented in a test. According to the context graph, it is a situation requiring
the least actions for an answer. The learning model of a problem situation must include at least
one set of questions of contextual information where questions are presented coherently,
increasing the complexity of the construction of an answer. This means that first the question,
which requires to perform an action with one answer element is given, then two, and so forth,
until the full answer is constructed. Respectively, Tests for every problem situation are created
respectively and the final test provides educational models covering all situations with increasing
complexity. This way a learning environment, covering several Moodle tests, is created.
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Figure 3. The model for creating of active learning environment.

A test is usually perceived as a system of tasks selected in a certain way that allows to
evaluate, to accurately describe the qualities and attributes of those who have taken the test
(Bulajava, 2007). A test is usually used and seen as a means of checking and evaluating
knowledge. It serves well to prepare and create tasks in advance that allow the evaluation of a
particular individual's qualities, allow to quantify them and to make an automated assessment.
However, the Test created here is a learning tool and is structured in the Moodle environment in
such a way that enables independent learning and allows to gain new knowledge by
experimenting, monitoring communication changes, and making a connection with the learner's
existing experience.
In a virtual learning environment, learning tests provide the learner the ability to monitor
his learning process and test the answer by pressing the “Check” button. Therefore, each learning
test has the “Adapted feedback (no penalties)” parameters set. Preview options are set in the
way that the correct answer is not displayed. The learner is given the opportunity to see his
answers and mistakes or the overall result only. By consistently monitoring the questions asked
in changing situations, the learner is forced to think and make appropriate decisions by
comparing why one or another answer is correct and how the situation has changed. This allows
the learner to see the regularities for himself, experiment and discover connections. In this way,
the systematic approach of the learning process and the contextual models are implemented. In
addition, tests and questions are created by gradually increasing the complexity. Creating
educational objects in such a way allows to build an active learning environment.
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6. DATA ANALYSIS AND COMPARISON WITH TRADITIONAL LEARNING
Four 6th grade and two 7th grade classes of pupils and their teachers from four schools in
different regions (Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Kedainiai) took part in the study, described in this
article, and tested the learning models created in an active learning environment. Students
participating in the study have different abilities. The learning styles of learners are diverse. Based
on that, in this research does not take personal preferences of the students.
The designed learning environment was applied in the learning process:
• repetition of knowledge and skills after the completion of a topic;
• consistent learning of that particular topic for which the contextual learning models are
created;
• self-study, i.e. assigning homework.
A total of 147 users, including 4 teachers and 143 students, tested the educational objects
in the process of learning mathematics. 107 users were active. At the end of the learning process,
the learners were given a questionnaire in the course, and an in-depth interview with the
teachers was performed. Two more classes that did not apply the active learning environment in
the learning process were also observed, and the results of the traditional learning process were
collected.

Figure 4. The average time (in minutes) for one test.

The statistical analysis of the tests showed that on average students spent 21 minutes per
test, (See Fig. 4), which means that it is possible to complete two tests during a lesson. Teachers
have also confirmed that the students performed two tests during the lesson and did not manage
to successfully complete the third. This shows that the learners, performing tasks using
computers, do this more active and efficient because during one lesson they manage to process
two topics (tests are made for themes), while during the traditional lessons, as the practice
shows, performing the tasks collectively, the pace is slowed down and only one topic is addressed
during a lesson.
Each learner's learning is very individual and the learners in a class have different skills. This
is clearly revealed by the first test of the coordinate topic (See Fig. 4, T1 (C1-C3)), where one
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student can complete the test and understand the information within 5 minutes, while other
needs 45 minutes. Consequently, classroom-based learning is oriented towards students with
average abilities. For this reason the learners having different abilities suffer. Learning in a
structured learning environment, using the contextual learning models allowed to avoid this as
all learners learned and dealt with problems arising to each of them personally.
Taking into account that 12 learning tests in total were designed and there were 173
questions, there are14 questions on average per test. This indicates that ~ 28 tasks were
performed during a lesson, i.e. 28 questions were answered. On average, 2 minutes are given for
one question (See Fig. 5). Several tasks are usually solved during a traditional lesson. The learners
who were learning in the traditional way, solved 10-25 questions in a lesson, taking an average
of 3-5 minutes for a question. However, these numbers are dynamic, since the learning process
depends very much on the abilities of the pupil, the type of the lesson as well as other conditions.

Equations, Class 6

Figure 5. The average time (in minutes) for one question.

After all teaching tests were solved and the learning material was summarized, the VLE test
was taken. The average of the results obtained is compared to the average of the results of the
traditional learning test. Both the questions of the traditional test and the test developed by the
VLE were the same, only the structure of the questions was different. The control test included
5 questions from different topic-related problem situations. However, it should be noted that the
topics Equations and Coordinates are quite different. Learning the subject of coordinates in the
traditional way, the content of learning is rich in graphic tasks related to the learner’s experience.
However, in terms of equations and their application in practice, the process of learning
mathematics aims to interest the learner to learn and apply the algorithm of equation solving in.
Very often the learners learn mechanical actions but fail to understand them. The learning
models in the created learning environment are presented in such a way that the learner not only
learns the solution algorithm but understands its application, i.e. solves a well-known situation
applying mathematical knowledge. These changes are also revealed in the comparison of the test
results.
Comparison of the results (see Fig. 6) show that the average of the results of the control
tests performed by VLE students is slightly higher than the tests performed by the traditional
learners. The change in the tests of the sixth graders on Coordinates is 3%, on Equation it is 2.5%,
and the most striking change of 17.4% is among the seventh grade students in the test on
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Conjugation. It could be suggested that the change in the theme of equations is the most
significant since the learners not only learned the algorithm for the solution of equations but also
gained an understanding of how it should be applied in practical situations. In addition, these
results indicate that students were more active and more responsible for their learning during
the learning process.

Figure 6. Comparison of the average scores of the control tests of learners.

However, it may not be unambiguously stated that the comparison of the results is
completely objective, as some students repeated the test of the material already learned. Also,
the results of different grades and learners possessing different abilities are compared. However,
such learning promotes motivation and active participation of students in the learning process
and encourages meaningful absorption of knowledge.
7.

RESULTS OF THE STUDY: THE ATTITUDE OF LEARNERS AND TEACHERS

The research and practice of the student achievements show that information
communication technologies in mathematics lessons are still used rather rarely (NEC). The
research confirmed this, as the learners, performing the tasks in the virtual learning environment,
were more active, more motivated and more willing to perform those tasks. Most students (45%)
indicated that such learning is more active because a computer is used which created different
environment where they can experiment (See Fig. 7). Teachers also stated unanimously that such
a way of learning, when the learning process takes place in a different environment and when
the computer is used, is unusual when learning mathematics. During the experiment the teachers
have noticed that the learners suddenly became more active and performed the tasks with more
desire when doing this using computers, experimenting rather than in the traditional way by
solving the questions in a notebook or on a board. The result was immediately visible for a more
efficient learning of mathematics, as more mathematical problem situations were solved during
a lesson. 27% of learners identified that learning was beneficial as they deepened their
knowledge and understanding, other 18% added that it was beneficial because they were able to
remember and repeat the acquired knowledge and to learn and perform the tasks themselves by
solving problem situations, i.e. thinking (See Fig. 7).
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Another indication of usefulness identified by the teachers was that students had the ability
to learn independently. This was especially relevant to gifted students and to pupils who did not
attend lessons for one or another reasons. Another important aspect is that the theory is being
applied in practice. According to the teachers, this increased the students' activity and interest
in mathematics, the students "learned the beauty of mathematics" because they discovered that
mathematics is applicable in ordinary everyday situations. Most of the time there is no time left
in a traditional lesson for analyzing numerous practical situations, and the aim of the learning
process is still oriented towards mastering the solution algorithm, ability to deal with standard
situations, which is not connected, since it is immediately jumped from the solving algorithm to
practice, without showing how its applied in practice. Learning using educational models allowed
to avoid it. Therefore, the learners mastered the topics of mathematical equations and
coordinates in more depth. The learners were of the same opinion: as they themselves described
it, they "enjoyed thinking and finding a solution themselves, “I was curious to look for and
discover." In addition, the results of the student survey showed that pupils' achievements
improved not only in the subject of mathematics, but also in other subjects. The students said
that “I did well in geography because I learned coordinates, to recognize a point in the plane of
coordinates" etc. This happened because mathematics was applied in the context of another
subject, which enabled learners to understand the applicability of mathematical knowledge.

Figure 7. The Benefits of Applying Educational Models in the Learning Process of Students.

In order to assess the effectiveness and feasibility of learning objects, the learners were
asked to indicate up to 3 things that they thought were completely unnecessary and useless.
Summarizing the responses, most (45%) of the students did not notice any shortcomings, 26% of
the respondents indicated that there were no unnecessary and useless things and only 15%
identified a specific task as a deficiency. Other 5% said that the topic of equation was completely
unnecessary and useless. Teachers also emphasized that some of the tasks were difficult to the
students. The learners tried to solve them both using a computer and in a notebook. The results
showed that it was easier for them to solve these tasks in a notebook. Teachers emphasized
though that this could have happened, because this way was unusual for the students and it was
difficult to understand the construction of equations in VLE. The teachers also noticed that it was
very easy for the "wise" students to answer the questions where the answer was simply to be
dragged into its place. The learners rapidly understood the principles of constructing learning
tasks, so it was easy for them to solve the tasks of VLE. However, having solved the easiest tasks
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mechanically and moved to a more complex one, the learners were forced to return and review
the given task in more detail in order to find out and understand such a solution. This suggests
that learners were given the opportunity to discover the ways of solving tasks and to observe
regularities themselves.
When evaluating the provided learning content in a virtual learning environment, 57% of
the learners identified the learning content provided in the coordinate tasks as an advantage, 5%
indicated the content in equations, and 38% of respondents mentioned visual appearance,
interactivity, explanations of the task and descriptions, i.e. everything that improves the visual
appearance of the virtual learning environment (see Fig. 8). The distribution of the opinions of
the learners shows that not only the solution of tasks in a virtual space is important to the
learners, but also both the visual appearance and interactivity is rather relevant.

Figure 8. The Benefits of Applying Educational Models in the Learning Process to Learning
Content.

When asked to assess when it would be useful to use educational tests in the learning
process, the teachers as well as the learners had a unanimous answer. The use of learning tests
would be useful if it was to summarize and repeat a topic or chapter and, occasionally, to diversify
the lessons. However, teachers emphasized that it would also be useful for self-study at home,
although this contradicts with the views of most learners. This suggests that learners find it
acceptable to learn independently using interactive tools in class during the learning process,
while teachers doubt on the application of such new learning methods in the learning process of
mathematics and rather apply the learning methods and tools that are well known to them and
tested (see Figure 9).

Figure 9. The relevance of learning tests in the learning process from the point of view of
teachers and learners.
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The answer of both the teachers and the students to the question "Would the results of
the students improve if these were the constant learning conditions?" was similar. It is likely that
the learning results would improve if the learning tests were applied in the learning process
consistently.
To sum up the teachers' opinion, it can be stated that the teachers unanimously agreed
that the application of learning objects based on contextual modeling to mathematical learning
is beneficial and improves the learning process. Learners became more interested in
mathematics, pupil's motivation increased. The applicability in the virtual learning environment
got the most positive evaluation from the teachers as the result and the mistakes made by the
pupils were displayed immediately after finishing the test. Students can analyze errors and
experiment while searching for what was wrong in the answer. In the opinion of learners, learning
in a virtual learning environment encourages active participation in the learning process and
encourages to take responsibility for their own learning and to manage the learning process
themselves. This happens because they are given the conditions to try different solutions
themselves first and only later, if any uncertainty arises, to consult with the teacher.
Contextual modeling of learning objects in a virtual environment enables students to study
independently and to analyze problems by enabling automated control. In addition, it not only
allows to actively participate in the learning process, but also encourages thinking. The
development of thinking and understanding of the knowledge gained is one of the main goals of
teaching mathematics.
After the assessment of the results of the study, it can be observed that the effectiveness
of the learning process depends on the learning methods and the tools used. Properly designed
learning environments promote active self-learning and enable learners to systematically acquire
knowledge of different skills.

8.

CONCLUSIONS

1. Mathematical literacy is low and statistically significant in Lithuanian schools, as learning
methods and tools are inappropriately and inefficiently applied in the learning process. There are
no suitable learning objects that would develop basic mathematical competences and would be
based on systematic and logical reasoning.
2. The object of learning, based on the principles of contextual modeling, implements the
semantic structure. In this way, the learner is given the opportunity to learn in the learning
process by discovering the logical structure and solutions.
3. Learning objects created by the principles of contextual modeling allowed learners not
only to acquire new knowledge or to repeat existing ones, but also to deceive, understand and
figure out their mistakes, and to learn more effectively the learning material. In this way, effective
systematic independent learning is implemented, developing basic competences in mathematics
education and encouraging the learner to actively think and make decisions. Contextual modeling
in teaching brings benefits to the teacher and students. This affects student engagement and
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learning outcomes. Students learn more meaningfully, know not only algorithms but also
understand their essence. This encourages their involvement, motivation for learning and their
interest in mathematics. The teacher can apply active teaching methods.
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Abstract. Lithuanian Safer Internet Centre (SIC) aims to apply the awareness raising methods that have the biggest
impact on and help empower young individuals’ safe behaviour online and their creative skills for the Better Internet. To
achieve these goals, SIC grounds its educational activities given the results of both international and national surveys and
conducts focus groups with members of the Youth Panel. Lithuanian SIC applies gamification and the newest scenarios
enabling students’ creative learning activities. The findings of the research help to find out the source for young
individuals to collect information about the Safer and Better Internet and converse with the nowadays educational trends
inviting and encouraging young individuals into the educational projects related to the real-life activities and proactive
media use. The paper discusses the issue of what kind of Safer Internet Educational Scenarios are best for promotion of
online safety for youth and children and how to encourage young people to be creators of the Better Internet.
Keywords: Safer Internet, online safety, media use, Better internet creation, scenarios for youth education.

1.

INTRODUCTION

Rapid development of the Internet services and coming new generations into the
information space that is full of resources for both formal and informal education put forward a
demand to help young individuals gain online safety skills and propose well-working attractive
scenarios for youth education. The European “Insafe Network of Safer Internet Centres (SICs)
sees it as an important and necessary task to empower children and youth to adapt good media
habits and to guide parents and professionals to support children and youth in their use of online
media and digital technologies” (BIK team, 2016). The issue how to develop the well-working
awareness raising method and tools and also how to encourage youth to gain media and
information literacy (MIL) skills are especially significant for the SICs that carry out and develop
the activities of the Youth Panel at the national level in many European countries.
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Map 1. Importance of media literacy within the Insafe Network (BIK team, 2016).

SICs provide a variety of information, training sessions and resources on media literacy for
different target groups, including children and young people, as well as parents, teachers,
trainers and social workers (BIK team, 2016).
Lithuanian SIC was established in Lithuania in 2007 as a part of the initiative of the
European Commission. Since then, it became one of the key players in Lithuania as regards online
safety issues. Partially funded by the CEF Telecom programme, the SIC is carrying four main public
services for the community alongside awareness raising initiatives for and by youth:
 Awareness raising for children, parents, teachers and other professionals working with
children preventing risks they may encounter online and enabling them to deal with these
risks.
 Hotline services – receiving and managing reports and data on online illegal child sexual
abuse and other illegal content according to Lithuanian laws.
 Helpline services – providing support for young people (and their parents) on online
related issues.
 Youth panel – initiatives encouraging young people to be active creators of the Safer and
Better Internet space.
The relevance of the issue of media education and creation of the Safer and Better Internet
in Lithuania has been already identified in 2013 grounding on the EU Kids Online survey (Kalmus,
2013) which revealed that Lithuania belongs to the ‘Unprotected Networkers’ group of countries.
It means that “children’s experiences are fairly narrow but potentially problematic: the social
aspects of Web 2.0 seem to have been taken up with gusto and the children subsequently
encounter risks but not as much harm, from being in contact with these opportunities” (Kalmus,
2013, p. 6). Lithuania showed the highest percentage (22%) of children in the contact risks group.
However, another indicator of the country profile in terms of the Internet diffusion in 2010 was
not high (between 42% and 57%). And the recent EU Kids Online data shows that Lithuanian
children and their parents became active internet users. The majority of children (92%) aged 9 to
17 spend their time online daily using at least one device (Smahel, 2020), as stated by researchers
(Pakalniskiene, Raiziene, & Grigutyte, 2018). Lithuanian children use the Internet for
entertainment and communication purposes. The most common daily activities are watching
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videos (72%), listening to music (71%), gaming online (69%), visiting social networking sites (52%)
or communicating with friends and family (52%) (Smahel, 2020), as researchers (Pakalniskiene,
Raiziene, & Grigutyte, 2018) found out.
More detailed country view concerning the Internet use by children and approaches to
security violations and dangers online could be shown from the public representative survey
(Spinter, 2018). In 2018, a public opinion and market research company Spinter Research, on
behalf of the Centre for Information Technology in Education (was the Lithuanian SIC coordinator
until 2019), conducted a quantitative public survey of parents with children aged 5–18 years and
teenagers aged 14–18 years using the Internet.F
The survey aimed to collect children’s and adults’ opinions about online threats and
evaluate their behaviour while using the Internet. The research data showed that the amount of
time that young individuals spent online daily was very significant. Three out of four (77 %)
respondents spend 1–5 hours daily using the Internet. 20 percent of young individuals spend over
5 hours online, whereas only 3 percent use the Internet up to 1 hour a day (Fig. 1).

Figure 1. An average amount of hours spent online daily (Spinter, 2018).

According to the newest EU Kids Online data (Pakalniskiene, Raiziene, & Grigutyte, 2018),
Lithuanian children are quite skilled in many online activities: most of the 9-to-17-year-olds can
remove people from their contact lists (81%), they know which information shouldn’t be shared
online (79%) and how to change privacy settings (70%). While searching for new friends and
contacts plays a big role in children’s online communication, only 23% added someone to their
contacts they had never met face-to-face. Even though 34% had had contact with a stranger on
the Internet, they never met that person face-to-face (ibid).
European ESSIE research (EUN, 2012) revealed and the recent national public survey
confirmed the trend that Lithuanian young individuals are very much self-confident concerning
online activities and most of them (94%) believe they know how to be safe online (Spinter, 2018).
Only two thirds of young individuals (69%) agree that there are some threats on the Internet. 9
percent of respondents trust the Internet to be a harmless place and 22 percent haven’t thought
about that. Nevertheless, asked to name the main threats young individuals have encountered
while being online, the most common responses were illegal or harmful Internet content (33%),
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cyberbullying (22%), grooming (12%), loss of privacy while disclosing too much personal data
(10%) (ibid).
The same EU Kids Online data confirms that children experience various risks: 16 percent
reported that they had been treated in a hurtful or nasty way online. Half of these children said
that they were receiving nasty messages. Twenty-one percent of the children had encountered
harmful websites, most often showing people harming or hurting themselves (Pakalniskiene,
Raiziene, & Grigutyte, 2018).
Lithuanian SIC is regularly conducting the national public survey in order to understand the
SIC impact on school communities, too; and it provides insights concerning the relevant activities
for the upcoming Safer Internet project period as well as recommendations for the best youth
educational scenarios. Below, we will discuss more specific insights from this public survey that
helped us answer the question: What kind of the safer Internet awareness raising services or
educational activities are more helpful for youth education about the Safer Internet. The issue of
the Better Internet creation and the scenarios for this area will also be discussed. It takes into
account theoretical insights about the encouragement of youth for proactive creative learning
activities gaining media and information literacy skills and based on the Youth Panel Focus Group
results on the needs of educational activities.
2.

BEST SCENARIOS FOR YOUTH EDUCATION ON ONLINE SAFETY

Nowadays, education takes place in a very wide information space or, to be more specific,
several information spaces. Media and information literacy and online safety education are not
always covered by the formal school education, and there are many other initiatives promoted
by government, NGOs, business and EU projects, namely CEF Telecom programme, which is
funding Safer Internet Centres in many European countries.
Lithuanian SIC is looking for advanced awareness raising activities which are based on the
game-based learning strategies and students’ empowerment through the innovative educational
practice facilitating proactive online behaviour, self-expression and creativity in a learning
community that are so important in the education of the 21st century. There is a wide variety of
educational methods and activities that Lithuanian SIC proposed to educate children and young
individuals about the safer Internet depending on educational goals, target group, topics and
other indicators. These methods vary from formal lesson in the classroom to participation in
awareness raising campaigns, such as international Safer Internet Day (BIK team, 2018, 2019).
It is also relevant to know what sources for young people to gain knowledge about the
online safety are available in order to propose the appropriate ones. The aforementioned
national public survey data (Spinter, 2018) revealed the main sources of knowledge, most
frequently used by young individuals (Fig. 2).
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Figure 2. Sources of knowledge about the online safety (Spinter, 2018).

In the light of these results and on the basis of the long-term experience, Lithuanian SIC identified
the following approaches as those most effective for safer Internet education. They are oriented
to the main sources of Internet safety knowledge – teachers and peers, and will be presented
below:
 Learning through games;
 Safer Internet Ambassadors (SIA) promoting Media and Information Literacy;
 Youth panellists for proactive creation of the Better Internet.
Creative activities of the Youth Panel will be discussed in the next section following the learning
about safer Internet and media literacy and also promote creation a Better Internet for children
and youth by involving them into the proactive learning activities through application of the new
educational scenarios.
2.1 LEARNING THROUGH GAMES
In Lithuania, online safety education is part of the information technologies classes during
school year. However, there is a lack of educational activities in the informal learning
environment, when principles of safe and responsible behaviour online can be introduced in a
more entertaining manner. To meet the need, Lithuanian SIC developed specific interactive
activities in summer camps under a slogan “Safe on the Internet during Summertime!” to provide
to children the skills of safe use of smart devices, to draw their attention to the Internet safety
and etiquette. Primary school children are the target group of the activities; nevertheless, they
can easily be adapted to senior forms. The learning is based on interactive tasks in several topics:
 Safe passwords – Discussion about the passwords and creation of the best password;
 Online/ offline balance – How much time do children spend online? What do they do?
What activities interest them besides the Internet?
 Drawing and painting activities – Drawing the viruses, colouring the smart phone, doing
the safer Internet crossword, etc.;
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Posting photos online – What pictures can be posted online, and which better should be
kept private?
 Internet safety quiz including “tic tac toe” – Who is faster at a quiz and improvised “tictac-toe” running race?
All “Safe on the Internet during Summertime!” educational activities include a game
element. The training does not require any use of technologies; the topic is learned through
interactive physical activities, teamwork and reflection.
2.2 SAFER INTERNET AMBASSADORS PROMOTING MEDIA AND INFORMATION
LITERACY
Educating children and youth of the new generations through the informal education, we
can apply new educational approaches in more dynamic and flexible ways. Concerning general
factors motivating young people of the Alpha & Z generations for learning, there are several
common educational needs:
 needs to use digital media and technologies;
 to be in a virtual reality like in everyday life reality;
 aspiration to be unique in a creative production using a digital tool.
The most relevant competences addressed by the 547 featured MIL projects in 2018 that
were presented by Divina Frau-Meigs during the Global MIL Week 2019 in Kaunas are: critical
thinking, media use, participation and interaction as well as creativity (Fig. 3). These competences
are relevant for the development of the Safer and Better Internet, especially those supporting
self-expression of youth in a creative way.

Figure 3. Relevant competences based on MIL projects (Divina Frau-Meigs, 2019).

The development of the educational programme Safer Internet Ambassadors as well as
training activities aim at combining young people’s needs and MIL competences relevant

65

nowadays. It seeks multiplying the newest educational scenarios for MIL knowledge and
decentralisation of the safer Internet education.
The best practices of Safer Internet Ambassadors gained from the pilot course and further
in-service training activities helped to promote media and information literacy in school
communities across Lithuania. The Centre of Information Technologies in Education (CITE)
piloted the SIA programme and trained almost 400 ambassadors through the course
development of three years in order to multiply Safer and Better Internet practices. During the
final stage which took place from October 2017 to February 2018 the training courses were
provided in 21 schools across Lithuania according to the 40-hours accredited programme. The
educators developed their own skills to create a Safer and Better Internet while testing innovative
learning and teaching methods and, of course, to involve school communities, especially young
people, into these activities.
3. EDUCATIONAL SCENARIOS FOR THE YOUTH CREATING BETTER INTERNET
With the establishment of the liberal education paradigm, more theoretical and practical
considerations of how to develop and implement the innovative practice facilitating learners’
proactive interaction, self-expression and creativity in a learning community arose. The latest
amendment of the Law on Education in Lithuania proposes: “to assist a person in internalizing
the information culture characteristic of the knowledge society..., skills to shape life
independently; identify a person’s creative abilities and upon this basis to help him acquire
qualification and competence conforming to contemporary culture and technology” (LRS, 2011),
creating also prerequisites for formation of learners’ 21st-century skills aimed at overcoming the
challenges of the contemporary information society.
3.1 IMPLICATIONS OF THE YOUTH PANEL FOCUS GROUP
Aiming to better understand young people’s needs for spending time online and
opportunities to gain knowledge about Safer and Better Internet, Lithuanian SIC not only
conducts an impact research but also talks to Youth Panel representatives. The Youth Panel focus
group conducted by the CITE helped to understand the best suited awareness raising and creative
activities for the young individuals. N. Ignatova (2017) found out that the learners perceived
certain innovative ICT-based learning activities as highly motivating and enabling to create
learning resources and redesign learning environment with technologies. It was applied for the
development and implementation of new Learning Scenarios approved by the learners, and the
trending activities are as follows:
 Exploration of the environment outside school;
 Project design;
 Storytelling or game creation;
 Design of digital tools or resources;
 Design and redesign of the learning environment at schools and outside.
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Visual formats, such as photos, videos and video blogs, are the most appreciated by
contemporary youth and the Youth Panel as well. The questions discussed during the Focus
Group meetings are related to these activities, and the key question was: what kind of support
helped youth panellists to perform these creative learning activities the most? The group of 25
young individuals gave their reflection and emphasised that an input from the experts of
Information technologies, who can tell more about the e-safety, was especially helpful (32%).
They recognised their increased encouragement due to the peer to peer support (28%), YP
coordinator’s support (12%) and the knowledge on the newest technologies made the impact as
well (12%).
In respect to the opinion of the surveyed youth and according to the Future Classroom
Model (Ignatova, Dagienė, & Kubilinskienė, 2015) which was developed by authors, Youth Panel
coordinators are always open for the online safety expertise and invite professional experts to
the youth training and creative workshops. Many experts were invited to the international
creative workshop and enabled the representatives of the Youth Panel to create videos during
the international summer camp (BIK team, 2018).
3.2 THE BEST PRACTICE OF THE YOUTH PANEL SUMMER CAMP
In 2017, participants in the Safer Internet Youth Forum created a number of video reports,
films and social advertisement videos as part of a creative workshop which took place in August
2017 in Vilnius. The creative workshop brought together 20 members of the Safer Internet Youth
Forum (aged 13 to 18, from Latvia, Estonia and also representing the Lithuanian Youth Panel).
What was the scenario? – Youth creating social advertisement. How was it managed? – A
participatory design workshop was applied for the well-motivating creative activities while
implementing the scenario.
Lithuanian SIC proposed the sequence of ICT-based generic learning activities (EUN, 2014)
which worked well for the educational scenarios encouraging learners for constructionist or
creative activities (Ignatova, 2017). These were as follows:
1. Dream – Introducing, understanding and questioning a design brief;
2. Explore (Benchmark/Observation) – Collecting information in relation to the design brief;
3. Map – Creating a mind map to understand relations within the collected information;
4. Make (Create) – Creating a design;
5. Ask – Performing workshops with experts and people who may represent future users
of the design;
6. Show – Publishing and presenting a story to the audience;
7. Reflect – Recording reflections and feedback during or after the activities;
8. Collaborate – Forming ad-hoc collaborations with peers.
The youth primarily shared good practice of the youth activities in Lithuania, Latvia and
Estonia. Professional experts shared their experience on how to create social advertisements and
films with the workshop participants and assisted the young people in the creation of
professional social advertisements on issues of the safer and better Internet. The experts
presented a series of inspiring good practice examples along with a methodology for the creation
of social advertisements. Following their presentations, the film experts held discussions on the
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rules, formats, solutions, key stages of creation of social advertisement videos and gave the
young participants a practical preparatory task. The activities associated with the creation of the
social advertisements took place in various inspiring locations of Vilnius city. A discussion of the
ideas and prospective video topics took place in an informal setting surrounded by the Belmontas
landscape at the Filaretai Hostel, where the overseas participants stayed for the duration of the
workshop. Film pre- and post-production activities took place at the Martynas Mažvydas National
Library of Lithuania providing access to an event space, art space, cinema room and image
processing room, allowing the young participants to work using professional film production and
post-production equipment.
Following the sequence of the learning activities, the young participants of 5 international
student teams consisting of 4 young individuals were able to develop 10 advertisement videos
created in one day. It showed the scenario and proposed proactive and creative learning as well
working activities.
Let’s apply the scenarios encouraging being active participants in the Internet and real
life!
4. CONCLUSION




The most popular working sources of knowledge about the online safety for young
individuals in Lithuania are teachers, peers and/or friends and the Internet.
Informal education can propose new educational scenarios to gain MIL skills and online
safety knowledge in more dynamic and flexible ways.
These scenarios enable young people to be creators of their own content and to change
reactive behaviour and roles in relation to various roles based on a proactive behaviour.
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BESIMOKANČIŲJŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO
MODELIAVIMAS E. MOKYMESI
Marius Petokaitis, Rasa Pocevičienė, Sigita Turskienė
Šiaulių Universitetas
Anotacija. Straipsnyje aptariami rezultatai apklausos, apie Moodle aplinkoje mokytojų veiklas, kurios reikalauja
didelių laiko sąnaudų. Iš literatūros šaltinių formuojamas teiginys, kad pažangos ir pasiekimų vertinimas bei stebėsena
išlieka tobulintina sritimi, ypač e.mokymesi. Suformuluotos priemonės, išlaikant ugdymo kokybės ir prieinamumo lygį,
kaip galima mažinti mokytojų laiko sąnaudas virtualioje mokymo aplinkoje Moodle. Sukurtas papildinys mokinių
pažangumo ir aktyvumo stebėsenai vykdyti Moodle sistemoje. Iš testavimo rezultatų seka, kad įrankis gali būti sėkmingai
naudojamas praktinėje mokytojo veikloje.
Reikšminiai žodžiai: Moodle papildinys, pažangos ir pasiekimų vertinimas, e.mokymas.

1. ĮVADAS
Įvairios informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT), kaip ir e.mokymasis vis labiau
tampa ugdymo(si) proceso kasdienybe, todėl nenuostabu, kad šiandien vis daugiau kalbama ne
tik apie tradicinį jų panaudojimą ugdymo(si) proceso vizualizacijos ar besimokančiųjų aktyvinimo
tikslais, bet nagrinėjamos ir nuolat tobulėjančių IKT ir e.mokymosi išplėtimo galimybės,
sukuriančios ir naujas galimybes besimokantiesiems įgyti išsilavinimą nuotoliniu būdu, ir
mokytojo vaidmens kaita tame procese, pastarojo galimybės ne tik organizuoti, bet ir valdyti visą
mokymo(si) procesą nuo tikslų kėlimo iki mokymo(si) pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo.
(Haddad, Ferreira, & Faria, 2014, Kazlauskienė, Gaučaitė, & Poceviciene, 2016).
„Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai
besimokančiuosius ir mokytoją, dėstytoją skiria atstumas ir/ar laikas, o bendravimas ir
bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis
technologijomis“ (Simonson, Smaldino, Albright, & Zvacek, 2008).

1 pav. Ugdymo kokybės, galimybių ir sąnaudų diagrama.
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Viena iš nuotolinio mokymo priemonių yra virtualaus mokymosi aplinka (VMA) Moodle,
kurioje bet kuriuo paros metu, su mokytoju ar be jo gali vykti nenutrūkstamas ugdymo(si)
procesas. Siekiant užtikrinti mokymo(si) kokybę šioje aplinkoje, pirmiausiai reikia užtikrinti trijų
ugdymo elementų kokybės, galimybių ir sąnaudų dermę (1 pav.), kuri lemia ugdymo rezultatą.
Teoriškai šis modelis neginčijamas, praktinėje veikloje pastebima, kad maksimalus ugdymo
rezultatas visomis kryptimis yra retai pasiekiamas.
Jeigu paruošiama kokybiška nuotolinio mokymosi kurso medžiaga, su plačiomis galimybėmis,
tai pasirinkti norimą ir priimtiną ugdymo turinio formą, visada reikia didelių sąnaudų (pvz.,
metodinių, technologinių, laiko ir pan.). Iš kitos pusės, turint ribotus laiko resursus, vargu, ar
galima parengti kokybišką mokymo kursų medžiagą, pritaikytą įvairiems mokinių poreikiams.
(Daukilas, Kasperiūnienė, 2011).
Iš literatūros šaltinių ir praktinės veiklos analizės seka, kad ugdymo ir tobulėjimo procese
laikas yra svarbus resursas, todėl formuojami keli probleminiai uždaviniai:




Siekiant aukštos mokymo kokybės ir didesnių galimybių visiems ugdymo(si) proceso
dalyviams, reikia ir didelių laiko sąnaudų;
Daug laiko užima pažangos rezultatų iš Moodle sistemos perkėlimas į e-dienyną;
Sunku rasti patogų darbo įrankį mokinių pažangumo ir aktyvumo stebėsenai vykdyti
Moodle sistemoje.

Esamai situacijai ištirti institucijoje ir konkrečiau suvokti probleminius uždavinius, buvo
atlikta mokytojų apklausa, kurios kiekybinis vertinimas inicijavo naujo įrankio kūrimą ir realizaciją
MOODLE aplinkoje.
Darbo tikslas - sukurti pažangos ir pasiekimų stebėjimui e-mokymesi įrankį MOODLE
aplinkoje, kuris padėtų išlaikyti ugdymo kokybės ir prieinamumo lygį bei mažintų mokytojų darbo
laiko sąnaudas.
2. ĮSKIEPIO KŪRIMO PRIELAIDOS
2.1 KIEKYBINIS TYRIMAS IR JO REZULTATAI
Vykdant kiekybinį tyrimą, buvo siekiama išsiaiškinti, kokios mokytojų veiklos Moodle
aplinkoje reikalauja didelių laiko sąnaudų: mokomosios medžiagos talpinimas, jos atnaujinimas,
mokinių pasiekimų vertinimas, rezultatų perkėlimas į e-dienyną, lankomumo stebėsena. Be to,
buvo norima sužinoti kokie Moodle aplinkos įrankiai, mokytojų manymu, galėtų palengvinti jų
darbą mokymo procese laiko sąnaudų atžvilgiu.
Iš apklausoje surinktų duomenų nustatyta (2 pav.), kad respondentų darbo patirtis
nuotoliniame mokyme siekia vidutiniškai 8,9 m., 67% iš jų keli yra ne tik dalyko mokytojai, bet
buvę ar esami klasių vadovai.
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Daug mokytojų prižiūri ar administruoja nuo 5 iki 8 skirtingų nuotolinio mokymo kursų.
Natūralu, kad respondentai dažnai įvardija mokinių darbų tikrinimą ir vertinimą, kaip veiklą, kuri
trunka ilgiausiai. Ta veiklų grupė - tai mokomosios medžiagos talpinimas Moodle aplinkoje,
mokinių pažangos rezultatų perkėlimas į e-dienyną bei lankomumo stebėsena. Pastarųjų veiklų
rezultatai pasiskirstė maždaug tolygiai (2 pav.).

2 pav. Apklausos rezultatai.

Mokinių atsiskaitymo formos taip pat labai neišsiskiria, mokytojai pateikia atsiskaitymus
testais - vidutiniškai 33%, atviraisiais klausimais - 28% (atsiskaitymo forma internetinis Moodle
tekstas po užduotimis) arba vertinami kitomis formomis (konsultacijų metu Adobe Connect
virtualiuose susitikimuose, e-paštu) - 39%.
Remiantis apklausos rezultatais tik 13% mokytojų, siekdami automatizuoti ar tiesiog
palengvinti savo veiklą, naudoja Moodle papildinius. 93% respondentų atsakė, jog norėtų
išbandyti ir naudoti Moodle papildinius savo nuotoliniuose kursuose.
Iš gautų apklausos rezultatų seka, kad reikalingas naujas įrankis - Moodle papildinys, kuris
padėtų taupyti mokytojų laiką, atliekant pažangos vertinimo bei stebėsenos procesus ugdyme.
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2.2 VERTINIMO IR PAŽANGOS STEBĖSENOS PROBLEMATIKA

Remiantis Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metiniu pranešimu (2018), problemiškiausiu
pamokos komponentu vis dar lieka mokinių vertinimas ir jų pasiekimai. Vertinimas - nuolatinis
informacijos apie besimokančiojo mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimo, interpretavimo ir
apibendrinimo procesas – šiandien traktuojamas ir kaip viso ugdymo(si) proceso kokybės laidavimas.
(Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, 2004). Todėl nesvarbu, ar mokytojas veda tradicines
pamokas, ar organizuoja mokymą(si) nuotoliniu būdu, visada svarbu, kokia pasiekimų vertinimo sistema
taikoma įstaigoje ir kokią sistemą pats mokytojas naudoja savo pamokose.

Mokinių mokomosios veiklos stebėsenos ir pažangos vertinime mokytojas, turi atsižvelgti į
tai, kieno darbą vertins (klasė, amžius ir pan.), ką vertins (dalykas ar jo dalis, teorinės žinios ar
praktinė veikla) ar kokį mokymąsi vertins (atlikimą, žinias, supratimą).
Verta apsvarstyti ir vertinimo tikslą (motyvuoti, suteikti grįžtamąją informaciją), kaip vyks
vertinimas (nuolat, periodiškai), kada vyks (atlikus užduotį, atsakius žodžiu), kas parengs
vertinimo instrumentus ir kaip bus pateiktos išvados apie vertinimą (raštu, žodžiu, individualiai).
(Daukilas, Kasperiūnienė, 2011).
Atliepiant esmines mokymosi paradigmos nuostatas, mokytojas turėtų iš anksto supažindinti
mokinius ne tik su vertinimo reikalavimais, bet ir taikytinomis vertinimo ir pasiekimų įforminimo
procedūromis. Tai ypač aktualu e-mokymesi, nes čia mokymo(si) procesas dažnai yra
asinchroniškas, todėl mokytojui tenka visą su vertinimu susijusią informaciją pateikti ne tik
žodžiu, bet ir raštu. Be to, taip, kad mokiniams jis būtų aiškus, suprantamas ir motyvuojantis.
Vertinimui, o ypač įsivertinimui, taip pat reikia paruošti ir patį mokinį: išsiaiškinti, ar jis
pasirengęs į(si)vertinti, sukurti saugią aplinką, patikslinti, kas bus vertinama, akcentuoti, kad
skirtų užduočių neatlikimas neturėtų trukdyti mokymosi procesui. Mokantis nuotoliniu būdu,
svarbu atsižvelgti į mokinių įvairovę visais aspektais ir diferencijuoti ne tik užduotis, bet ir jų
atlikimo ar pateikimo būdus bei vertinimo procedūras. Tai reiškia, kad gali reikėti tą pačią
informaciją pateikti skirtingai ir pagal formą, ir pagal turinį. Pačiam mokytojui taip pat reikia
pasiruošti vertinti, t.y. pasitikslinti, ar žino standartus, kriterijus, pagal kuriuos vertins, nustatyti
mokinio poreikius, pasiruošti vertinimo procedūrai.
Ruošdamas mokinį į(si)vertinimui, mokytojas detaliai apgalvoja visas vertinimo procedūras.
Taip būtų visiškai atlieptas ir pirmasis „Geros mokyklos“ koncepcijos principas - Švietimas ne
visiems, o kiekvienam (Geros mokyklos koncepcija, 2013). Svarbu užtikrinti vertinimo sklandumą,
stebėti mokinio veiklą, klausytis jo pasisakymų, pristatymų ir pan. Todėl priimti sprendimą
remiantis standartais, pakankamu įrodymų kiekiu e-mokymosi atveju gali būti net ir
lengviau, kadangi visi įvertinimai yra nuotolinėje mokymosi aplinkoje.
Be jau minėtų mokytojo pareigų (išankstinio mokinių supažindinimo su vertinimo
reikalavimais; mokinio paruošimo vertinimui; paties mokytojo pasiruošimo vertinimui; vertinimo
sklandumo užtikrinimo), jam ne mažiau svarbu aptarti vertinimą (palyginti užduočių atlikimą su
siekiamais gebėjimais, informuoti mokinį apie jo pasiekimus, pažangą, aptarti su juo mokymosi
perspektyvas, pozityviai nuteikti mokytis) bei registruoti vertinimo rezultatus (įrašyti vertinimo
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rezultatus, fiksuoti pastabas ir siūlymus). Visi įvertinimai yra fiksuojami nuotolinėje aplinkoje, juos
nesunku analizuoti, pagal juos prognozuoti, lyginti ir pan. Visa tai galima pateikti tiek mokiniui ar
jo tėvams, tiek mokyklos administracijai.
Visus šiuos gebėjimus apibendrintai galima būtų vadinti mokytojų vertinimo raštingumu,
kuris apima:
• Gebėjimą analizuoti ir suprasti mokinių duomenis, liudijančius apie jų pasiekimus.
• Gebėjimą, remiantis duomenimis apie mokinių pasiekimus, koreguoti mokymo(si)
procesą.
• Gebėjimą organizuoti diskusijas dėl vertinimo proceso.
Vertinimo raštingumas stiprina mokytojo pasitikėjimą savo profesiniais gebėjimais ir tuo pačiu
palengvina vertinimo praktiką. Tai leidžia klasėje sukurti aiškią, išsamią į(si)vertinimo sistemą, kuri
tiek mokytojui, tiek ir mokiniui leidžia stebėti besimokančiojo / savo procesą ir jį į(si)vertinti.
Mokytojas mokinių mokomosios veiklos stebėsenos ir pažangos vertinimo procese turėtų
nuolatos kelti tokius KLAUSIMUS:
 Kieno darbą vertins? (Kokia klasė, koks amžius ir pan.)
 Ką vertins? (Kokį dalyką, kokią dalyko dalį, kokius gebėjimus, teorines žinias ar
praktinę veiklą ir pan.)
 Kokio pobūdžio mokymąsi vertins? (Atlikimą, žinias, supratimą ir pan.)
 Kam vertins? Koks vertinimo tikslas? (Motyvuoti, suteikti grįžtamąją informaciją ir
pan.)
 Kaip vertins? (Atlikus užduotį, atsakius žodžiu, sukaupus tam tikrą medžiagą).
 Kada vertins? (Nuolatos, periodiškai ir pan.)
 Kas parengs vertinamuosius instrumentus? (Mokytojas, mokytojas kartu su mokiniais
ir pan.)
 Kaip pateiks išvadas apie vertinimo rezultatus? (Raštu, žodžiu, individualiai)
Mokymo(si)/ugdymo(si) rezultatų pagrindu formuluojami svarbiausi mokinių pasiekimų
vertinimo kriterijai. Svarbiausias kokybės kriterijus yra ne turinys ar metodai, o rezultatai
(mokinių pasiekimai).

3. ĮRANKIO PROJEKTAVIMAS IR REALIZAVIMAS
Atliktos apklausos rezultatai, pažangos vertinimo ir stebėsenos problematikos literatūros
šaltinių apžvalga, atlikta Moodle (https://moodle.org/) bloko tipo įrankių, kurių versija
suderinama su Moodle v3.2.9, apžvalga (1 lentelė) patvirtino formuluojamą idėją – kurti įrankį
pažangos vertinimui ir stebėsenai Moodle aplinkoje.
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1 LENTELĖ. PAPILDINIO ANALOGAI IR JŲ GALIMYBĖS.
(PILKA SPALVA PAŽYMĖTOS NUMATOMOS PLĖTOTI FUNKCIJOS).

Papildinys

Online
users

Activities

Marking
manager

Inactive user
alerts

Activity
results

Ataskaita

Taip

Taip

Ne

Iš dalies

Taip

Taip

Pasirinktos užduoties
ataskaita

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Rezultatų peržiūra

Ne

Ne

Ne

NE

Ne

Taip

Neatsiskaičiusių mokinių
sąrašo rodymas

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Taip

Naujai patalpintų darbų
matomumas

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Taip

Kelių to paties tipo įskiepių
įterpimas

Ne

Ne

Ne

ne

Taip

Taip

Lankomumas

Taip

Ne

Taip

Automatiškai

Ne

Taip

Nustatymų pakeitimas

Taip

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Įskiepio bloko matomumas

Visi

Visi

Mokytojas

Mokytojas

Visi

Mokytojas

Funkcijos
Daugiakalbiškumas
LT, DE, RU, UK

Iš papildinio analogų galimybių analizės seka, kad analogai turi tarpusavyje bendrų savybių.
Pastebime, kad papildinys įgavęs naujų funkcijų, taptų pakankamai paklausiu įrankiu mokinių
vertinimo ir stebėsenos procese.
Įrankio kūrimas (Večorskis, 2012), kaip ir bet kuris programos kūrimo projektas, apėmė
pagrindines kūrimo fazes: reikalavimų analizė, projektavimas, programavimas ir
testavimas. Kuriamo įrankio reikalavimų specifikacija parengta pagal apklausos anketos
rezultatus. Funkciniai vartotojų reikalavimai išdėstyti panaudos atvejų diagramoje (3 pav.).
Pirmame papildinio kūrimo etape realizuotos kelios funkcijos (rodyklėmis pažymėtos funkcijos),
kitos funkcijos: matomumas papildinio bloke, galimybė matyti kurso dalyvių lankomumą,
daugiakalbiškumo palaikymas (Lašinis, Turskienė, 2012) yra numatytos įrankio galimybių
plėtojime.
Įrankio projektinės dalies schemoje (4 pav.) pateikiamas kuriamo įrankio išsidėstymas:
serveris (vietinis serveris) su OS, palaikantis HTTP Apache žiniatinklio serverį, duomenų bazę
MySQL, MariaDB ir kt. bei reikiama PHP kalbos versija. Klientai per žiniatinklį sąveikauja su
vietiniame serveryje įdiegta Moodle aplinka.
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Suprojektuotas bloko tipo papildinys realizuotas papildinių skeleto generatoriumi
(administravimo įskiepis „Moodle plugin skeleton generator“) bei kodavimo įrankiu NetBeans IDE
v8.2.

3 pav. Mokytojo panaudos atvejų diagrama.

4 pav. Įrankio projektinės dalies schema.

3.1 TESTAVIMO REZULTATAI
Sukurto įrankio vizualumas, veikimo logika, atitikimas funkciniams reikalavimams atlikti
rankiniu testavimu vietiniame serveryje, t.y. išbandytas įrankio prototipo veikimas. Testavimui
panaudoti baltosios ir juodosios dėžės testavimo metodai. Be to, testavimui buvo naudojamas
„Code checker“ Moodle papildinys. Sukurto papildinio Beta versija yra paruošta peržiūrai ir
testavimui įstaigos Moodle sistemoje.
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4. IŠVADOS






Iš literatūros šaltinių ir apklausos rezultatų analizės seka, kad pažangos ir pasiekimų
vertinimas bei stebėsena (remiantis ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metiniu
pranešimu) išlieka tobulintina sritimi, ypač e-mokymesi.
Iš mokyklos mokytojų (būsimųjų vartotojų) apklausos rezultatų ir Moodle papildinio
analogų galimybių analizės seka, kad nėra pilnai konkrečius mokytojų poreikius
atitinkančio papildinio, todėl yra reikalingas papildinys su papildomomis galimybėmis
Moodle aplinkoje.
Iš sukurto įrankio testavimo rezultatų seka, kad sukurtas įrankis gali būti sėkmingai
naudojamas praktinėje mokytojo veikloje.
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INTELEKTUALIŲ PROGRAMINIŲ KOMPONENTŲ INTEGRAVIMO
PAVYZDŽIAI ELEKTRONINIŲ MOKYMO SISTEMŲ VALDYMO
APLINKOSE
Dalė Dzemydienė
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų
institutas
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Verslo technologijų ir verslumo katedra
Anotacija. Šis mokslinis tiriamasis darbas skirtas elektroninio mokymosi valdymo sistemos (eMVS) išvystymui,
realizuojant pritaikyto (adaptuoto) mokymosi funkcijas nuotolinio mokymosi sistemos aplinkoje. Darbo tikslas –
išanalizuoti kai kuriuos automatiškai veikiančius dirbtinių agentų komponentus ir mokymo srities ontologijos kūrimo
būdus, kuriuos galima būtų integruoti į nuotolonio mokymosi sistemos aplinką, padedant adptuoti studentams mokymosi
procesą. Dėstomo dalyko struktūrą galima apibūdinti tos srities ontologija, kuri kompiuteriniu būdu kuriama gali padėti
geriau suprasti tam tikrą mokymosi turinį. Straipsnyje nagrinėjamos eMVS tobulinimo galimybės, taikant šiuolaikinius
pasiekimus semantinio tinklo paslaugų ir ontologijų kūrimo inžinerijos srityse. Pateikiami mokymosi kurso ontologijos
kūrimo ir taikymo pavyzdžiai, aptariamos dirbtinių agentų komponavimos į dažniausiai naudojamų atvirojo kodo
nuotolinio mokymosi sistemų aplinką galimybės. Nagrinėjamos Lotus Notes ir Moodle platformų projektavimo
architektūros. Pateikiami rezultatai demonstruoja ontologijos tobulinimo procesus ir padeda spręsti tam tikras nuotolinio
mokymosi srities plėtros problemas, nagrinėjant mokymosi tobulinimo tendencijas ir atskirų eMVS taikymo atvejų
struktūrą.
Reikšminiai žodžiai: elektroninio mokymosi valdymo sistema (eMVS), mokymo dalykas, srities ontologija, dirbtiniai
agentai.

1. ĮVADAS
Analizuojant nuotoliniam mokymuisi skirtų elektroninio mokymosi valdymo sistemų
(eMVS) pavyzdžius ir jų naudojimo procesą, pastebimi kai kurie trūkūmai ir tokių sistemų kūrimo
problemos (Wu et al., 2017; Alsultanny, 2006; Dzemydiene et al., 2006; Karampiperis, Sampson,
2005). Kuriamos naujos kartos eMVS nors ir pasiekė didelę pažangą nuotolinio mokymo
procesuose, tačiau kai kurių lūkesčių dar neįstengia atliepti, ypač akcentuojant kai kuriuos
šiuolaikinės konstruktyvios švietimo paradigmos poreikius:
• įgyvendinant eMVS trūksta turiningos, adaptuotos sąveikos mokymo scenarijuose,
perteikiant tiek su studento, tiek su dėstytojo, tiek su studijų medžiaga susijusius mokymo etapus,
skirtinguose studijų lygmenyse;
• pastebimos gan didelės dėstytojo laiko sąnaudos, taikant eMVS studentų darbų tikrinimo
ir mokymo medžiagos parengimo procesuose.
Siekiant padidinti eMVS efektyvumą, buvo naudojamos kelios skirtingos programinės
įrangos inžinerijos metodikos (Richter, 20180. Pavyzdžiui, kai kurie dirbtinio intelekto metodai
taikomi pagerinti eMV struktūrą, pavyzdžiui, pakartotinis kai kurių programinės įrangos
komponentų panaudojimas, dirbtinio intelekto metodų taikymas bestudijuojančio (vartotojo)
tikslams mokymosi scenarijuose pagerinti, jau pasiektų rezultatų duomenų analizė ir žiniomis
grindžiamos technologijos.
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Semantinės žiniatinklio technologijos teikia įrankius kompiuterinėms ontologijoms,
dirbtiniams agentams ir žiniatinklio paslaugoms kurti. Kai kurie iš tokių metodų taikymo gerosios
praktikos pavyzdžių galėtų būti paminėti tam tikri atlikti tyrimai ir jų rezultatai publikuojami
darbuose (Alsultanny, 2006; Stojanovic, 2001).
Šio darbo tikslas yra sutelktas į sprendimus, užtikrinančius personalizuotą ir atvirą sąveiką
mokymosi erdvės organizavimo kontekste. Kai kurie pasiūlymai kaip taikyti daugiasluoksnę
nuotolinio mokymosi sistemos architektūrą buvo pateikti mūsų anksčiau publikuotuose darbuose
(Dzemydiene et.al., 2006a; Dzemydiene et al., 2006b). Šio tyrimo uždaviniai siekia plačiau
išanalizuoti tolesnį ontologijos raidos procesą, akcentuojant žinių vaizdavimo formalizmus
(klasių, ryšių, formalių aksiomų ir pavyzdžių formavimą) žinių vaizdavimui ontologiniame
lygmenyje.
Kai kurie pasireikšiantys apribojimai galėtų būti paminėti, kai reikia suskurti adaptuota
mokymo dalyko ontologiją, iškylą klausimai susiję su dalyko srities ontologijos inžinerijos kūrimo
problemomis, kai studijuojamo dalyko sritis yra labai sudėtinga ir reikalauja didelio išsamumo,
bei įrankių pasirinkimo bei jų integravimo sąveikioje aplinkoje ir pakartotinio naudojimo dalyko
žinių tobulinimo procese problemos.
Studijų modulio kūrimo kontekste, ontologija nusako, pagrindines sąvokas apie tai kokia
informacija egzistuoja ir apie kokias temas galima bus galima studijų dalyke diskutuoti. Be
nagrinėjamos srities sąvokų, ontologija gali oficialiai nurodyti jų santykius, priklausomybes ir
taikymo pavyzdžius.
Analizuojant pateiktus pasiūlymus, susijusius su mokymo srities ontologijos kūrimo
problemomis, pastebima, kad yra analizuojami vadovėliai ir mokomosios ontologijos, siekiant
patobulinti nuotolinio mokymosi procesą. Iš tokių darbų galima būtų paminėti (Angelova ir kt.,
2004; Cristea, 2004; Karampiperis ir Sampson, 2005; Stojanovic ir kt., 2001). Ontologijos kūrimo
metodikų ir ontologijų inžinerijos temos išsamiai aprašytos (Guarino, 1998; Devedzic, 2002;
Corcho, 2007) darbuose, įskaitant ontologijų kūrimo metodus ir metodikas, ontologijų kūrimo
procesą ir gyvenimo ciklą, pateikiant ontologijos tobulinimo priemones ir kalbas.
Pripažinta ontologijos inžinerijos svarba, tačiau ontologijos taikymai vis dar analizuojami
plačiau nei pati ontologijos inžinerija. Tačiau plačiai priimtinos mokymo srities ontologijos, kuri
aprėptų daugelį turinio aspektų kaip ir nėra sukurtos ir daugialypės ontologijos kūrimo procesas
vis dar išlieka aktualus.
Keletas autorių analizuoja ir plėtoja dėstymo sričių ontologijas tam tikroms elektroninio
mokymosi temoms, tokioms kaip C programavimo mokymas (Sosnovsky, 2006), anglų kalbos
finansinių studijų tobulinimas (Angelova, 2004), vidurinės mokyklos matematika (Cho, 2007).
Kituose straipsniuose nagrinėjamos ontologijos plėtros sritys arba rekomendacijos, pvz.,
Gavrilova (2005) pateikia praktinį ontologijos kūrimo algoritmą. Boyce (2007) pateikia ontologijų,
skirtų tolesniam naudojimui teikiant kursinių programų turinį, kūrimo metodą. Siūlomi
sprendimai yra orientuoti į srities ekspertus; todėl jie pateikiami aiškiai, suprantamai ir gali būti
lengvai pritaikomi praktiškai.
Analizuojant publikacijas kurios analizuoja viešai prieinamas ontologijos bibliotekas
(Protégé, 2019; DAML, 2019), galima teigti, kad srities (domeno) ontologijos plėtojimas rankiniu
būdu išlieka aktuali problema dėl esamų srities ontologijų nebuvimo ar galbūt prieinamumo
trūkumo.
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Per pastaruosius dešimtmečius buvo pasiūlytos skirtingos ontologijos vaizdavimo kalbos:
CycL, Ontolingua, F-logic, OWL. Taip pat buvo pasiūlyta daugybė metodikų, skirtų ontologijoms
kurti: „Uschold & King“, „Gruninger & Fox“, „Berneros“ (KACTUS), „Metontologija“, „Sensus“,
„Žinios apie žinias“ (OTK). Buvo sukurti keli ontologijos tobulinimo redaktoriai: „Ontolingua“,
„OntoEdit“, „Protege“, UML. Protégé tampa vis dniau naudojamas kaip grafinis ontologijos
redagavimo įrankis, kuri sukūrė Stanfordo medicinos informatikos specialistai.
Šio darbo rezultatai demonstruos dėstomo dalyko ontologijos pateikties procesą
adaptuotam studentų mokymosi poreikio užtikrinimui.
2. NUOTOLINIO MOKYMOSI SISTEMŲ PLĖTROS AKTUALIJOS
Aktualios šiuolaikinių nuotolinio mokymo(si) sistemų tobulinimo galimybės ir tokių sistemų
projektavimo problemos susijusios su nuotolinio mokymosi sistemų architektūros tobulinimu ir
poreikiu integruoti į šias sistemas intelektualius agentus. Kokiais būdais dalykinės srities
ontologiją integruoti į pasirinktos eMVS architektūrą yra svarbus klausimas, nes jo atsakymui
reikia prisiminti, kad ontologijos kūrimo įrankiai ne visada yra integruojami į naudojamą
nuotolinio mokymo sistemos aplinką ir pats tokios ontologijos kūrimo procesas tampa
personalizuota jį kuriančio dėstytojo. Svarbūs klausimai, susiję su adaptyvaus mokymo
sprendimais kuriant nuotolinio mokymo(si) sistemą, kokias būdais taikysime šioje srityje
programinių agentų komponentes, jau sukurtas ontologijas ir semantinio tinklo paslaugų
sprendimus.
Projektuojant nuotolinio mokymosi sistemas dažnai kyla problemų: didelės pedagogo laiko
sąnaudos rengiant nuotolinių studijų medžiagą, programinės aplinkos sudėtingumas ir medžiagos
išdėstymo specializuotumas, reikiamo lygio dialogo palaikymas ir pan.
Sistemų programinės įrangos architektūros prasme nuotolinio mokymosi sistemos – tai
dinaminius procesus užtikrinančios, duomenų ir darbų srautus valdančios informacinės sistemos,
šiuos procesus suderinančios su realiu žmogaus darbu.
Specializuotos nuotolinio mokymosi sistemos yra gana sudėtingos, tačiau vartotojai
(besimokantieji ir mokytojai) turi gebėti naudotis jomis be didelio išankstinio pasirengimo.
Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai ir mokymo laikas − vienas iš nuotolinio mokymosi sistemos
vartotojo sąsajai keliamų reikalavimų ir vertinimo kriterijų.
Nuotolinio kurso autoriaus ir teikėjo (kuratoriaus) darbas reikalauja nemažai pedagogo
laiko sąnaudų: mokymosi medžiagai rengti, nuotoliniam studijų kursui teikti, studijų medžiagai
atnaujinti, grįžtamajam ryšiui užtikrinti, studijų veiklų rezultatams vertinti, padėti studentams ir
užtikrinti efektyvų jų mokymą(si) ir pan.
Nuotolinio mokymo(si) sistemų efektyvumas priklauso nuo pakankamo interaktyvumo
lygio. Mokymosi priemones pagal interaktyvumo lygmenis galima priskirti vienai iš trijų rūšių:
 pasyviosios mokymosi aplinkos,
 reaktyviosios mokymosi aplinkos,
 interaktyviosios mokymosi aplinkos.
Studijų procese interaktyvioji sąveika galima šiais lygmenimis: studentas ir studijų
medžiaga, studentas ir dėstytojas, studentas ir studentas, dėstytojas ir dėstytojas, studijų
medžiaga ir studijų medžiaga.
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Siekiant išvengti paminėtų neigiamos įtakos mokymo(si) procesui problemų, dalį funkcijų
reikėtų perduoti atskiriems programiniams sistemos komponentams.
Į šiuolaikines informacines sistemas vis dažniau integruojami programiniai agentai kaip
esybės, galinčios autonomiškai funkcionuoti ir vykdyti iškeltas užduotis. Tokie programiniai
agentai gali naudodami informaciją apie studijų medžiagą ir vartotojus pagelbėti tiek studentui,
tiek dėstytojui. Dalykinių sričių ontologijos leistų programiniams agentams „susikalbėti“, t. y.
vienodai traktuoti tą pačią informaciją apie probleminės srities sąvokas ir jų ryšius.
Mokymosi technologijų studijoje (angl. Learning Technology Roadmaps) teigiama, kad
intelektualių programinių agentų ir personalizuotos programinės įrangos kūrimas tampa viena iš
prioritetinių sričių. Daugelį žmogaus atliekamų nuotolinių studijų veiklos procesų norima pakeisti
programinės įrangos komponentėmis.
Aprašydami nuotolinio mokymosi sistemų kūrimo problemines sritis ir tobulinimo
galimybes, norėtume pristatyti siūlomų komponentinių nuotolinių mokymosi sistemų
architektūrinius sprendimus, kurie sudarytų galimybes atskirų komponentų pavidalu integruoti
intelektualius programinius agentus ir panaudoti mokymo srities dalykines ontologijas tokiose
sistemose. Rezultatai turėtų būti grindžiami žinių valdymo sistemų komponentėmis, diegiant
patobulintą atskirų nuotolinio mokymosi sistemos komponentų architektūrą. Žinoma, pasirinkti
tinkamiausią nuotolinėms studijoms taikomą programinės įrangos sistemą yra gana sudėtingas
uždavinys. Jis apima daugiau atskirų komponentų nagrinėjimą, taikant jau pasaulyje žinomas
nuotolinio mokymo sistemų aplinkas, pavyzdžiui, Moodle Lotus LearningSpace ar jų papildymus.
Nuotolinio mokymo(si) sistemų plėtrą lemia nemažai faktorių. Vieni iš pagrindinių yra
informacinių sistemų pažanga, esminiai informacinių technologijų ir edukacijos mokslų pokyčiai
(1 pav.).
,

1 pav. Nuotolinio mokymo(si) sistemų vystymo tendencijos.
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Tiesiogiai taikomas (personalizuotas) mokymas(is) turi būti teikiamas atsižvelgiant į
besimokančiojo gebėjimus ir galimybes naudotis adaptyvia nuotolinio mokymosi sistema.
Dirbtinio intelekto srities mokslų laimėjimai pradėti taikyti kompiuterizuotam mokymui jau
pastarojo amžiaus pabaigoje, tačiau senosios intelektualaus mokymo sistemos buvo orientuotos
į bihevioristinį mokymo(si) modelį. Dabar informacijos gausa, aplinkos kaita kreipia link kitokio
gebėjimų ugdymo.
Tačiau bendra edukacinė teorija apie tai, kaip žmonės mokosi virtualioje mokymo(si)
aplinkoje ne visada padeda, kuriant ir plėtojant eMVS aplinkas. Kompiuterinės mokymo sistemos
nuolat tobulinamos atsižvelgiant į šiuolaikines edukacijos tendencijas.
3. PROGRAMINIŲ AGENTŲ TAIKYMO NUOTOLINIO MOKYMOSI APLINKOSE PAVYZDŽIAI
Pedagoginių agentų panaudojimas dinaminiam mokymosi scenarijų sudarymui (pateikiant
mokymosi medžiagos elementus ar kursus) gali būti charakterizuojamas, išskirstant juos į kelias
grupes pagal:
 skaitmeninius mokymo pagalbininkus (angl. Digital Teaching Assistant),
 skaitmeninius patarėjus (tutorius, angl. Digital Tutor) ir
 skaitmeninius sekretorius (angl. Digital Secretary).
Pirmosios grupės agentai turi padėti dėstytojui (kuratoriui) mokyti ir perteikti mokomąją
medžiagą bei atlikti papildomą stebėseną, pavyzdžiui, nuolat informuoti neaktyvius studentus.
Skaitmeniniai patarėjai asistuoja besimokantiesiems atliekant tam tikras specifines mokymosi
veiklas. Pavyzdžiui, kai studentui nesiseka atsakyti į klausimą, skaitmeninis patarėjas (angl. tutor)
turėtų pasiūlyti su tuo klausimu susijusių informacijos šaltinių. Trečiosios grupės agentai tiek
studentui, tiek dėstytojui gelbsti atliekant įvairias su administraciniais poreikiais susijusias veiklas.
Viena iš svarbiausių intelektualaus programinio agento funkcijų yra padėti vartotojui geriau
naudotis ir valdyti programų sistemą, veiksmingiau su ja sąveikauti. Taigi žmogaus ir programinio
agento funkcijų ribos turėtų būti gana lanksčios. Programinis agentas turėtų ne atlikti darbą už
žmogų, o veikti kartu su juo (bendradarbiauti). Nagrinėjami ir interaktyvūs animacijos
priemonėmis praturtinti pedagoginiai agentai, tačiau nuomonės dėl jų veiksmingumo gana
prieštaringos.
Kai kurie autoriai analizuoja programinio agento panaudojimo vietoj kuratoriaus
(administratoriaus) galimybes. Nuotolinio mokymosi sistemose gali būti integruojami gana
nesudėtingi agentai (stebintys studentų veiksmus, apdorojantys jų informaciją, siunčiantys
elektroninius laiškus studentams ir kuratoriams). Tokie automatizuoti veiksmai leidžia sumažinti
kuratorių darbo laiko sąnaudas.
Nuotolinių studijų organizavimo Lotus LearningSpace Forum (Lotus ir IBM kuriama ir
palaikoma sistema) aplinkoje didžiausias dėmesys skiriamas nuotoliniams studijų kursams teikti
ir studijų procesui valdyti. Ši sistema yra taikomoji programa, veikianti kaip Lotus Domino priedas.
Numatomos galimybės integruoti programinius agentus (Benz, 2003). Domino aplinkoje galima
automatizuoti tiek įvairius nesudėtingus (pavyzdžiui, užpildyti dokumentus, pakeisti laukelių
reikšmes, nusiųsti pranešimą, ištrinti dokumentus), tiek sudėtingus veiksmus (pavyzdžiui,
sąveikauti su išorine programa). Agentai kuriami lankstaus valdymo automatizavimo forma ir gali
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būti įjungiami tiek dialogo su vartotoju metu, tiek automatiškai. Nebūtinai jie turi būti susieti su
atskiru Lotus Notes perteikimo vaizdu ar forma.
1 LENTELĖ. ŽINIOMIS GRINDŽIAMŲ SISTEMŲ IR VEIKLOS AGENTŲ SĄVEIKAVIMO PAVYZDŽIAI.

Programiniai agentai Domino ir Lotus Notes aplinkoje serverio arba kliento pusėje gali būti
inicijuojami vartotojo, numatyti tvarkaraštyje, pradėti veikti atsitikus tam tikram įvykiui arba
inicijuojami iš naršyklės. Programiniai agentai, pagal Benz (2003), skirstomi į kelias apribojimus
nusakančias grupes:



viešuosius (angl. shared), kurie prieinami viešai ir gali būti inicijuojami kito vartotojo;
privačius (angl. private), kurios gali vykdyti tik jų kūrėjai.
Agentų atliekamus veiksmus galima aprašyti šiomis kalbomis: paprasti veiksmai (Simple
Actions), Notes formulių kalba (Notes Formula Language), LotusScript, importuota Java
(Imported Java), arba tiesiog Java kalba. Agentai vartotojams, pasiekiantiems taikomąsias
programas per naršyklę, dažniausiai kuriami naudojant LotusScript arba Java kalbas.
4. DALYKINĖS SRITIES ONTOLOGIJOS INTEGRAVIMAS Į NUOTOLINIO MOKYMO SISTEMĄ
Nuotolinio mokymo(si) srityje dažniausiai nagrinėjamos ir naudojamos (lokaliai, įvairių
projektų vykdymo metu) tokios ontologijos:
 dalykinės srities ontologijos, kaip pvz., pateikiamos (Devedžič, Krdžavac, Stojanovic)
ir kitų autorių darbuose;
 vartotojo ontologija;
 instrukcijos perdavimo ontologija (pateikiama Lu ir kt. studijoje);
 dėstomo dalyko (kurso) ontologija;
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aukštesnio lygio ontologija.
Atskiro kurso (dalyko) ontologija padeda apibrėžti tos dalykinės srities struktūrą,
informacijos sampratą, egzistuojančių temų sąvokų ryšius, diskutuotinų temų struktūrą.
Pagal Brusilovskio pasiūlytą adaptyvios edukacinės hipermedijos sistemos projektavimo
proceso aprašymą, rekomenduojama skirti du ontologijos kūrimo žingsnius (2 pav.):
 Dalykinės srities modeliavimas - sudaroma mokymosi tikslų hierarchija ir kuriama
dalykinės srities ontologija (kiekvieną mokymosi tikslą turi atitikti viena ar daugiau
sąvokų ar konceptų iš dalykinės srities ontologijos).
 Mokymosi išteklių projektavimas ir kūrimas - mokymosi išteklius turi būti susietas
su viena ar daugiau sąvokų (konceptų) iš dalykinės srities ontologijos.

2 pav. Dalykinės srities ontologijos vieta ir ryšiai su kitomis nuotolinio mokymo sistemos
komponentėmis.

Šių etapų vykdymo metu svarbu pakankamai išsamiai anotuoti mokymosi išteklius.
Papildomai rekomenduojama sudaryti vartotojo modelį, kad būtų galima adaptyviai pateikti
mokymosi išteklius skirtingiems vartotojams. Bet ir atsiribojant nuo adaptyvaus informacijos
pateikimo, dalykinės ir mokymosi išteklių sričių atskyrimas veda prie galimybės išvengti
informacijos perviršijimo, trūkumo ar nuotolinio kurso nenuoseklumo.
Aktualūs yra pasauliniai virtualių žinių archyvai, kuriuos sudaro tarpusavyje susiję plačiai
išskirstyti žinių portalai ir komponentai, bei jų valdymo archyvai, sudarantys bendrą
infrastruktūrą (3 pav.).
Problematiška yra tai, kad sunku pasiekti skirtingų paslaugų naudojamus mokymosi
išteklius. Kompiuterinėse mokymo(si) sistemose naudojami autorizacijos mechanizmai dažnai
neleidžia pasiekti net mokymosi išteklių anotacijų.
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3 pav. Dalykinės srities ontologijos integravimo nuotolinio mokymo(si) sistemoje etapai.

Dalykinės srities ontologijos gali būti integruojamos programų sistemose keliais skirtingais
būdais. Gali būti kuriama pasaulinė ontologija, kuria naudosis įvairios programų sistemos, arba
taikomosios lokalios ontologijos, taikomos skirtingų programų sistemoms. Pastaruoju atveju
svarbūs ontologijų susiejimo, suderinamumo klausimai. Galimas ir mišrus būdas, t. y. kelios
lokalios ontologijos naudoja vieną bendrą. Taikomi tam tikri ontologijų vaizavimo lygmenys
bendrai priimtinų savokų (globalios) ir taikomosios srities (lokalios) ontologijos bei jų ryšys su
naudojančiomis programų sistemomis.
Kurią iš siūlomų ontologijos vaizdavimo kalbų: CycL, Ontolingua, F-logic, OWL pasirinkti,
kartais tampa galvosūkiu. Dažnai naudojami keli ontologijos tobulinimo redaktoriai, pvz.
„Ontolingua“, „Protege“ ir/arba unifikuota modeliavimo kalba - UML. Protege tampa vienu iš
populiaresnių grafinio ontologijos redagavimo įrankių.
5. IŠVADOS
Kuriant nuotolinim mokymuisi skirtas sistemas, kurios įvardijamos kaip elektroninio
mokymo valdymo sistemos (eMVS), svarbiu uždaviniu tampa mokymo srities kompiuterizuotos
ontologijos kūrimo klausimai. Ontologijos kūrimo įrankių pasirinkimo, jų integravimo galimybių į
jau egzistuonačią eMVS ir ontologijos kokybės klausimai tampa labai aktualūs pečiant eMVS
funkcijas. Ontologija turi apimti visuotinai priimtiną dalykinės srities sąvokų sistemą. Nuotolinių
kursų autoriai, mokymosi medžiagos rengėjai gali panaudoti tą pačią ontologiją, jei pritaria iš
anksto sudarytai sąvokų sistemai. Pavyzdžiui, jei sąvoką „nuotolinės studijos“ vienas traktuos kaip
studijų formą, kitas – kaip studijų būdą, trečias – kaip studijų teikimo būdą, tai į sąvokų sistemą
negali būti įtraukta viena tokios sąvokos reikšmė.
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Vienas iš būdų nuotolinio mokymo(si) infrastruktūrai tobulinti ir efektyvinti yra plėsti
dabartines kompiuterines mokymo sistemas, sudarant galimybes integruoti dalykinės srities
ontologijas, bei pasiūlant programinių agentų integravimo karkasus (aplinkas). Nemokamos
atviro kodo sistemos turi tam tikrų privalumų, nes jos yra lankstesnės ir orientuotos į
įvairiapusiškesnį plėtimą. Taikant atviro kodo eMVS savo sukurtų ir į šias sistemas integruojamų
programinių komponentų plėtros procesas yra lankstesnis.
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ATVIRASIS TYRĖJŲ INFORMACINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMO KURSAS
Gintarė Tautkevičienė
Kauno technologijos universitetas
Santrauka. Atvirosios prieigos savarankiško mokymosi kursas „Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių
naudojimas“ supažindina su mokslinės komunikacinės naujovėmis, autorių teisių apsauga, akademinės etikos ir plagiato
prevencijos, mokslo rezultatų vertinimo, atvirosios prieigos ir mokslo duomenų valdymo klausimais. Savarankiškam
mokymuisi skirtas kursas skirtas ugdyti bendruosius tyrėjų gebėjimus: parengti mokslinį straipsnį, rasti tinkamą žurnalą
mokslo straipsniui publikuoti, teisingai cituoti šaltinius ir sudaryti naudotos literatūros sąrašus, naudoti kompiuterizuotas
informacijos tvarkymo programas informacijos šaltinių saugojimui, tvarkymui, citavimui, naudotos literatūros sąrašų
rengimui. Šis mokymosi kursas parengtas remiantis 2009 ir 2015 m. projektuose eMoDB.LT ir eMoDB.LT2 atliktų tyrimų
rezultatais ir rekomendacijomis dėl ugdymo turinio, apimties ir pobūdžio. Rengiant atvirąjį mokymosi kursą atsižvelgta į
mokymų, vykusių 2010-2011 m. 2014-2015 m., dalyvių vertinimus.
Reikšminiai žodžiai: informaciniai gebėjimai, tyrėjų kompetencija, tyrėjų bendrieji gebėjimai, mokymosi medžiaga,
Moodle, atvirieji mokymosi ištekliai.

1. ĮVADAS
Mokslininkų ir tyrėjų bendrųjų gebėjimų ugdymas yra vienas iš prioritetų mokslo ir studijų
institucijose. Bendruosius tyrėjų gebėjimus ugdyti yra ypač svarbu siekiant užtikrinti studijų
sėkmę ir efektyvią mokslinę veiklą (Hunter, Laursen, & Seymour, 2007). Willison and BuismanPijlman (Willison & Buisman-Pijlman, 2016) tyrimas atskleidžia ryšį tarp mokslinės veiklos
bendrųjų gebėjimų ir pasirengimo doktorantūros studijoms. Nuolat ieškoma naujų, inovatyvių
būdų ugdyti tyrėjų, ypač pradedančiųjų, tarp jų ir doktorantų, bendruosius gebėjimus (Allchin,
Andersen, & Nielsen, 2014; Healey & Jenkins, 2009; Hunter, Laursen, & Seymour, 2007). Ugdant
mokslininkų bendrąsias kompetencijas akcentuojamas poreikis sudaryti galimybę studentams ir
tyrėjams dirbti bendrai, dalintis žiniomis ir patirtimi (Rowland, Knapp, & Fargo, 2019). Daugelis
autorių akcentuoja bendradarbiavimo ir partnerystės tarp įvairių institucijos padalinių svarbą.
Šiame kontekste svarbus bibliotekų vaidmuo. Jos turi aktyviai dalyvauti tyrėjų bendrųjų gebėjimų
ugdyme, sudaryti galimybę informacinių gebėjimų ugdymą integruoti į studijas ir taip prisidėti
siekiant institucijos tikslų (Corrall & Jolly, 2019).
Šio straipsnio tikslas - supažindinti su atviruoju tyrėjų informacinių gebėjimų savarankiško
mokymosi kursu „Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas“ ir jo sukūrimą
lėmusiais veiksniais. Pirmoje straipsnio dalyje apžvelgiama tarptautinė informacinių gebėjimų
ugdymo praktika. Antroje dalyje pristatomi projektų eMoDB.LT ir eMoDB.LT2 atlikti tyrimai,
įvertinantys tyrėjų informacinius gebėjimus ir jų ugdymo turinio, apimties ir pobūdžio rezultatus
ir rekomendacijas bei mokymo kursų dalyvių vertinimai. Trečioje dalyje pristatomas parengtas
atvirasis informacinių gebėjimų savarankiško mokymosi kursas tyrėjams.
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2. INFORMACINIŲ GEBĖJMŲ UGDYMAS
Informaciniai gebėjimai yra neatsiejama mokslininkų ir tyrėjų bendrųjų kompetencijų dalis,
todėl jų ugdymas yra vienas iš universitetinių studijų tikslų, užtikrinančių pasirengimą
sėkmingoms studijoms ir mokslinei veiklai. Informacinius gebėjimus suvokiant kaip mokymosi bei
mokslinių tyrimų veiklos bei mokymosi visą gyvenimą kompetencijų sudėtinę dalį, daugiau
dėmesio turėtų būti skiriama tyrėjų ir studentų, kaip būsimų tyrėjų, informacinės kompetencijos
ugdymui, atnaujinimui ir nuolatiniam tobulinimui (Pinfield, Cox, & Smith, 2014). Planuojant ir
vykdant mokymus būtina įvertinti pradines žinias ir pasirengimą. Rekomenduojama ugdyti
studentų informacijos paieškos, vertinimo ir tvarkymo gebėjimus, integruojant jų ugdymą į kitus
studijų modulius, susiejant su veikla konkrečioje mokslo srityje (Borchardt, Salcedo, & Bentley,
2019). Mokslininkams ir kitiems tyrėjams organizuojamuose mokymuose turėtų būti
akcentuojama informacijos valdymo gebėjimų atnaujinimas, supažindinama su naujų
technologijų ir įrankių naudojimu paieškai ir informacijos tvarkymui bei sklaidai.
Mokslinėje literatūroje aptariant informacinių gebėjimų ugdymo praktiką, akcentuojamas
sistemiškumo ir tęstinumo, mokymų integracijos su kitais studijų dalykais siekis (Borchardt et al.,
2019). Informacinių gebėjimų ugdymas nesibaigia pirmojo kurso studentų įvadiniais kursais ar
baigiamojo kurso studentų mokymais. Jų ugdymas yra nuolatinė veikla organizuojant mokymus
įvairių studijų pakopų studentams, dėstytojams bei mokslininkams. Studentų informacinių
gebėjimų ugdymas universitete turi būti pradedamas nuo pirmųjų studijų metų ir tęsiamas visą
studijų laikotarpį, suteikiant galimybę išklausyti privalomus ar laisvai pasirenkamus
savarankiškus, integruotus ar hibridinius kursus, pateikiant savarankiško mokymosi medžiagą
internete. Ne mažiau svarbu, kad dėstytojų ir mokslininkų informacinė kompetencija būtų nuolat
atnaujinama įvairių kursų, pristatymų, seminarų metu. Ugdant informacinius gebėjimus klausimai
dažniausiai kyla ne dėl to, ar mokymai reikalingi ir koks turėtų būti mokymo turinys, bet dėl to,
kaip mokyti ir kas turėtų tai daryti (Tautkevičienė, Duobinienė, Kretavičienė, Krivienė, &
Petrauskienė, 2010).
Akcentuojamas informacinės kompetencijos ugdymo modelis, kuris paremtas kolektyvine
strategija, bendru veiklos planavimu, informacinių gebėjimų ugdymo integravimu į mokymo
planus išskiriant įvairias programas ir interesų grupes, integruotus kelių dalykų kursus, hibridinius
kursus, ugdymo kursus, kurie integruoti į visų studijų pakopų, pedagogų ir mokslininkų
kompetencijų plėtojimą. Informacinių gebėjimų ugdymo turinys, siekiamos įgyti kompetencijos
turi būti formuluojamos atsižvelgiant į konkrečios aukštosios mokyklos poreikius ir studijų
lygmenį. Pirmo kurso studentai privalo išklausyti informacinio raštingumo kursą – įvadą į
informacijos paiešką (Fain, 2011). Informacinių gebėjimų ugdymo pradmenys sėkmingai
integruojami į studijuojamus dalykus. Informacijos paieškos gebėjimų ir įgūdžių formavimo
elementai yra integruojami į studento individualų studijų planą. Išlieka ir tradiciniai vadovėliai bei
mokymosi vadovai internete. Taip pat rekomenduojamos individualios konsultacijos ir atvirieji
mokymosi ištekliai (Corrall & Jolly, 2019).
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3. INFORMACIJOS GEBĖJIMŲ UGDYMO POREIKIO IDENTIFIKAVIMAS
Įgyvendinant projektus „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas
Lietuvai“ (2009-2012) (“eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai |
LMBA,” 2009) ir „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – antrasis
etapas“ (2012-2015) (“eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai antrasis etapas | LMBA,” 2012) buvo atlikti tyrimai, kurių tikslas – ištirti ir įvertinti mokslininkų ir
kitų tyrėjų kompetencijas naudotis elektroniniais mokslo informacijos ištekliais, išsiaiškinti
spragas bei turimų kompetencijų trūkumus, pateikti rekomendacijų dėl ugdymo turinio, apimties
ir pobūdžio.
3.1

PROJEKTE EMODB.LT VYKDYTO TYRIMO REZULTATAI IR MOKYMAI

2009 m. buvo atlikta apklausa raštu, kuri padėjo įvertinti mokslininkų ir kitų tyrėjų turimų
kompetencijų naudotis elektroniniais mokslo informacijos ištekliais spragas bei konkrečių
kompetencijų trūkumus ir pateikti rekomendacijas ugdymo turiniui, apimčiai, intensyvumui bei
pobūdžiui. Planuojant tyrimą buvo parengtas ir naudotas originalus klausimynas, sudarytas iš
uždaro ir atviro tipo klausimų. Tyrimo rezultatai buvo pristatyti mokslo studijoje „Mokslininkų ir
kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimties ir
sudėties mokslinis tyrimas“ (Tautkevičienė et al., 2010). Tyrimo rekomendacijų pagrindu išskirtos
tyrėjams aktualios kompetencijos ir parengta savarankiškam mokymuisi skirta mokomoji knyga
bei mokymosi kursas, kurį sudarė 10 naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais
mokymo modulių (“eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai | LMBA,”
2009). Mokymosi knyga ir mokymosi medžiaga buvo naudojamos vykdant mokymus, kuriuose
dalyvavo visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjai ir studentai.
2009 m. atlikto tyrimo pagrindu buvo parengtas 8 akademinių valandų mokymosi kursas,
sudarytas iš 4 modulių: trys bendros temos visiems kursų klausytojams (Informacijos paieškos
strategija ir efektyvus panaudojimas; Elektroniniai mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios
technologijos; Informacijos paieška Lietuvos akademinės (mokslinės) informacijos duomenų
bazėse)) ir viena specializuota tema apie konkrečios mokslo srities informacijos šaltinių paiešką.
2010-2011 m. vykdyti mokymai, kuriuose dalyvavo 1046 tyrėjai, iš jų 760 mokslininkų ir 286
studentai. Tarp jų įvairias pareigas užimantys tyrėjai: docentai – 27,1 % (219 tyrėjų), profesoriai
– 5,5 % (45 tyrėjai), lektoriai – 24,1 % (195 tyrėjai), asistentai – 14,7 % (119 tyrėjų), mokslo
darbuotojai – 11,4 % (92 tyrėjai), kiti – 17,2 % (139 tyrėjai).
Pasibaigus mokymams buvo vykdyta kursų dalyvių apklausa, kurioje dalyvavo 968 iš 1046
kursų klausytojų. Jie pateikė mokymų vertinimus. Mokymų temas kaip labai aktualias ir aktualias
įvardino 99,2 % kursų dalyvių. Dauguma kursų dalyvių taip pat teigė, kad mokymai labai naudingi
arba naudingi (99,1 %, 959 tyrėjai). Vertindami mokymo medžiagą 99,7 % kursų dalyvių ją įvertino
kaip naudingą. Kritinės pastabos išsakytos dėl didelės medžiagos apimties, dėstymo tempo,
dubliavimo tarp atskirų temų. Dalis pastabų buvo susiję ne su mokymo medžiaga, o su jos
pateikimo tempu ir mokymo kursų diferencijavimo poreikiu. Atlikta apklausa parodė, kad
tobulinant mokymus reikėtų organizuoti siauresnės tematikos, specializuotus mokymus,
mokymų grupes diferencijuoti pagal mokymų dalyvių gebėjimų lygį, daugiau laiko skirti praktinių
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užduočių atlikimui. Didžiausią kompetencijos trūkumą tyrėjai jaučia informacijos tvarkymo ir
naudojimo etapuose, todėl jiems reikėtų skirti daugiau dėmesio planuojant mokymus.
3.2

PROJEKTE EMODB.LT2 VYKDYTO TYRIMO REZULTATAI IR MOKYMŲ
ORGANIZAVIMAS

2015 m. buvo atliktas pakartotinis tyrimas. Duomenų rinkimui naudotas 2009 m. atlikto
tyrimo „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijos naudotis mokslo informacijos šaltiniais bei jos
spragų, konkrečių kompetencijų trūkumo bei ugdymo poreikio tyrimo” modifikuotas klausimynas
(Tautkevičienė et al., 2010). Prieš atliekant tyrimą klausimyną įvertino ekspertai, kurie patikslino
klausimus ir išsakė nuomonę dėl papildomų klausimų įtraukimo. Rengiant ir patikslinant
klausimynus remtasi bibliotekos darbuotojų-ekspertų ir tyrėjų, turinčių įvairią tyrimų patirtį,
nuomone ir pastabomis. Siekiant atlikti tyrėjų informacinės kompetencijos ir informacinių
poreikių pokyčių vertinimą ir palyginimą, dauguma klausimų sutapo su 2009 m. atlikto tyrimo
klausimais.
2015 m. vykdyto tyrimo duomenų rinkimui parengtas interneto klausimynas, kurį sudarė
21 diagnostinis klausimas ir 8 socialiniai-demografiniai klausimai. Į socialinio-demografinio bloko
klausimų grupę įtrauktas klausimas apie respondentų dalyvavimą eMoDB.LT ir eMoDB.LT2
projektų organizuotuose mokymuose.
Tyrimo metu apklausti Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokslininkai, studentai ir
mokslo institutų mokslininkai. Apklausos metu užpildyti 1 103 klausimynai; iš jų 560 klausimynų
buvo užpildyti pilnai. Klausimynų užpildymo procentas yra 50,8 %.
2015 m. vykdyto tyrimo dalyvių charakteristikos:
 Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal priklausomybę mokslo sritims: biomedicinos mokslai
– 19 %, technologijos mokslai – 17 %, fiziniai mokslai – 8 %, socialiniai mokslai – 32 %,
humanitariniai mokslai – 10 %, multidisciplininiai tyrimai – 14 %.
 Anketą užpildžiusių tyrėjų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas: lektoriai – 23 %,
docentai – 20,3 %, mokslo darbuotojai – 19,1 %, profesoriai – 10,1 %, doktorantai –
24,1 %.
 Didesnė dalis tyrime dalyvavusiųjų buvo jaunesni nei 40 metų tyrėjai (60 %).
 Tarp apklaustųjų 35 % yra dalyvavę bent vienuose eMoDB.LT organizuotuose
mokymuose, nedalyvavo mokymuose 65 % (Tautkevičienė & Manžuch, 2015).
Tyrimo metu nustatyta, kad dalyvavimas projektų eMoDB.LT ir eMoDB.LT2 mokymuose
lėmė didesnį naudojimąsi akademinių bibliotekų paslaugomis: tyrėjai-mokymų dalyviai dažniau
kreipiasi į biblioteką siekdami gauti naujos informacijos, intensyviau naudojasi bibliotekos
katalogais ir dažniau jungiasi prie prenumeruojamų duomenų bazių per bibliotekos interneto
svetainę ar per Lietuvos virtualią biblioteką.(Tautkevičienė & Manžuch, 2015).
Atsižvelgiant į išsakytas pastabas mokymosi medžiaga ir kursų programa buvo tobulinami
ir pakartotinai vykdyti eMoDB.LT2 projekte 2014-2015 metais. Šiuose mokymuose dalyvavo 886
dalyviai, sėkmingai baigė 838 tyrėjai, iš jų 505 mokslininkai ir 333 studentai. Tarp tyrėjų
mokymuose dalyvavo įvairias pareigas užimantys tyrėjai: docentai – 25,6 % (136 tyrėjai),
profesoriai – 8,1 % (43 tyrėjai), mokslo darbuotojai – 9 % (48 tyrėjai), lektoriai – 37,5 %
(199 tyrėjai), asistentai – 7,2 % (38 tyrėjai), kiti – 12,6 % (67 tyrėjai).
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2014-2015 m. vykdytų mokymų vertinime dalyvavo 790 (94,3 % kursų dalyvių). Atsakymai
rodo, kad daugumai mokymai buvo aktualūs (99,6 % mokymų dalyvių) ir naudingi (99 % mokymų
dalyvių). Kursų dalyviai įvertino parengtą mokymų medžiagą kaip naudingą (99,5 % apklaustųjų),
akcentuodami jos išsamumą ir sistemiškumą. Tobulinant mokymus pateikė pastabas dėl mokymo
būdų, rekomenduodami daugiau dėmesio skirti praktinių užduočių atlikimui, individualizuotam
mokymui ir konsultacijoms, mokymų grupes diferencijuoti pagal mokymų dalyvių gebėjimų lygį.
Didžiausią kompetencijos trūkumą tyrėjai jaučia informacijos tvarkymo, naudojimo, mokslinių
tyrimų sklaidos ir matomumo užtikrinimo etapuose, todėl rengiant mokymų medžiagą ir
planuojant mokymus šioms temoms reikėtų skirti daugiau dėmesio.
Be jau aptartų mokymų dalyvių vertinimų, 2015 m. buvo atliktas tyrimas, vertinantis tyrėjų
informacinius gebėjimus ir jų ugdymo poreikį. Tyrimo dalyvių teigimu, visos temos svarbios ir
aktualios, todėl turėtų būti įtrauktos į mokymų programą. Iš konkrečiai nurodytų temų galima
išskirti temas, susijusias su tyrimo rezultatų publikavimu ir jų sklaida: kaip naudotis bibliografinių
įrašų tvarkymo programomis, kaip parengti ir publikuoti straipsnį, kaip dalyvauti tyrėjų
socialiniuose tinkluose ir kt. Tyrėjams svarbu, kad mokymuose naudojami įrankiai ir pavyzdžiai
būtų tiesiogiai susiję ta tematika, kurioje jie vykdo mokslinius tyrimus. Tyrėjai nurodė, kad juos
labiausiai domina šios mokymo temos:
 Mokslo vertinimo rodikliai ir šaltiniai – 67,1 %,
 Elektroniniai mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios technologijos – 63,8%,
 Bibliografinių įrašų tvarkymo programos – 61,6 %,
 Autorių teisės ir plagiato prevencija – 61,4 %,
 Kaip rasti žurnalą publikavimui – 61,3 %,
 Atvirosios prieigos žurnalai, institucinės ir teminės talpyklos – 59,6 %,
 Informacinių šaltinių citavimas ir bibliografinių aprašų rengimas (49,1 %),
 Teminė paieška duomenų bazėse (47,1 %),
 Informacijos šaltinių paieška bibliotekoje (28,2 %).
Tokie pasirinkimai rodo, kad tyrėjams reikalingi informacijos valdymo gebėjimai, susiję su
informacijos šaltinių ir mokslo vertinimu, informacijos šaltinių naudojimu, pažangiais
informacijos paieškos būdais. Mažiausiai aktuali tema yra informacijos šaltinių paieška
bibliotekoje.
Analizuojant mokymosi kursų formų prioritetus, akcentuojamas pačių besimokančiųjų
aktyvios veiklos reikalaujantis mokymasis. Dauguma apklaustųjų pageidauja mokymų, kurių metu
vyktų mokymai prie kompiuterių (62,7 %), internete prieinamos mokymosi medžiagos (59,5 %).
Kitos mokymo(-si) formos yra mažiau populiarios. Nuotolinių kursų virtualioje mokymosi
aplinkoje pageidauja 38,9 % respondentų. Tyrėjai taip pat norėtų individualių mokymų –
konsultacijų (46,3 % apklaustųjų). Teorinės paskaitos yra mažiau populiari mokymų organizavimo
forma – jas rinktųsi 39, % respondentų. Taip pat keletas tyrėjų (3,9 %) pasiūlė kitokias mokymosi
kursų formas. Tokie atsakymai rodo, kad prioritetas yra mokymasis per praktinę veiklą ir teorijos
derinimas su veikla, naudojimas įvairių informacijos pateikimo formų, vizualizacijos ir galimybė
atsisiųsti medžiagą, kad būtų galima mokytis tuomet, kai tyrėjas tam turi laiko. Šie pageidavimai
rodo, kad mokymasis turi būti siejamas su konkrečios veiklos atlikimu, atsižvelgiant į realiai
egzistuojančius poreikius ir mokslo sritį, kurioje tyrėjas vykdo tyrimus.
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4. MOKOMŲJŲ MODULIŲ SUKŪRIMAS
Atsižvelgiant į 2010-2011 m. ir 2014-2015 m. vykdytų mokymų dalyvių vertinimus ir 2009
m. ir 2015 m. atliktų tyrimų rezultatus, buvo išskirtos tyrėjams aktualios mokymo ir mokymosi
temos. eMoDB.LT ir eMoDB.LT2 projektuose atliktų mokslinių tyrimų išvadų ir rekomendacijų
pagrindu buvo parengta mokomoji medžiaga, kuri skirta naudoti mokslo ir studijų institucijose
studentų ir tyrėjų mokymui, taip pat savarankiškam mokymuisi.
Remiantis mokslinių tyrimų rekomendacijomis, ankstesnių projektų metu vykusių mokymų
dalyvių bei lektorių siūlymais ir pageidavimais, savarankiškam mokslininkų ir kitų tyrėjų
mokymuisi pasiūlyta 12 temų. Mokomoji medžiaga supažindina su mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų komunikacijos naujovėmis, apžvelgia mokslo rezultatų
vertinimą, atkreipia dėmesį į intelektinės nuosavybės ir autorių teisių apsaugą, akademinės etikos
ir plagiato prevencijos principų taikymą. Mokomojoje medžiagoje patariama, kaip tinkamai
parengti mokslinį straipsnį, teisingai cituoti šaltinius ir sudaryti naudotos literatūros sąrašus, kaip
rasti gerai vertinamą žurnalą moksliniam straipsniui publikuoti. Apžvelgiamos kelios informacijos
tvarkymo programos, leidžiančios greitai išsaugoti, patogiai tvarkyti ir efektyviai naudoti rastus
informacijos šaltinius, cituoti ir pateikti nuorodas į tekste naudojamus šaltinius, pasirinktu
citavimo stiliumi automatiškai sudaryti naudotos literatūros sąrašus (1 pav.).

1 pav. Atvirojo kurso mokomieji moduliai.

Kuriant mokomąją medžiagą buvo siekiama ją pateikti trumpai, paprastai ir aiškiai, kad
įvairių grupių tyrėjai su tema susipažintų savarankiškai. Mokomosios medžiagos tekste pateiktos
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nuorodos į šaltinius, detaliau analizuojančius klausimus ir suteikiančius papildomos medžiagos
papildomoms studijoms.
Atsižvelgiant į apklausos dalyvių pastabas ir pasiūlymus, mokomojoje medžiagoje
pateikiama teorinė tekstinė medžiaga, taip pat vaizdo klipai, pratybų užduotys, savikontrolės
testai, pateiktys, nuorodos į šaltinius, naudotos ir rekomenduojamos literatūros sąrašai.
Kiekvienoje temoje yra trumpas vaizdo įrašas, supažindinantis su tema ir pateikiantis
rekomendacijas kaip mokytis.
Mokomąją medžiagą naudoti galima naudoti ne tik savarankiškai mokantis, bet ir pritaikyti
mokymo procese. Kiekvienos temos pateiktis galima atsisiųsti dviem formatais: PDF formatu
skaitymui ir PPT formatu redagavimui. Tai suteikia galimybę mokomąją medžiagą atsisiųsti ir
naudoti mokymams, redaguoti bei pritaikyti individualiems besimokančiųjų ar institucijos
poreikiams. Praktinės užduotys leidžia įgytas žinias pritaikyti praktiškai, o prie užduočių pateikti
atsakymai – pasitikrinti sprendimų teisingumą. Tai pritaikoma tiek savarankiškai mokantis, tiek
organizuojant mokymus auditorijoje arba nuotoliniu būdu. Besimokančiųjų patogumui parengti
vaizdo įrašai, supažindinantys su temoje nagrinėjamais klausimais.

2 pav. Naudojimosi mokomąja medžiaga statistika (2019 m. balandis – 2020 m. sausis).

Mokomoji medžiaga sukurta ir atverta viešai prieigai 2019 m. kovo mėn. Nuo mokymosi
kurso atvėrimo pradžios jį aplankė 37 433 lankytojai. Didžiausio susidomėjimo mokymosi kursas
sulaukė iš karto po jo paskelbimo kovo mėn. – 5 324 besimokantieji, balandžio mėn. – 8 196
besimokantieji, gegužės mėn. – 3 777 besimokantieji (2 pav.). Per mėnesį mokymosi kursą
vidutiniškai apsilanko – 3 403 lankytojai. Didelis savarankiškai besimokančių lankytojų srautas
rodo, kad temos yra aktualios ir naudingos.
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5. IŠVADOS
Apibendrinant daugiau kaip dešimtmetį trunkančio tyrėjų informacinių gebėjimų ugdymo
patirtį Lietuvoje, mokymų kursų dalyvių vertinimus ir pastabas, atliktų tyrimų rezultatus, galima
teigti, kad informacijos valdymo gebėjimų ugdymas yra mokslininkų ir tyrėjų bendrųjų gebėjimų
ugdymui aktuali sritis, kurios naudingumui pritaria įvairioms disciplinoms atstovaujantys tyrėjai.
Dauguma tyrėjų pageidauja lankstaus, lengvai pritaikomo, individualizuoto, interaktyvaus
mokymosi kurso, mokymosi per praktinę veiklą, teorijos derinimo su praktine veikla. Rengiant
mokymo medžiagą turi būti naudojamos įvairios informacijos pateikimo formos, vizualizacija ir
galimybė atsisiųsti medžiagą, kad būtų galima mokytis tuomet, kai tyrėjas tam turi laiko. Šie
pageidavimai rodo, kad mokymas turi būti siejamas su konkrečios veiklos atlikimu, atsižvelgiant į
realiai egzistuojančius poreikius ir mokslo sritį, kurioje tyrėjas vykdo tyrimus.
Atsižvelgiant į išsakytas pastabas ir pageidavimus parengtas atvirasis savarankiško
mokymosi kursas „Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas“. Jame
analizuojamos temos, kurios respondentams pasirodė aktualiausios: tyrėjai gali susipažinti su
mokslinės komunikacinės naujovėmis, autorių teisių apsauga, akademinės etikos ir plagiato
prevencijos, mokslo rezultatų vertinimo, atvirosios prieigos ir mokslo duomenų valdymo
klausimais. Kursas gali padėti tyrėjams parengti mokslinį straipsnį, rasti tinkamą žurnalą mokslo
straipsniui publikuoti, teisingai cituoti šaltinius ir sudaryti naudotos literatūros sąrašus, naudoti
kompiuterizuotas informacijos tvarkymo programas informacijos šaltinių saugojimui, tvarkymui,
citavimui, naudotos literatūros sąrašų rengimui.
Atvirosios prieigos informacinių gebėjimų ugdymo kursas integruoja savarankiško
mokymosi medžiagą, vaizdo įrašus, savikontrolės klausimus, praktines užduotis. Žaismingai
iliustruotoje ir virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle parengtoje priemonėje nagrinėjamos
besimokantiesiems aktualios temos, kurios išdėstytos patrauklia, motyvuojančia forma.
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VIRTUALIOS BESIMOKANČIŲJŲ BENDRUOMENĖS APLINKOS
KŪRIMAS TURINIO VALDYMO SISTEMOJE „WORDPRESS“
Stasė Riškienė, Gytis Cibulskis, Danguolė Rutkauskienė
Kauno technologijos universitetas
Santrauka. Virtualios besimokančiųjų bendruomenės – perspektyvi savaiminio mokymosi forma, o pagrindinis jų
veiklos sėkmę nulemiantis veiksnys - virtuali aplinka. Formalių bendruomenių aplinkos dažniausiai realizuojamos
mokymosi valdymo sistemose, tačiau jos netenkina narių bendravimo poreikių. Neformalios besimokančiųjų
bendruomenės savo aplinkas dažniausiai kuria socialiniuose tinkluose, tačiau jose trūksta mokymosi veiklai skirtų
priemonių. Taigi susiduriama su problema, kokią aplinką pasirinkti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos virtualių
besimokančiųjų bendruomenių veiklai ir patenkinti jos narių bendravimo bei mokymosi poreikiai. Galimas problemos
sprendimas - turinio valdymo sistema su įdiegtais įskiepiais virtualios besimokančiųjų bendruomenės veiklai. Straipsnyje
apžvelgiami TVS „WordPress“ įskiepiai bendravimo ir mokymosi veiklai, nagrinėjama šios sistemos pagrindu sukurta bei
realizuota aplinka www.imokytojai.lt ir įvertinamos galimybės pritaikyti TVS „WordPress“ aplinką virtualios
besimokančiųjų bendruomenės narių poreikiams.
Reikšminiai žodžiai: mokymosi aplinkos, virtualios besimokančiųjų bendruomenės.

1. ĮVADAS
Besimokančiųjų bendruomenės savo istoriją skaičiuoja nuo žmonijos raidos pradžios,
virtualios besimokančiųjų bendruomenės (VBB) - gana naujas reiškinys, tačiau atveriantis dar
platesnes profesinės patirties mainų ir neformalaus mokymosi perspektyvas, kurių neriboja nei
vieta, nei laikas, nei instituciniai ar kiti įpareigojimai. Besimokančiųjų bendruomenes Etienne ir
Beverly Wenger-Trayner (2015) apibūdina kaip grupę žmonių, kuriuos vienija bendras
susidomėjimas ar susirūpinimas savo veiklos sritimi ir kurie nuolat bendraujant tarpusavyje
siekdami tobulinti savo veiklą toje srityje. Virtualios bendruomenės veiklos pagrindas - virtuali
aplinka.
Institucijos inicijuotos besimokančiųjų bendruomenės dažniausiai naudojasi institucijos
parinkta ar sukurta mokymosi valdymo sistema, pavyzdžiui: „Moodle“, „Docebo“, „iSpring“,
„TalentLMS“ ir kt. Jos turi visas tiek formaliam, tiek neformaliam mokymuisi skirtas priemones,
tačiau dažnai šias aplinkas besimokantieji laiko per daug formaliomis ir sudėtingomis,
pažymėdami, kad jiems trūksta bendravimo priemonių ir ypač sąsajų su socialiniais tinklais
(Tomberg ir kt., 2013). Kaip alternatyvą mokymosi valdymo sistemoms, pastaruoju metu daug
neformalių besimokančiųjų bendruomenių savo veiklai renkasi socialinio tinklo „Facebook“
grupes, kurios yra patrauklesnės besimokantiesiems bendravimo aspektu, tačiau jose stinga
mokymosi veiklos priemonių. Taigi tenka ieškoti tarpinio varianto, kad ir mokymosi, ir
bendravimo poreikiai būtų patenkinti.
Galimas problemos sprendimas - turinio valdymo sistema (TVS) su įdiegtais įskiepiais
virtualios besimokančiųjų bendruomenės veiklai. Dauguma TVS - „WordPres“, „Drupal“,
„Joomla“, „Magento“, „TYPO3“ ir kt. - turi galimybes integruoti standartinius ir papildomus
įskiepius bei sukurti funkcionalią ir patrauklią mokymosi aplinką virtualios bendruomenės veiklai.
Tyrimui buvo pasirinkta TVS „WordPress“, nes šiuo metu tai yra populiariausia nemokama
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internetinio turinio valdymo sistema, turinti daugiau nei 60 milijonų aktyvių svetainių, veikiančių
šios sistemos pagrindu, ir užimanti beveik 34% visų svetainių bei apie 70% TVS pagrindu kurtų
svetainių rinkos (2019). Šios sistemos pagrindu buvo sukurta virtualios besimokančių mokytojų
bendruomenės „iMokytojai“ aplinka ir įvertintos galimybės pritaikyti TVS „WordPress“ VBB
veiklai bei jos narių poreikiams.
2. TVS „WORDPRESS“ APLINKOS PRITAIKYMAS VBB VEIKLAI
„WordPress“ - tai nemokama, atviro kodo turinio valdymo sistema, kurios pradinė paskirtis
buvo tinklaraščių kūrimas, tačiau augantis temų šablonų ir įskiepių pasirinkimas atvėrė galimybes
šią sistemą pritaikyti įvairaus pobūdžio aplinkoms, tarp jų ir VBB. Šiuo metu sistemos bibliotekoje
yra daugiau 50,000 įskiepių ir 7,000 temų. Įskiepių ir temų gausa bei įvairovė - TVS „WordPress“
privalumas, tačiau virtualių aplinkų kūrėjai dažnai susiduria su problema, kokius įskiepius ar
temas pasirinkti siekiant realizuoti tam tikras funkcines galimybes. Kuriant VBB aplinką tikslinga
įskiepius rinktis pagal numatomas bendruomenės veiklas.
Svarbiausios virtualios besimokančiųjų bendruomenės veiklos yra bendravimas ir
mokymasis iš kolegų patirties. Be to, svarbu ir bendruomenės administravimas, siekiant užtikrinti
sklandų bendruomenės funkcionavimą. Toliau apžvelgiami TVS „WordPress“ bibliotekoje esantys
įskiepiai, skirti šioms veikloms realizuoti.
2.2 ĮSKIEPIAI SKIRTI BENDRUOMENĖS ADMINISTRAVIMUI
Įdiegus standartinį TVS „WordPress“ paketą, jame jau yra įtraukti įrankiai narių
administravimui. Valdymo skydelio skyrelyje „Vartotojai“ galima administruoti narius: juos
tvirtinti, panaikinti, suteikti skirtingus vaidmenis (prenumeratoriaus, pagalbininko, autoriaus,
redaktoriaus, administratoriaus). Tačiau kuriant turinį, pavyzdžiui, įrašus, galima pasirinkti tik tris
turinio viešinimo nustatymus pagal narių vaidmenį: viešą (matomą visiems internete), privatų (tik
administratoriams ir redaktoriams) bei apsaugotą slaptažodžiu (tik žinantys slaptažodį lankytojai
gali perskaityti šį įrašą). Vien dėl šios priežasties tenka rinktis kitus įskiepius.
Palyginus TVS „WordPress“ bibliotekoje esančius populiariausius įskiepius, skirtus
bendruomenės administravimui („BuddyPress“, „bbPress“, „Ultra Community“, „Ultimate
Member“ ir „WP Symposium Pro“), galima daryti išvadą, kad jų funkcionalumas panašus: yra
galimybė keisti narių roles, suteikti jiems papildomų teisių, leisti tvarkyti savo profilius, kurti
atskirus prisijungimo ir (arba) registracijos puslapius arba naudotis TVS „WordPress“
numatytuoju, blokuoti bei panaikinti narius ir pan. Įskiepių pasirinkimą nulemia pasirinkta
„WordPress“ aplinkos tema (nes ne visos temos ir įskiepiai tarpusavyje dera) ir turimi finansiniai
resursai. Įskiepio vertimas į lietuvių kalbą taip pat gali būti išskiriamas kaip privalumas, tačiau TVS
„WordPress“ visus įskiepius galima išsiversti įdiegus įskiepį „Loco Translate“.
Virtualios bendruomenės administravimui gali būti naudingi ir papildomi įrankiai,
pavyzdžiui: kalendorius, statistinių duomenų rinkimas bei atvaizdavimas svetainėje, avatarai ir
pan. Kai kurie jų jau yra įtraukti į aukščiau pristatytus bendruomenės administravimo įskiepius,
pavyzdžiui, „WP Symposium Pro“ turi visus minėtus ir daug kitų naudingų įrankių. Dalį jų galima
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realizuoti pasirinkus atskirus įskiepius, pavyzdžiui, vien kalendoriui realizuoti TVS „WordPress“
įskiepių bibliotekos paieška grąžina apie 1000 rezultatų. Likusius galima realizuoti per temų ar
išorinius valdiklius.
Prie bendruomenės administravimo galima priskirti ir narių aktyvumo skatinimo įrankius,
tai ypač aktualu besimokančiųjų bendruomenėje, kur visų narių įsitraukimas yra labai svarbus.
Aktyvumui skatinti galima pasitelkti įvairias priemones: aktyvumo fiksavimo, narių reitingavimo,
statusų ar ženklelių suteikimo ir pan. Įskiepių šioms priemonėms realizuoti pasirinkimas tikrai
platus, pavyzdžiui: ženklelių sistemos diegimui galima rinktis įskiepį „myCred“, statusams
realizuoti - „bbp user ranking“, reitingavimui - „Custom Ratings“ arba „Multi Rating“ ir pan. Tačiau
yra ir tokių įskiepių, kurie apima visas aukščiau minėtas narių aktyvumo skatinimo priemones.
Vienas populiariausių šios paskirties įskiepių - „Gamipress“.
„Gamipress“ - tai atviro kodo, nemokamas įskiepis, priskiriamas prie rekomenduojamų
„WordPress“ įskiepių ir teigiamai vertinamas daugumos naudotojų. Įskiepis ypač vertingas dėl to,
kad yra integruojamas su dauguma bendruomenės administravimo įskiepių (pvz.: „BuddyPress“,
„bbPress“, „Ultimate Member“ ir kt.) bei visomis populiariausiomis TVS „WordPress“
veikiančiomis mokymosi valdymo sistemomis, pvz.: „LearnDash”, „LearnPress”, „Tutor LMS”, ir
net interaktyvaus turinio kūrimo įrankio „H5P“ įskiepiu. Be to, jis pasižymi dideliu funkcionalumu
ir skatinimo priemonių įvairove: galima kurti ir pelnyti aktyvumo taškus, pasiekimus ir skirtingus
statusus, be to galima rinktis įvairius jų tipus, nustatyti skirtingus kriterijus, žingsnius bei
reikalavimus.
2.3 ĮSKIEPIAI SKIRTI BENDRAVIMUI
Bendravimas - esminė virtualios besimokančiųjų bendruomenės funkcija, glaudžiai susijusi
su patirties mainais, jos vertinimu ir neformaliu mokymusi. Sėkmingą ir efektyvų bendravimą
užtikrina trijų pagrindinių faktorių - bendruomenės narių, bendravimo priemonių ir turinio - bei
jų elementų ir charakteristikų sąveika. Pagrindinės bendravimo priemonės skirstomos į
sinchronines (pvz.: trumposios asmeninės žinutės, garso ir vaizdo pokalbiai bei konferencijos) ir
asinchronines (pvz.: diskusijų forumai, vidinės bei išorinės el. pašto sistemos, naujienlaiškiai,
tinklaraščiai ir kt.). Pagrindinis TVS „WordPress“ paketas turi tik tinklaraščio funkciją, visos kitos
priemonės realizuojamos specialiais arba integruotais įskiepiais.
Aukščiau minėti bendruomenių administravimo įskiepiai turi dalį arba visas šias funkcijas,
integruotas bendrame pakete, pavyzdžiui: įskiepis „bbPress“ turi tik forumo funkciją,
„BuddyPress“ - asmenines žinutes, o „WP Symposium Pro“ - visas aukščiau išvardintas. Tačiau yra
ir atskirų, tik tam tikroms funkcijoms skirtų, įskiepių, kuriuos galima integruoti arba su TVS
„WordPress“ numatytąją narių administravimo sistema, arba su pasirinktu kitu įskiepiu. Atskirus
įskiepius TVS „WordPress“ administratoriai dažniausiai renkasi siekdami turimų įskiepių
funkcionalumo praplėtimo, dizaino patrauklumo ar sistemos optimizavimo. Be to, kartais taip
bandoma pakeisti pagrindinio bendruomenės administravimo įskiepio papildomus paketus, kurie
dažnai būna mokami.

99

2.4 ĮSKIEPIAI SKIRTI MOKYMUISI
Mokymosi procesas virtualiose besimokančiųjų bendruomenėse yra neformalus, pagrįstas
savaiminio mokymosi principu. Lemiamas veiksnys - narių iniciatyva, todėl būtina atsižvelgti į
narių poreikius renkantis mokymosi priemones bei būdus ir juos realizuojančius įskiepius. Jei bus
parinkta per sudėtinga sistema, pvz., neatitinkanti narių IT įgūdžių, ji tik trukdys narių aktyvumui.
Jei sistema bus pernelyg paprasta ir riboto funkcionalumo (pvz., nariai negalės publikuoti tam
tikro formato failų ar pan.), tuomet nariai bus priversti patys ieškoti alternatyvų ar net pasitraukti
iš virtualios aplinkos.
Mokymosi veikloms realizuoti TVS „WordPress“ galima rinktis mokymosi valdymo sistemas
(MVS) arba atskirus veiklų įskiepius. Paprasčiausioms funkcijoms - mokymuisi iš bendruomenės
narių patirties - tinka bendravimui skirti įskiepiai, tačiau sudėtingesnėms - ypač kursų ar
interaktyvios medžiagos kūrimo, vertinimo, pažangos stebėjimo ir pan. - reikalingi specializuoti
įskiepiai ar šias funkcijas realizuojančios sistemos. Lentelėje 1 pateikiamas populiariausių MVS
palyginimas: jų funkcionalumas panašus (visose galima kurti mokymosi kursus, vertinti
besimokančiųjų pasiekimus ir pan.), skiriasi tik papildomos funkcijos ir kaina.
1 LENTELĖ. ĮSKIEPIŲ BENDRUOMENĖS ADMINISTRAVIMUI PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ PALYGINIMAS.
MVS

„LearnDash“

Pažangos stebėjimas Žaidybinimas Pažymėjimas

✔️

„LifterLMS“
„LearnPress“

✔️

„Namaste! LMS“

✔️

✔️

✔️

199$ metams

✔️

✔️

nuo 99$
nemokama

✔️

„MasterStudy LMS“
„Good LMS“

✔️

Kaina
(licencijos arba paketo)

✔️

✔️

nemokama

✔️

nuo 69$

✔️

nuo 32$

Taigi dažniausiai MVS sistemos pasirinkimą nulemia papildomos funkcijos ir kaina. Be to, į
TVS „WordPress“ galima integruoti ir išorines MVS, pavyzdžiui: „Teachable“, „Sensei”, „Udemy“
ir kt.
Mokymosi medžiagą bei veiklas galima kurti ir su kitomis priemonėmis. Viena iš
pažangiausių - „H5P“. Tai yra nemokama, atviro kodo interaktyvaus internetinio turinio kūrimo
priemonė. Su priemone „H5P“ galima kurti įvairų interaktyvų turinį, skirtą mokymuisi, pavyzdžiui:
žaidimus, daugialypės terpės pristatymus, interaktyvius vaizdo įrašus, virtualius turus, laiko
juostos ir kt. Sukurtą turinį galima panaudoti įvairiuose mokymosi scenarijuose. TVS „WordPress“
priemonė „H5P“ realizuojama įdiegus įskiepį „Interactive Content – H5P“.
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3. TVS „WORDPRESS“ REALIZUOTA VBB „IMOKYTOJAI“ APLINKA
Siekiant praktiškai išbandyti ir išskirti tinkamus IT sprendimus, TVS „WordPress“ pagrindu
buvo sukurta virtualios besimokančių mokytojų bendruomenės „iMokytojai“ aplinka
www.imokytojai.lt. Bendruomenėje vyrauja patirtinis mokymasis: keičiamasi savo patirtimi,
susipažįstama su kolegų patirtimi ir mokomasi iš savo bei kolegų patirties. Be to, mokomasi ir
naudojantis specialiai sukurta mokomąja medžiaga.
VBB aplinkos realizavimui pasirinkta nemokama tema „Astra“, kuri yra suderinama su
daugeliu populiariausių bendruomenės veiklos įskiepių ir leidžia kurti adaptyvius savo virtualios
aplinkos dizaino elementus. Paveikslėlyje 1 vaizduojamas VBB „iMokytojai“ puslapių dizainas
„iPad“ (kairėje) ir „iPhone“ (dešinėje) ekranams „Retina“.

1 pav. VBB „iMokytojai“ aplinkos adaptyvumas.

VBB „iMokytojai“ aplinką sudaro dvi sritys: vieša, kurioje lankytis gali visi, naršantys
internete, ir uždara, skirta tik virtualioje bendruomenėje užsiregistravusiems nariams. Viešoje
srityje publikuojamos idėjos, su kuriomis susipažinti gali visi Lietuvos mokytojai, kad būtų
užtikrintas kuo platesnis pasidalinimas patirtimi ir galimai sužadintas kitų mokytojų noras jungtis
prie besimokančios mokytojų bendruomenės, tačiau publikuoti idėjas gali tik prisiregistravę
nariai, siekiant užtikrinti turinio kokybę ir autorių teisių principus. Tam tikrų sričių užrakinimas
realizuotas įskiepiu „Content Control“.
VBB „iMokytojai“ įdiegti šie bendravimui ir mokymuisi skirti įskiepiai: „BuddyPress“
(bendruomenės administravimui ir pagrindinėms bendravimo funkcijoms), „bbPress“ (forumas),
„GamiPress“ (žaidybinimas), „Nextend Social Login“ (prisijungimas per soc. tinklus), „Sassy Social
Share“ (dalinimasis įrašais soc. tinkluose), „User Submitted Posts“ (narių patirties mainams),
„WordPress Popular Posts“ (įrašų vertinimui), „WP-PostRatings“ (aktyvumo vertinimui), „H5P“
(mokymuisi) ir kt.
Realizacijos metu pastebėjus, kad VBB „iMokytojai“ nariai susiduria su sunkumais
naudodamiesi bendruomenės aplinka, buvo nuspręsta atlikti paramos poreikių ir aplinkos
tobulinimo galimybių tyrimą. Tyrimas atskleidė, kad daugumą techninių VBB „iMokytojai“
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aplinkos sprendimų respondentai vertina palankiai, šiek tiek prastesnius įvertinimus skirdami
turinio paieškai svetainėje (2 pav.). Pastarajai problema buvo iš karto rastas sprendimas - įdiegta
papildoma turinio paieška pagal žymes.

2

pav. Techninių aplinkos sprendimų vertinimas.

Tačiau tyrimo dalis apie paramą atskleidė daugiau problemų, pvz., net trečdalis
respondentų nežino, kur kreiptis pagalbos susidūrus su sunkumais. Tyrimo metu virtualioje
aplinkoje buvo įdiegtos trys paramos priemonės: asmeninės konsultacijos naudojantis žinučių
sistema (tik prisijungusiems), skyrelis „Klauskite - padėsime“ ir konsultacijos grupių forumuose.
Pusę respondentų jas įvertino kaip efektyvias, o pusė net neišbandė. Tikėtina, kad viena iš
neišbandymo priežasčių buvo ta, jog naudotojai nežino, kur šios priemonės yra. Taigi, kuriant VBB
aplinką būtina numatyti paramos priemones ir padaryti jas vizualiai prieinamomis.
Kitas respondentų paramos pageidavimas - vaizdo pamokos apie naudojimąsi virtualios
aplinkos įrankiais, nes dalis jų susiduria su techninėmis problemomis vykdydami bendruomenės
veiklas. Priimtiniausia medžiagos forma respondentams - vaizdo įrašai su interaktyviomis
užduotimis, o priimtiniausios informacijos pateikimo formos: vaizdinė-grafinė, vaizdinė-garsinė ir
interaktyvi. Šios medžiagos kūrimui tinkamiausias įskiepis „Interactive Content – H5P“. Trečdalis
respondentų mano, kad jiems arba kitiems bendruomenės nariams būtų naudinga net
mentoriaus pagalba.
Vėliau, sukūrus papildomą nario mentoriaus statusą ir mentoriais paskyrus aktyviausius
bendruomenės narius, buvo atlikta ir VBB „iMokytojai“ mentorių apklausa. Kaip ir eiliniai nariai,
mentoriai techninius aplinkos sprendimus įvertino palankiai, tačiau atkreipė dėmesį į tarpusavio
pagalbos ir paramos svarbą bendruomenėje: jie pabrėžė kad bendruomenės narių tarpusavio
ryšys yra labai svarbus ir kad būtina parinkti tinkamas priemones šiam ryšiui stiprinti siekiant ne
tik bendruomenės narių plėtros, bet ir glaudesnės esamų narių sąveikos.
4. IŠVADOS
Apibendrinant galima konstatuoti, kad TVS „Wordpress“ leidžia realizuoti visas pagrindines
VBB administravimo, bendravimo ir mokymosi funkcijas šios sistemos pagrindu sukurtoje
virtualioje aplinkoje. Parinkti įskiepiai VBB „iMokytojai“ veiklos realizavimui palankiai vertinami
bendruomenės narių, tačiau nustatyta, kad aktyvesniam narių įsitraukimui į bendruomenės
veiklas - patirties mainus bei savaiminio mokymosi procesą - būtinos efektyvios narių paramos ir
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tarpusavio pagalbos priemonės, kurių realizacijai reikalingi ne tik techniniai, bet ir žmogiškieji
ištekliai.
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SUŽADĖTINIŲ RENGIMO SANTUOKOS SAKRAMENTUI SISTEMOS
PARAMOS TEIKIMO MODELIS
Evaldas Plečkaitis, Aleksandras Targamadzė
Kauno technologijos universitetas
Santrauka. Lietuvos šeimos centras organizuoja nuotolinius (neprofesinius neformaliuosius) sužadėtinių rengimo
Santuokos sakramentui kursus. Planuojant nuotolinio mokymosi teikimo organizavimą svarbu numatyti mokymosi
proceso dalyvių poreikius, mokymosi trikdžius ir kitus veiksnius bei mokymąsi įtakojančius faktorius. Esamai nuotolinio
mokymosi situacijai institucijoje, organizuojant nuotolinio mokymosi procesą, įvertinti buvo panaudota SSGG analizė,
kurios metu tirti didžiausi Lietuvoje veikiantys šeimos centrai. Atliktos SSGG rezultatas – numatytos strategijos ir būdai,
kaip minimizuoti neigiamų veiksnių įtaką ir išnaudoti institucijos nuotolinio mokymosi potencialą. Sudarytos strategijos
apibendrintos, schematiškai pateikta mokymosi proceso dalyvių sąveika bei sudarytas paramos teikimo modelis.

Reikšminiai žodžiai: neprofesinis, neformalusis, švietimas, sužadėtiniai, nuotolinis mokymasis, paramos teikimo
modelis, SSGG.

1. ĮVADAS
Šiuolaikinėje švietimo sistemoje pagrindinis dėmesys skiriamas profesiniam švietimui, o
neprofesinis neformalusis švietimas (toliau – NNŠ) lieka antrame plane. NNŠ yra itin svarbus
holistiniam (visapusiškam) asmenybės tobulėjimui, bendruomeniškumui skatinti (Rutkienė ir
Tomkūnaitė, 2012), taip pat kultūriniam ir socialiniam visuomenės augimui valstybiniu mastu
(Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2007; Linkaitytė ir kt., 2011). NNŠ pavyzdys –
Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programa (toliau – Programa), kurią vykdo Lietuvos
šeimos centras (toliau – Institucija). Šioje programoje turi dalyvauti visi norintieji sukurti šeimą ir
ją palaiminti Romos katalikų Bažnyčioje Lietuvoje (Popiežiškoji šeimos taryba, 1996; Ralys, 2009).
Institucija, būdama viena iš NNŠ teikėjų, rūpinasi socialine asmenų gerove, atstovauja katalikiškas
ir bendruomenės vertybes, taip prisidėdama prie valstybinės šeimos politikos įgyvendinimo
(Vorevičienė ir Butkevičienė, 2017).
Realizuojant Programą susiduriama su įvairiomis kliūtimis: nepatogus užsiėmimų laikas,
trukmė, mokymosi forma ir būdas (Pukelienė, 2016), – todėl buvo ieškomi būdai prisitaikyti prie
šiuolaikinės visuomenės poreikių. Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ (Valstybės
pažangos tarybos sekretoriatas, 2012) teigiama, jog įgyvendinant Besimokančiosios visuomenės
koncepciją, svarbu pasitelkti informacinių ryšių technologijų galimybes. Panaudojant
informacines technologijas (toliau – IT), švietimą galima padaryti labiau prieinamą ir pasiekiamą,
spręsti kitas mokymosi problemas (Danilevičiūtė ir kt., 2014). Nuotolinis mokymasis (toliau – NM)
atliepia iškeltas mokymosi problemas, tačiau pats NM proceso organizavimas sukelia papildomų
sunkumų besimokantiesiems, dėstytojams ir pačiai mokymąsi organizuojančiai institucijai
(Rutkauskienė ir kt., 2007).
Institucija atliepdama į šiuolaikinės visuomenės poreikius teikia nuotolinius Programos
kursus (toliau – Kursai). Analizuojant Institucijos NM proceso organizavimą remtasi bendrais NM
104

bruožais, taip pat atsižvelgiama į Kursų specifiškumą. Anksčiau nebuvo atlikti tyrimai apie
mokymosi paramos poreikius Institucijoje. Keliami probleminiai klausimai: kokia esama
Institucijos NM organizavimo situacija ir kaip atliepti mokymosi proceso dalyvių poreikiams
Institucijoje. Iškilusioms problemoms spręsti iškeltas tikslas – sudaryti paramos teikimo modelį
(toliau – Modelis) Institucijos Kursams.
2. SITUACIJOS ANALIZĖ
Lietuvos šeimos centras teikia nuotolinius kursus, kuriuos pabaigę sužadėtiniai (toliau –
Besimokantieji) įgyja teisę sudaryti katalikišką santuoką. Nuotoliniai kursai teikiami išimtinai
tiems Besimokantiesiems, kurie neturi galimybių dalyvauti tradiciniuose sužadėtinių kursuose ir
gyvena ar dirba užsienyje. Sužadėtinių vadovai (toliau – Dėstytojai) teikia parengtą kursą, skiria
užduotis, iškelia probleminius klausimus, akcentuoja refleksijos ir darbo poroje ypatumus. Iškyla
nuotolinių kursų organizavimo problemos: Besimokančiųjų ir Dėstytojų, dirbančių nuotoliniu
būdu poreikių užtikrinimas, tinkamų sąlygų sudarymas, galimų problemų sprendimas ir kelio joms
atsirasti užkirtimas. Šių kursų organizavimo ypatumais turi rūpintis Lietuvos šeimos centras.
Nuotolinis mokymasis Institucijoje organizuojamas centralizuotai. Lietuvos šeimos centras
organizuoja nuotolinius mokymus pats arba nukreipia į kitus didžiuosius šeimos centrus: Vilniaus
arkivyskupijos šeimos centrą, Telšių vyskupijos šeimos centrą. Sužadėtinių programos tikslai,
uždaviniai, metodika, riboti finansiniai, technologiniai ir žmogiškieji ištekliai verčia skatinti
sužadėtinius lankyti kursus gyvai. Iškyla poreikis įvertinti nuotolinių kursų organizavimo ypatumus
Institucijoje.
Abarius ir kt. (2014) mokymąsi įtakojančius faktorius išskyrė į privalumus (pranašumus),
trūkumus (grėsmes), Teresevičienė ir kt. (2015) bei Tolutienė ir kt. (2015) šį sąrašą papildė
veiksniais ir faktoriais. Atsižvelgus į Institucijos teikiamų Kursų specifiką, galima išskirti siauresnį
sąrašą šių faktorių ir veiksnių: IKT priemonių turėjimas ir jų naudojimo kompetencija; Gebėjimas
mokytis savarankiškai; Gebėjimas organizuoti savarankišką mokymosi procesą; Aiškių kurso
tikslų, darbo metodų ir lūkesčių įvardijimas; Vidinė motyvacija mokytis; Parama
besimokantiesiems; Bendravimo ir grįžtamojo ryšio priemonių naudojimas; Gebėjimas tinkamai
teikti grįžtamąjį ryšį ir jo teikimas laiku; Laiko planavimo gebėjimai; Kokybiškai parengtas kursas,
jo turinys, tinkami metodai; Turinys pritaikytas įvairiems mokymosi stiliams ir būdams, panaudoti
skirtingos informacijos rūšys; Pozityvus bendravimas; Besimokančiųjų pažinimas ir atliepimas į jų
poreikius; Lankstumas; Gebėjimas suprasti medžiagą, reflektuoti, aiškiai pateikti nuomonę;
Darnus darbas poroje, gebėjimas dirbti poroje, gebėjimas priimti sprendimus.
2.2 INSTITUCIJOJE VEIKIANTI PARAMOS SISTEMA
Geriausiai šiuo metu teikiamos paramos struktūrą atitinka R. Mason apibrėžtas „Turinio ir
palaikymo“ modelis (Rutkauskienė ir kt., 2007, p. 139-141) – kurse pateikta informacija yra
parengta ir patvirtinta institucijos, galimi tik nedideli nuokrypiai nuo standartinės medžiagos, o
visas kursų unikalumas yra individualus besimokančiųjų darbas ir jiems nuolat teikiamas
palaikymas ir konsultacijos. Besimokančiųjų izoliavimas tarpusavyje ir individualių konsultacijų
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teikimas įgalina ypatingai personalizuotą grįžtamąjį ryšį. Institucijoje siekiama pereiti prie G.
Salmon apibrėžto organizacinio penkių etapų modelio (Rutkauskienė ir kt., 2007, p. 141-143).
Kursų teikimo forma sudaro šio modelio pritaikymui prielaidas, tačiau svarbu realizuoti modelį
visuose etapuose: „Priėjimas ir motyvacija“, „Socializacija internete“, „Apsikeitimas informacija“,
„Žinių konstrukcija“, „Vystymasis“ (individualus darbas ir darbas poroje).
Parama teikiama individualiai besimokančiajam (santykis vienas-su-vienu), arba jeigu yra
galimybė, parama porai (santykis du-su-vienu). Parama teikiama garso konferencijų programine
įranga, elektroniniu paštu. Paramos sistemoje aktyvesnis dalyvis yra besimokantysis, t.y. jis
atlieka užduotis, kelia klausimus inicijuodamas grįžtamąjį ryšį arba paramą iš dėstytojo (parama
pagal poreikį). Dėstytojas pastebėjęs mažą besimokančiųjų aktyvumą paragina atlikti užduotis,
pasiūlo paramą. Dėstytojas nuosekliai peržvelgia besimokančiųjų atliktas užduotis, ir pateikęs
grįžtamąjį ryšį, papildomus klausimus ar suteikęs paramą, dalyviams pateikia naują mokymosi
medžiagą su užduotimis.
2.3 BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO YPATUMAI INSTITUCIJOS MOKYMOSI
PROCESE
Sužadėtiniai (Besimokantieji) – užsiregistruoja į kursus susisiekę su administratoriumi,
savarankiškai mokosi pagal parengtą mokymosi medžiagą, atlieka jiems paskirtas užduotis,
bendradarbiauja tarpusavyje (poroje), bendrauja su dėstytoju ir atlieka jo nurodymus, reflektuoja
mokymosi medžiagą, atliktas užduotis, pateiktus komentarus, teikia grįžtamąjį ryšį apie
mokymosi medžiagą, užduotis, mokymosi procesą, analizuoja prie užduočių pateiktus dėstytojo
komentarus, konsultuojasi su dėstytoju, prireikus specialistais, IT specialistu, administratoriumi.
Sužadėtinių vadovai (Dėstytojai) – teikia nuotolinio mokymosi paslaugas, stebi
besimokančiųjų mokymosi eigą, įvertina pateiktas užduotis, teikia komentarus, skatina
besimokančiųjų refleksiją, kritinį mąstymą, analizuoja besimokančiųjų grįžtamąjį ryšį, organizuoja
konsultacijas, besimokančiuosius nukreipia į kitus paramą teikiančius mokymosi proceso
dalyvius. Prireikus konsultuojasi su specialistais ir kitais ekspertais, IT specialistu,
administratoriumi, dalyvauja supervizijose, dalinasi gerąja patirtimi, teikia metodinius ir
mokymosi medžiagos tobulinimo pasiūlymus.
Specialistai ir kiti ekspertai (Specialistai) – teikia metodines ir turinio konsultacijas
dėstytojams, besimokančiuosius konsultuoja iškilusiais specifiniais klausimais, teikia metodikos ir
mokymosi medžiagos tobulinimo pasiūlymus administratoriui.
IT specialistas – visiems kitiems mokymosi proceso dalyviams teikia IT pagalbą, apmoko
lektorius ir specialistus naudotis IKT priemonėmis.
Administratorius – registruoja besimokančiuosius, priskiria besimokančiuosius dėstytojui,
inicijuoja supervizijas, teikia metodinę ir mokymosi medžiagą dėstytojams.
Kai kuriems mokymosi proceso dalyviams patogiau bendrauti realiu laiku (sinchroninėmis
priemonėmis) nei rašinėtis laiškais (ar kitomis asinchroninėmis priemonėmis), kitai priešingai –
svarbu įsigilinti į klausimus ir pateikti gerai pagrįstą ir išsamų atsakymą bei užduoti tinkamai
suformuluotus klausimus.
Vienalaikio bendravimo metu sudėtingiau panaudoti vaizdines priemones, vaizdo įrašus,
interaktyvų turinį ir mokymosi veiklas, kurios svarbios įvairių mokymosi stilių besimokantiesiems.
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Kita vertus asinchroninio bendravimo priemonės (El. laiškai, užduočių atlikimo modulis ir
užduočių komentavimo funkcionalumas, vidinės virtualios mokymosi sistemos žinutės, diskusijų
forumai, mokymosi veiklos ir ištekliai, leidžiantys papildyti turiniu), leidžia pateikti papildomą
mokymosi medžiagą įvairiomis formomis, tokiu būdu atliepiant į įvairius mokymosi stilius.
Vis dėlto asinchroninis bendravimas užkerta kelią „gyvumo” jausmui. Atlikto SSGG tyrimo
metu pastebėta viena iš pasikartojančių problemų – negebėjimas užtikrinti nuoširdumo,
sąžiningumo ar negebėjimas užmegzti asmeninio ryšio tarp Dėstytojų ir Besimokančiųjų. Šiuos
dėstytojų ir institucijos išsakytus poreikius atliepia sinchroninio bendravimo priemonės: virtualios
konferencijos (su arba be vaizdo transliavimo), susirašinėjimas grupiniuose pokalbiuose.
Siekiant užtikrinti tiek besimokančiųjų, tiek dėstytojų poreikius paramos teikimo modelyje
reikia numatyti tiek sinchroninio, tiek asinchroninio bendravimo priemones. Panaudojus
sudėtingesnes sinchroninio bendravimo priemones, gali prireikti ir IT specialisto pagalbos.
Įvertinus, jog mokymosi proceso dalyviai, gali neturėti pakankamai IKT žinių, techninei paramai
teikti rekomenduojama naudoti kompiuterio kontrolės perėmimo ir darbastalio transliavimo
priemones.
3. INSTITUCIJOS PARAMOS SISTEMOS POREIKIŲ TYRIMAS
Atlikus nuotolinio mokymosi (ne paramos) sistemos poreikio tyrimą ir reikalavimų sistemai
tyrimą pastebėta, jog parama reikalinga tiek besimokantiesiems, dėstytojams ar pačiai
institucijai. Paramos sistemos diegimas labai tikslingas, kadangi 2019-2020 m. Institucija vykdo
pokyčius veikloje, atlieka giluminius veiklos tobulinimo tyrimus. Sukūrus virtualią mokymosi
sistemą ir realizuojant paramos teikimo modelį galima kompleksiškai spręsti iškylančias
problemas.
Pasirinktas įrankis – SSGG analizė. Paus (2003) teigė, jog SSGG analizė yra „viena iš
pagrindinių priemonių poreikių analizei“ (citata paimta iš Tasica, 2008, p. 5). Šis metodas yra
ypatingai gerai pritaikomas, tiriant organizacijos poreikius, įvertinant stiprybes, silpnybes,
galimybes bei grėsmes pasirinktais kriterijais, šiuo atveju – organizuojant nuotolinio mokymosi
procesą. SSGG įrankiu tirtini poreikiai, gali pabrėžti, kokios būtent paramos labiausiai reikia
institucijai. Gali būti, jog labiausiai reikalingas dėstytojų technologinis (kompiuterinis)
raštingumas, o ne pati sistema.
SSGG analizę sudaro struktūrizuota keturių langelių lentelė (matrica). Į langelius užpildoma
informacija atitinkanti institucijos vidinius (stiprybės, silpnybės) ir išorinius (galimybės, grėsmės)
veiksnius. Kadangi analizė gali būti atliekama įvairiausiais aspektais, klausimai ir atsakymai
pateikiami taip, kad jie prisidėtų prie darbe iškelto tikslo sprendimo. Sudarius SSGG lentelę,
nustatomos strateginės alternatyvos: Stiprybės – galimybės (kaip panaudojant stiprybes,
išnaudoti galimybes), silpnybės – galimybės (kaip sumažinti silpnybių poveikį naudojantis
galimybių privalumais), stiprybes – grėsmės (kaip naudojantis stiprybėmis išvengti grėsmių),
silpnybės – grėsmės (kaip panaikinti silpnybes, kad sumažinti grėsmių poveikį).
SSGG analizė skirta surinkti kuo daugiau informacijos, ją sustruktūrizuoti ir pateikti galimas
strategines alternatyvas. Siekiant kokybiškai, aiškiai ir greitai gauti grįžtamąjį ryšį, institucijos
vadovui nusiunčiamas el. laiškas su pateiktais orientaciniais klausimais, kuriais Institucijos
vadovybė reflektuoja ir pateikia grįžtamąjį ryšį su įsivertinimu.
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3.1 TYRIMO DUOMENYS
Atliktas institucijos tyrimas ir sukaupta pakankamai duomenų analizei atlikti. Įvertinus, jog
klausimais buvo siekiama sukaupti kuo daugiau duomenų, kai kurie instrumento orientaciniai
klausimai yra pakankamai bendri, todėl analizuojant bus pasirinkti tik tie duomenys, kurie atitinka
norimą ištirti situaciją – nuotolinį mokymąsi. Surinkti ir apibendrinti duomenys pateikti
1. lentelėje.























1 LENTELĖ. SURINKTŲ DUOMENŲ SSGG LENTELĖ.
Stiprybės
Silpnybės
Kasdien tikrinami sužadėtinių laiškai;
 Tobulintinas temų turinys, metodai;
Lankstumas;
 Interaktyvumo ir vaizdinės medžiagos
Strategiškai patogi vieta;
stoka;
Sugebėjimas užtikrinti sužadėtinių nuoširdų
 Sudėtingos kursų administracinės
bendravimą;
veiklos;
Patirtis organizuojant nuotolinius kursus;
 Sudėtingas institucijos įvaizdžio
Gebėjimas nuotoliniu būdu perteikti svarbų turinį,
formavimas;
išskirti akcentus;
 Sąžiningumo ir nuoširdumo
Didaktiškumas, empatiškumas;
užtikrinimas;
Kokybiška mokymosi medžiaga;
 Gyvo kontakto trūkumas;
Sistemingumas;
 Gebėjimas iškelti diskusijas, problemas;
Reiklumas.
 Mokytojo-visažinio vaidmuo;
 Besimokančiųjų IKT kompetencijų
stoka, neturėjimas tinkamos
programinės įrangos.
Galimybės
Grėsmės
Ryšio užmezgimas su besimokančiaisiais;
 Nesąžiningas, nemotyvuotas ar
Virtualios bendruomenės kūrimas;
priešiškas besimokančiųjų elgesys;
Alumnų duomenų bazė, potencialūs dalyviai
 Nepakankami žmogiškieji ištekliai
institucijos veiklose;
besimokančiųjų kiekiui;
Nėra kitų institucijų, teikiančių analogiškus kursus
 Laiko stoka;
Lietuvoje;
 Finansinių išteklių stoka;
Kitose šalyse kursai įprastai teikiami gyvai (bet yra ir  Nepasitikėjimas ir asmeninio santykio
nuotolinių kursų);
stoka;
Didesnis finansavimas pagerintų kursų
 Bendravimas su besimokančiais
prieinamumą ir kokybę;
paskubomis;
Sudėtingesnių mokymosi technologijų
 Duomenų sumaišymas;
panaudojimas padidintų kursų prieinamumą;

Dėstytojų ir besimokančiųjų IT
Papildomi žmogiškieji ištekliai pagerintų kursų
kompetencijų trūkumas.
teikimo ir organizavimo kokybę;
Duomenų kaupimo ir analizavimo priemonės
padėtų kompetentingiau ir sparčiau teikti
informaciją, konsultuoti;
Tinklapio atnaujinimas pagerintų kursų žinomumą
ir prieinamumą.
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Iš apibendrintų duomenų galima įžvelgti, jog Institucijoje įžvelgta pakankamai stiprybių ir
galimybių organizuoti nuotolinius kursus ir juos plėtoti, tačiau įvardintos silpnybės ir grėsmės
suponuoja nuotolinio mokymosi paramos poreikį.
3.2 TYRIMO REZULTATAI
Įvertinus gautus duomenis, juos apibendrinus bei išanalizavus, numatomos stiprybių ir
galimybių, silpnybių ir galimybių, stiprybių ir grėsmių, silpnybių ir grėsmių porų strategijos
(rekomendacijos):
Stiprybių ir galimybių strategija:
Institucija įvardina, jog yra pakankamai lanksti, turi pakankamai kompetentingą personalą,
patikrintą kursų struktūrą ir patirtį teikiant nuotolinius kursus. Šios stiprybės sudaro galimybę
sutelkti dėmesį į informacines technologijas, personalo IKT kompetencijų kėlimą ir tobulinti
institucijos nuotolinio mokymosi teikimo priemones ir metodiką. Sudarytos virtualios
bendruomenės, alumnų duomenų bazė, leistų efektyvinti ir kitas institucijos veiklos sritis, galimai
atlaisvinant finansinių ir žmogiškųjų išteklių.
Silpnybių ir galimybių strategija:
Institucija turi nuotolinio mokymosi metodų, metodikos, medžiagos ir medžiagos pateikimo
formos trūkumų, personalas ir besimokantieji stokoja IKT kompetencijų. Institucija pasigenda
„gyvo kontakto“, besimokančiųjų nuoširdumo, sąžiningumo, dėstytojų gebėjimo iškelti diskusijas
ir problemas. Šios silpnybės turi būti suvaldytos, norint sėkmingai įgyvendinti stiprybių ir
galimybių strategiją. Sudėtingos kursų administracinės veiklos išeikvoja daug žmogiškųjų išteklių,
todėl svarbu kursų organizavimą ir administravimą palengvinti, norint skirti laiko atrastų
galimybių išnaudojimui. Būtina kelti personalo IKT kompetencijas ir teikti jiems nuolatinę paramą
šioje srityje, atnaujinti ir pritaikyti mokymosi medžiagą, siekiant sėkmingai pritaikyti
sudėtingesnes IT priemones: duomenų bazes, virtualią bendruomenę, automatizavimą,
duomenų kaupimo ir analizavimo priemones.
Stiprybių ir grėsmių strategija:
Pagrindinės atrastos grėsmės – besimokančiųjų nemotyvuotas, netinkamas elgesys,
institucijos finansinių, žmogiškųjų išteklių stoka, dėstytojų negebėjimas užmegzti tarpasmeninio
santykio su besimokančiaisiais, nepakankamos IT kompetencijos. Šias grėsmes turi padėti
pašalinti turimos stiprybės: institucijos ir programos teikėjų sistemiškumas, empatiškumas,
patirtis organizuojant nuotolinius kursus. Kelią netinkamam besimokančiųjų elgesiui gali užkirsti
tik tiesioginį kontaktą su besimokančiaisiais turintys asmenys – dėstytojai. Įvertinus, jog tiek
viena, tiek kita mokymosi dalyvių pusė gali stokoti IT kompetencijų, svarbu pasinaudoti patirtimi
organizuojant kursus, prireikus numatyti silpnybes šalinančius ir galimybes išnaudojančius
veiksmus.
Silpnybių ir grėsmių strategija:
Institucijos atrastos silpnybės siejasi ir su iškeltomis grėsmėmis, todėl svarbu pašalinti
silpnybes, kad neiškiltų grėsmės. Tobulintinas mokymosi medžiagos turinys, metodai, mokymosi
medžiagos pateikimo forma, dėstytojų negebėjimas užmegzti asmeninių santykių ir iškelti
nuoširdžių diskusijų gali sąlygoti netinkamą besimokančiųjų elgesį. Nesant pakankamai
efektyviam kursų administravimui, kyla grėsmė stokoti laiko, finansinių išteklių, sumaišyti
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duomenis, netinkamai panaudojant IKT priemones. Silpnybes būtina spręsti sudarant
besimokančiųjų srauto paskirstymo, perskirstymo strategiją, sumažinant emocinį ir fizinį krūvį
kursų teikėjams (dėstytojams), skatinant juos tobulėti pedagogiškai, didaktiškai, dalijantis
tarpusavyje gerąja patirtimi, galimai pritaikant virtualią bendruomenę.
4. PARAMOS TEIKIMO MODELIS
Pagal G. Salmon organizacinį penkių etapų modelį ir atsižvelgiant į tyrime gautus rezultatus
sudaromas paramos teikimo modelis Institucijos lygmeniu.
Priėjimas ir motyvacija.
Šiame etape administratorius susipažįsta su besimokančiųjų registracijos formoje pateiktais
anketiniais duomenimis. Registracijos forma turi būti automatizuota, užkertant kelią galimoms
žmogiškoms klaidoms bei sumažinant administracinio personalo krūvį. Vis dėlto, nepavykus
registracijai, turi būti galimybė užsiregistruoti ir kitomis Besimokantiesiems patogiomis
priemonėmis. Besimokantieji šiame etape supažindinami su kursų struktūra, jų teikiama nauda,
įgyjamais gebėjimais, organizavimo tvarka, paramos teikimo galimybėmis ir priemonėmis.
Teikiama įvairi parama, keliant pasitikėjimą institucija bei kursų teikėjais, skiriamas ypatingas
dėmesys besimokančiųjų motyvavimui. Dėstytojai susisiekia su besimokančiaisiais, susipažįsta ir
pasiūlo paramą mokymosi medžiagos klausimais, o organizaciniais ir techniniais klausimais
nukreipia į instituciją. Dėstytojai turi pasiekti paramą tiek virtualioje aplinkoje, tiek kitomis
bendravimo priemonėmis: el. paštu, telefonu, vaizdo konferencija, vidinėmis sistemos žinutėmis.
Socializacija internete.
Dėstytojai supažindina besimokančiuosius su mokymosi aplinka, lengvai prieinama aplinkos
naudojimosi instrukcija. Tiek besimokantieji, tiek dėstytojai turi žinoti, jog iškilus techninėms
problemoms nedelsiant reikia susisiekti su atsakingu už paramą asmeniu. Besimokantieji šiame
etape bendrauja tik su savo antra puse (sužadėtiniu) ir su jiems paskirtu Dėstytoju. Sužadėtiniai
raginami diskutuoti, atlikti užduotis ir kreiptis pagalbos, panaudojant įvairias bendravimo
priemones. Siekiant užtikrinti savalaikį užduočių atlikimą, motyvacijos palaikymą, dėstytojas
skatina nuolatinį bendravimą ir reguliarų susisiekimą. Sužadėtiniai savarankiškai mokosi
mokymosi aplinkoje, atlieka užduotis. Prireikus teikiama techninė ir organizacinė parama.
Apsikeitimas informacija ir žinių konstrukcija.
Šiuose etapuose pagrindas – savarankiškas besimokančiųjų darbas, užduočių atlikimas ir
dėstytojo konsultacijos. Besimokantieji diskutuoja, atlieka užduotis, daro išvadas. Dėstytojas
iškelia probleminius klausimus, sudeda akcentus ir užtikrina nuoseklų sužadėtinių darbą.
Atsakingas Institucijos asmuo stebi kursų eigą, iškilus problemoms, teikiama parama ar
organizuojamos sužadėtinių kursų vadovų supervizijos. Šiuose etapuose skiriamas ypatingas
dėmesys turinio efektyviam perdavimui, sudaromos galimybės mokymosi medžiagą pasiekti
įvairiomis formomis. Prireikus teikiama techninė, organizacinė parama ar psichosocialinė
pagalba.
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Vystymasis.
Besimokantieji atlieka sudėtingas savianalizės, refleksijos užduotis, dėstytojas teikia
grįžtamąjį ryšį, susistemina ir pateikia probleminius klausimus, papildomas užduotis. Sužadėtiniai
gali kelti sudėtingus klausimus, į kuriuos dėstytojas nepajėgus atsakyti. Šiame etape labai svarbi
ne tik techninė ar organizacinė parama, tačiau ir metodinė bei ekspertinė. Dėstytojai turi turėti
galimybę dalintis savo besimokančiųjų atvejais tarpusavyje, gauti kolegų bei ekspertų
komentarus. Prireikus dėstytojas besimokančiuosius nukreipia pas specialistus. Turi būti
prieinama speciali psichosocialinė pagalba, prokreacijos specialistų ar dvasininkų konsultacijos.
Situacijas ar sudėtingus klausimus dėstytojai turi kaupti tik Institucijai prieinamoje erdvėje,
kurioje diskusijomis atrandami geriausi sprendimai ir patalpinami į dažnai užduodamų klausimų
duomenų bazę.
Įvertinus esamą nuotolinio mokymosi situaciją institucijoje, atlikus institucijos SSGG analizę
pagal iš anksto parengtą instrumentą ir apžvelgus SSGG porų strategijas, atlikti pastebėjimai
atvaizduoti 1 paveiksle.

1 pav. Institucijos paramos teikimo modelio schema.

Pateiktoje schemoje pažymėti mokymosi proceso dalyviai: sužadėtiniai, kurie dar
neužsiregistravę į kursus (Interesantai), sužadėtiniai, kurie užregistruoti į kursus (Besimokantieji),
institucijos administracinis personalas (Administratorius), sužadėtinių vadovai (Dėstytojai), IT
specialistas, Specialistai ir kiti ekspertai (Specialistai). Jų tarpusavio sąveika pažymėta numeriais,
o sąveikos aprašymas pateiktas 2 lentelėje.
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2 LENTELĖ. INSTITUCIJOS PARAMOS MODELIO DALYVIŲ SĄVEIKA.
Eil.
nr.
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11

12
13

14

15

16

Sąveikos aprašymas
Interesantai kreipiasi į administratorių, siekdami gauti informacijos apie sužadėtinių kursus arba
užsiregistruoti į juos
Administratorius teikia informaciją apie sužadėtinių kursus, informuoja apie sąlygas ir reikalingus
registracijai duomenis
Interesantams sutikus su sąlygomis, administratorius juos užregistruoja ir pakeičia jų statusą į
besimokančiuosius.
Interesantai tampa besimokančiaisiais
Administratorius nukreipia besimokančiuosius pas atitinkamus kursų vadovus
Administratorius priskiria besimokančiuosius dėstytojams
Besimokantieji ir dėstytojai bendrauja, bendradarbiauja, vykstant mokymosi veikloms ar
prireikus konsultacijoms, teikiamas abipusis grįžtamasis ryšys. Dėstytojai stebi, vertina,
komentuoja besimokančiųjų mokymosi veiklas.
Administratorius iškilus techniniams sunkumams registruojant sužadėtinius, priskiriant
besimokančiuosius dėstytojams, sprendžiant kitas organizacines problemas, kurioms reikalinga
IKT pagalba, kreipiasi pagalbos į IT specialistą. IT specialistas iškilus administraciniams
neaiškumams konsultuojasi su administratoriumi.
Besimokantieji konsultuojami, iškilus sudėtingoms situacijoms, kada reikalinga specialistų
(konsultantų, psichologų, dvasininkų, katechetų)
Iškilus techninėms problemoms ar sunkumų pasiekiant, naudojantis mokymosi ištekliais ir
veiklomis besimokantieji kreipiasi pagalbos į IT specialistą
Iškilus techninėms problemoms ar sunkumų pasiekiant, naudojantis mokymosi ištekliais ir
veiklomis ar organizuojant nuotolinį mokymąsi tam skirtoje aplinkoje dėstytojai kreipiasi
pagalbos į IT specialistą. IT specialistas konsultuoja dėstytojus, apmoko naudotis IT priemonėmis
ir mokymosi ištekliais, veiklomis.
Dėstytojai konsultuojasi su specialistais dėl mokymosi medžiagos turinio, probleminių mokymosi
situacijų sprendimo ir konsultavimo.
Besimokantieji konsultuojasi kursų organizaciniais klausimais su administratoriumi, atsiradus
specialiems mokymosi poreikiams, įvairiems mokymosi trikdžiams ar kitoms probleminėms
situacijoms.
Iškilus techninėms problemoms ar sunkumų pasiekiant, naudojantis mokymosi ištekliais ir
veiklomis ar organizuojant nuotolinį mokymąsi tam skirtoje aplinkoje specialistai kreipiasi
pagalbos į IT specialistą. IT specialistas konsultuoja specialistus, apmoko naudotis IT priemonėmis
ir mokymosi ištekliais, veiklomis.
Dėstytojai konsultuojasi kursų organizaciniais klausimais su administratoriumi, atsiradus
besimokančiųjų specialiems mokymosi poreikiams, įvairiems mokymosi trikdžiams ar kitoms
probleminėms situacijoms, prireikus papildomos pagalbos teikiant kursus, iškilus asmeninėms
dėstytojų problemoms. Dėstytojai teikia mokymosi medžiagos tobulinimo, papildymo
pasiūlymus. Administratorius konsultuoja dėstytojus, įvertina tobulinimo pasiūlymus ir
informuoja visus dėstytojus apie pakeitimus kursų programoje, inicijuoja supervizijas.
Dėstytojai bendradarbiauja, dalyvauja supervizijose, dalinasi gerąja patirtimi, mokymosi
medžiaga, metodais, turiniu, kartu sprendžia dažniausiai iškylančias problemas, su
Administratoriaus, IT specialistų, specialistų ir kitų ekspertų pagalba sudaro dažniausiai
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užduodamų klausimų duomenų (DUK) bazę, numato standartines problemų sprendimo
procedūras.
Administratorius pagal poreikį nukreipia specialistus pas dėstytojus, besimokančiuosius ar IT
specialistą. Specialistai supažindina administratorių su atliktais darbais, teikia pasiūlymus kurso
mokymosi medžiagos tobulinimui, DUK duomenų bazės pildymui.

Institucija įvardina tokias savo stiprybes kaip lankstumas ir prisitaikymas, tačiau tiek
silpnybėse, tiek grėsmėse įvardina IKT kompetencijų stoką. IKT kompetencijos gali užkirsti kelią
lankstumui realizuoti. Tobulinant institucijos personalo IKT kompetencijas ir teikiant sistemingą
paramą visiems nuotolinio mokymosi proceso dalyviams, galima panaudoti įvairesnes mokymosi
medžiagos pateikimo formas, automatizuoti ar palengvinti dalį kursų organizavimo veiklų.
Tinkamai ir laiku suteikta pagalba ir nuoširdus noras padėti besimokantiesiems bei nuolat jiems
rodomas dėmesys padidina sužadėtinių motyvaciją sąžiningai dalyvauti kursuose ir mažina
netinkamo elgesio tikimybę. Vis dėlto net ir pritaikius IKT priemones, vis tiek išlieka kursų turinio
ypatybės ir su tuo susijusios problemos. Turiniui tobulinti, pritaikyti ir teikti reikalinga ekspertų
bei specialistų parama. Pagal paramos planą besimokantieji ir dėstytojai turi gauti mokymosi
(arba metodinę), IKT, administracinę, specializuotą pagalbą. IT specialistas, administratorius ir
specialistai turi bendradarbiauti ir teikti vieni kitiems pagalbą pagal turimas kompetencijas.
5. IŠVADOS
1. Institucijos teikiami nuotolinio mokymosi Kursai priskiriami neprofesiniam
neformaliajam švietimui, ir nors turi savo specifiką, vertinant paramos sistemos poreikius,
galima remtis bendraisiais nuotolinio mokymosi aspektais ir poreikiais.
2. Vertinant pačią instituciją ir jos paramos poreikius, apžvelgiami visų mokymosi proceso
dalyvių poreikiai ir ypatybės. Didžiausias dėmesys skiriamas IKT priemonėms, kuriomis teikiami
ne tik patys kursai, bet ir konsultacijos, informacija bei kita parama visiems mokymosi proceso
dalyviams.
3. SSGG analizės metu išskirti akcentai: institucija turi nemažai galimybių mokymosi
proceso tobulinimui, mokymosi proceso dalyviams trūksta IKT kompetencijų, dėstytojams kyla
metodinės ir specialistų pagalbos poreikis.
4. Pagal SSGG analizės rezultatus sudarytas paramos teikimo planas, kuriame detalizuoti
mokymosi proceso dalyvių vaidmenys ir atsakomybės, sąveika ir mokymosi proceso dalyvių
paramos poreikiai. Sąveikaujantys dalyviai paramos modelyje: interesantai, besimokantieji,
dėstytojai, administratorius, specialistai ir kiti ekspertai, IT specialistas. Pagal paramos planą
besimokantieji ir dėstytojai turi gauti mokymosi (arba metodinę), IKT, administracinę,
specializuotą pagalbą. IT specialistas, administratorius ir specialistai turi bendradarbiauti ir
teikti vieni kitiems pagalbą pagal turimas kompetencijas.
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BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO ORGANIZAVIMO KOKYBĖS
SISTEMOS KŪRIMAS PAGAL SERVQUAL METODIKĄ
Irma Šileikienė, Ana Usovaitė
Vilniaus kolegija
Santrauka. Šiame straipsnyje, siekiama pritaikyti vieną iš studijų, kaip paslaugos, kokybės vertinimo
metodikų, labai svarbiai ir sudėtingai studijų proceso veiklai - baigiamojo darbo rengimo organizavimas.
Darbe išanalizuota studijų kokybės vertinimo problematika ir SERVQUAL metodikos pritaikymo galimybės
studijų kokybės vertinimui. Ši metodika yra plačiai naudojama kaip paslaugų kokybės matavimo įrankis, ypač
kaip studijų kokybės vertinimo metodika. Pritaikius SERVQUAL paslaugų kokybės vertinimo metodiką
baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo procesui, kaip vieną iš studijų kokybės gerinimo aspektų, o gauti
rezultatai atskleidė svarbiausias tobulinimo kryptis.
Reikšminiai žodžiai: SERVQUAL, studijų kokybė, studijų kokybės įvertinimas.

1. SERVQUAL METODIKOS TAIKYMAS
Aukštojo mokslo kokybės samprata gali būti apibrėžiama kaip sąlygų ir nuostatų rinkinys,
kuris turėtų būti prieinamas mokymosi procese siekiant patenkinti studentų poreikius ir
lūkesčius. Vertinant ir analizuojant studentų reakciją į paslaugų kokybę, reikia atsižvelgti į daugelį
gana svarbių klausimų, nes jų atsakas svarbus ir reikšmingas norint pagerinti rezultatus, įskaitant
mokymo aspektą bei mokymo programos kūrimą ir vykdymą (Nair C. S. (2011), Ulewicz R. (2014),
Asefi F. ir kt. (2017)).
Aišku, bet koks realus procesas gali būti kokybiškai patobulintas. Aukštojo mokslo sritis,
kaip ir daugelis paslaugų sektorių, stengiasi išmatuoti savo teikiamų paslaugų kokybę. Dažniausiai
naudojama paslaugų kokybės matavimo technika (Parasuraman A. ir kt. (1988), Sahney S. (2004)
yra SERVQUAL modelis. SERVQUAL metodika sukurta Parasuraman A. ir kt. (1988). Autoriai
įvertino paslaugų kokybę ir palygino rezultatus su klientų lūkesčiais dėl tos pačios paslaugos.
Pasak Parasuraman A. ir kt. (1988), nepriklausomai nuo teikiamų paslaugų rūšies, vartotojai
iš esmės taiko vienodus kokybės vertinimo kriterijus. Paslaugų kokybės suvokimas yra
apibendrinta klientų nuomonė apie suteiktą paslaugą po sėkmingos ar nesėkmingos patirties.
SERVQUAL metodikos privalumai (Asubonteng P. (1996)):

SERVQUAL metodas gana paprastai, patikimai taikomas ir vykdomas bei nereikalauja
didelių, sudėtingų investicijų;

SERVQUAL metodika skirta nagrinėti vertinti esamą organizacijos teikiamų paslaugų
kokybę;

SERVQUAL metodika suteikia galimybę gauti išsamius duomenis apie organizacijos
klientų norus ir pageidavimus, susijusius su paslaugų kokybe;

SERVQUAL metodika leidžia nustatyti klientų lūkesčius ir atsižvelgti į juos siekiant
tobulinti paslaugas.
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Dauguma SERVQUAL metodikos naudotojų pripažįsta, kad išsamus ir visapusiškas paslaugų
poreikių ir paslaugų kokybės tyrimas suteikia neįkainojamą požiūrį į paslaugų kokybės gerinimą.
SERVQUAL pateikia išsamią informaciją apie:

klientų aptarnavimo suvokimą (standartas, kurį nustato klientai);

klientų suvokimo rodiklių lygį;

klientų komentarus ir pasiūlymus;

darbuotojų nuomonę apie lūkesčius ir klientų pasitenkinimą.
SERVQUAL metodikos trūkumai (Asubonteng P. (1996)):

Sudarant SERVQUAL metodikos instrumentarijų, labai svarbus jo adaptavimas pagal
tiriamų paslaugų specifiką. Nuo to priklauso tyrimo rezultatai;

SERVQUAL metodo duomenų patikimumas tiesiogiai priklauso nuo respondentų
atsakymų objektyvumo. Jei tarp respondentų dominuoja išankstinis nusistatymas ar
abejingumas, anketos gali būti pildomos atmestinai, neįsigilinant į klausimų specifiką.

Pagal SERVQUAL metodą kokybė yra vertinama klientų pasitenkinimu, nors
pasitenkinimas yra tik vienas iš požiūrio į kokybę niuansų.

Kai kurie tyrimai kelia abejonių dėl minėtų penkių parametrų pagrįstumo ir lygiaverčio
metodo taikymo visose paslaugų srityse.
Norėdami surasti atsakymą į pagrindinį klausimą „Ko trūksta klientui arba ko jis nori iš
mūsų?“, būtina atlikti tris nuoseklius veiksmus:

nustatyti organizacijos / įmonės teikiamų paslaugų kokybės lygį;

nustatyti, kokių kriterijų reikia norint nustatyti teikiamų paslaugų / produktų kokybę;

patikrinti gautų tyrimų rezultatų objektyvumą ir patikimumą.
Klientai suvokia teikiamos paslaugos kokybę pagal jų įgytą patirtį. Palankios arba
nepalankios vartotojų patirtys, taip pat jų teigiamos ir neigiamos emocijos gali turėti didelę įtaką
suvokiamai paslaugų kokybei. Be to, klientų vertinimai priklausys nuo palyginimų su ankstesne
aprantavimo patirtimi pas konkurentus.
SERVQUAL metodika yra penkių lygių (spragų) kokybės valdymo modelis (1 pav.). Šis
modelis padeda organizacijai pagerinti suteikiamų paslaugų kokybę. Tačiau pateiktas modelis
nėra vienintelis būdas, kuriuo klientai naudojasi vertinant paslaugą. Jie taip pat gali naudoti
penkis plačios apimties aspektus kaip sprendimo kriterijus: apčiuopiamumą, patikimumą,
atsakingumą, užtikrinimą ir empatiją (Abu H.H.F. (2008)):

Apčiuopiamumas: fiziniai įrenginiai, įranga ir personalo išvaizda;

Patikimumas: galimybė patikimai ir tiksliai atlikti pažadėtąją paslaugą;

Atsakingumas: noras padėti klientams ir greitai teikti paslaugas;

Užtikrinimas: darbuotojų žinios ir pagarba, jų gebėjimas įgyti pasitikėjimą;

Empatija: rūpestingas, individualus dėmesys.
Apčiuopiamumas apima visus materialius dalykus, t. y. viską, ką klientas gali pajausti arba
apčiuopti. Tai fiziniai aspektai, įranga, pastato fasadas, mokymo įstaigos informacinės medžiagos.
Šis paslaugų kokybės matas susijęs su viskuo, kas sėjasi su daiktais, panaudotų paslaugų teikimo
procese. Pavyzdžiui, patalpų išvaizda ir įrengimas, darbuotojų išvaizda, interjeras ir patalpų švara.
Patikimumas turėtų būti suprantamas kaip organizacijos arba įstaigos gebėjimas užtikrinti
tinkamai ir laiku atlikti tą, ką garantuoja savo klientams. Patikimumas yra organizacijos gebėjimas
daryti savo klientams tai, ką ji pažadėjo daryti be trūkumų ir nepriekaištingai. Patikimumas įstaigos gebėjimas teikti paslaugas teisingai ir patikimai, tiksliai ir laiku įvykdyti pažadus. Dėstytojo
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gebėjimas rengti nuolat įdomias bei naudingas paskaitas; gebėjimas paskaitų metu pateikti
informaciją, kuri būtų vertinga studento siekiamai kvalifikacijai; dėstytojo gebėjimas pasitaisyti,
padarius klaidą.
Atsakingumas reiškia, kaip lengvai, atsižvelgiant į klientus, organizacijos atstovai reaguoja į
jų pageidavimus ir prašymus. Atsakingumas - nuoširdus personalo noras ir gebėjimas išgirsti
klientą ir jam padėti, klientų aptarnavimo efektyvumas.
Pavyzdžiui:

kaip greitai įvykdomas užsakymas;

kaip draugiškai ir nuoširdžiai personalas vertina klientą;

kaip darbuotojai reaguoja į klientų skundus, pastabas, komentarus ir pan.
Atsakingumas yra rodiklis, leidžiantis klientui jausti, kad organizacija jam nėra abejinga, ir
visada pasirengusi padėti, paslaugos teikėjo pasirengimas padėti klientui nedelsiant išspręsti
iškilusias problemas, gebėjimas išpildyti jų poreikius. Dėstytojo gebėjimas greitai atsakyti į
studentų poreikius, noras padėti išspręsti studentams iškilusias problemas.
Užtikrinimas tai personalo žinios, gebėjimai, kompetencija, atsakomybė ir galėjimas įgyti
klientų pasitikėjimą.
Paslaugą teikiančio personalo kompetentingumas, paslaugumas, mandagumas, pagarba
klientui. Dėstytojo kompetentingumas, jo nešališkumas vertinant studento darbus, noras
diskutuoti su studentais, atsakyti į jų klausimus, šiltas bei pozityvus bendravimas su studentais.
Empatija apima rūpestį ir individualų dėmesį klientams. Gebėjimas suprasti klientą, jo
pageidavimus, domėjimasis kliento poreikiais. Dėstytojo gebėjimas „išgirsti“ studentų
individualius poreikius, nuoširdžiai domėtis studentų lūkesčiais, juos motyvuoti.
Empatija parodo, kiek suprantami kiekvieno kliento individualūs poreikiai, kliento ypatumų
įvertinimas, noras suprasti jo poreikius ir noras juos patenkinti teikiant tinkamas individualizuotas
paslaugas. Savo ruožtu tai leidžia klientui pajausti, kad organizacija jį supranta.
2. SERVQUAL METODIKOS REALIZACIJA
Metodiką SERVQUAL sudaro du etapai:
1 etapas. Respondentai (kolegijos studentai) raginami atsakyti į klausimus ir išreikšti savo
lūkesčius dėl idealios baigiamųjų darbų rengimo tvarkos įgyvendinimo. Klausimai priklauso tik
nuo konkrečios akademinės veiklos srities – baigiamojo darbo rengimo. Šiame etape nėra
nuorodų į konkrečią specialybę arba konkrečią katedrą. Etape nustatoma, kurie iš kokybės
kriterijų yra svarbiausi respondentams, palyginant su abstrakčia veikla, egzistuojančia tiriamoje
srityje. Norint nustatyti geriausią paslaugą, respondentai raginami atsakyti į klausimus
naudodamiesi balų sistema. Norint tai padaryti, kiekvienas respondentas turėjo įvertinti
nurodytus kriterijus penkių balų skalėje. Įvertinimo tikslais yra įprasta naudoti penkių balų
sistemą, kai respondentai parašo kiekvienam klausimyno klausimui įvertinimą nuo 1 iki 5. Vienas
balas atitinka įvertinimui „labai blogai“, penki balai įvertinimui „labai gerai“:

5 - Visiškai nesutinku

4 - Ne sutinku

3 - Nei sutinku, nei nesutinku

2 - Sutinku

1 - Visiškai sutinku
117

Šis etapas yra būtinas, tam kad būtų sukurtas apibendrintas tiriamos veiklos, siūlančios
vieną ar kitą paslaugą arba produktą objekto, etalonas. Remiantis šiuo etalonu, galima gauti
idealaus veiklos dalyvio įvaizdį.
Šis metodas leidžia taikyti palyginamąjį požiūrį. Kiekybiškai lūkesčiai bus išreikšti gautų balų
vidurkiu. Jo rodiklis yra dydžio E – laukimo reikšmė.
2 etapas. Respondentai yra prašomi įvertinti tam tikros katedros dėstytojų paslaugų
kokybę atsakant į tuos pačios klausimus ir taikant tą pačią vertinimo skalę kaip ir pirmajame
etape. Konkretaus asmens suvokimas, atsižvelgiant į jam teikiamas paslaugas, taip pat bus
vertinamas balais. Jo rodiklis yra dydžio P – suvokimas reikšmė. Tuomet suvokimo vertinimų
rezultatai lyginami su lūkesčių įverčiais, o skirtumas rodo, kaip tinkamai teikiamos paslaugos /
produktai (algoritmas „laukimas minus suvokimas“).
Taigi teikiamos paslaugos kokybę galima išreikšti paprasta matematine formule:
SQ = P - E, kur SQ yra įmonės paslaugų lygis arba atotrūkis tarp E – laukimo reikšmės ir P –
suvokimo reikšmės (Expectation - Perception, P-E).

Jei laukimo (tikėtini arba idealūs) įverčiai viršija suvokimo reikšmes, veikla vykdoma
sėkmingai.

Jei laukimo įverčiai yra mažesni nei tikrieji, bendrovė turi imtis priemonių tam tikrų
kriterijų vykdymui pagerinti.

Jei laukimo įverčiai sutampa su tikraisiais, paslaugos teikiamos gana sėkmingai, tačiau
yra galimybė tobulėti.
Metodikos SERVQUAL algoritmas:
1. Naudojant žemiau pateiktą klausimyną, gaunamas kiekvieno pateikto klausimo
lūkesčių iš būsimos paslaugos įvertinimas. Toliau analogiškai nustatomas suteiktos paslaugos
suvokimo įvertinimas. Kiekvienam klausimui apskaičiuota atotrūkio A reikšmė,
kur
atotrūkis A = suvokimas P - laukimas E.
2. Kiekvienai klausimų grupei apskaičiuotas atotrūkio reikšmių vidurkis
3. Sudedami atotrūkio reikšmių vidurkiai, apskaičiuoti antrajame žingsnyje, ir padalinami
iš 5, gaunamas SERVQUAL rodiklio vidurkis. Gauta vidurkio reikšmė yra nesvertinis išmatuotos
paslaugų kokybės matas.
3. TYRIMO PRIEMONĖS
Tyrimo anketą sudaro 3 dalys: pirmojoje dalyje pateikiamos pirmos pakopos studijų
studentų demografinės charakteristikos, tokios kaip amžius, lytis ir balų vidurkis. Antroje dalyje
naudojamas SERVQUAL metodikos klausimynas vertinant studentų lūkesčius ir paslaugų kokybės
santykį. Į šį klausimyną įtraukti 20 klausimų, apimantys penkis paslaugų kokybės vertinimo
metmenis:

apčiuopiamumas (angl. tangibles) (4 klausimai),

patikimumas (angl. reliability) (5 klausimai),

atsakingumas (angl. responsiveness) (3 klausimai),

užtikrinimas (angl. assurance) (4 klausimai),

empatiškumas (angl. emphathy) (4 klausimai).
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SERVQUAL skalė buvo parengta pagal autorius Parasuraman A. ir kt. (1991). Be to,
panaudota 5 taškų Likerto tipo skalė, pradedant nuo visiškai nesutinku (1) iki visiškai sutinku (5)
(Visiškai nesutinku, Nesutinku, Nei sutinku, nei nesutinku, Sutinku, Visiškai sutinku). Susipažinimui
su kolegijos pirmos pakopos studentų lūkesčiais ir suvokimu apie aukštojo mokslo įstaigos
paslaugų kokybę apklausti 58 Informacijos sistemų ir Elektroninio verslo technologijų specialybės
4 kurso studentai, kurie rengis baigiamąją darbą.
Žemiau pateikta apklausos anketa (1 lentelė).
1 LENTELĖ. APKLAUSOS ANKETA.
I. Apčiuopiamumas (angl. tangibles)
T1. Jums svarbu, kad fakulteto patalpos būtų pritaikytos ir patogios baigiamojo darbo rengimo ir
gynimo procesams.
T2. Jums svarbu, kad fakultetas turėtų modernią baigiamojo darbo rengimo ir gynimo procesams
reikalingą įrangą (auditorijos, laboratorijos, kompiuteriai, programinė įranga, projektoriai ir pan.).
T3. Jums svarbu, kad fakultetas dirbtų visiems studentams patogiu laiku.
T4. Jums svarbu, kad baigiamojo darbo rengimui ir gynimui skirtos mokymo priemonės būtų lengvai
ir patogiai prieinamos studentams bei nuolat atnaujinamos ir tobulinamos (studijų programų
aprašai, studijų tvarkos, lankstinukai, metodiniai nurodymai, mokslinių tyrimų ištekliai ir pan.).
II. Patikimumas (angl. reliability)
RL1. Jums svarbu, kad susitikimai su baigiamųjų darbų vadovais ir konsultantais vyktų pagal iš anksto
paskelbtą tvarkaraštį arba asmeniškai susitarus.
RL2. Jums svarbu, kad studentai būtų laiku ir tiksliai informuojami apie tam tikras baigiamųjų darbų
veiklas ir rengimo etapus (peržiūras, pristatymus, gynimus ir pan.).
RL3. Jums svarbu, kad dėstytojai stebėtų ir tiksliai fiksuotų baigiamojo darbo rengimo pažangą
(dalyvavimas konsultacijose, peržiūrose, tarpiniuose atsiskaitymuose ir pan.).
RL4. Jums svarbu, kad dėstytojai taikytų objektyvius ir aiškius baigiamųjų darbų vertinimo kriterijus
ir tinkamai informuotų studentus apie atliktų darbų vertinimų rezultatus.
RL5. Jums svarbu, kad baigiamojo darbo rengimo ir gynimo metodinė medžiaga būtų aiški ir lengvai
suprantama studentams.
III. Atsakingumas (angl. responsiveness)
RS1. Jums svarbu, kad studentų pageidavimai, prašymai bei reikalavimai būtų tvarkomi, sprendžiami
laiku ir greitai.
RS2. Jums svarbu, kad fakulteto darbuotojai greitai ir aiškiai atsakytų į studentų klausimus.
RS3. Jums svarbu, kad fakulteto darbuotojai teiktų paramą ir pagalbą studentams baigiamųjų darbų
rengimo klausimais.
IV. Užtikrinimas (angl. assurance)
A1. Jums svarbu, kad studentai būtų pasirengę ir turėtų pakankamai kompetencijų atlikti ir apginti
baigiamąją darbą.
A2. Jums svarbu, kad baigiamųjų darbų tematika ir turinys atitiktų studijų programos tikslą.
A3. Jums svarbu, kad dėstytojai turėtų reikiamas dalyko žinias bei tinkamas bendravimo su
studentais įgūdžius.
A4. Jums svarbu, kad dėstytojai teiktų profesionalius atsakymus į studentų dalykinius klausimus.
V. Empatiškumas (angl. emphathy).
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E1. Jums svarbu, kad dėstytojai suprastų studentų poreikius, rodytų teigiamą požiūrį į studentus ir
kiekvienam studentui skirtų individualų dėmesį.
E2. Jums svarbu, kad dėstytojai vienodai ir su pagarba vertintų studentus.
E3. Jums svarbu, kad dėstytojai būtų pasirengę studentų baigiamųjų darbų vadovavimui.
E4. Jums svarbu, kad fakultete būtų atsižvelgiama į studentų atsiliepimus tobulinant baigiamųjų
darbų rengimo ir gynimo procesus.

4. REZULTATŲ APTARIMAS IR DISKUSIJOS
Darbe apdorotos visos studentų apklausos anketos. Suskaičiuotos E (laukimo), P
(suvokimo) ir SQ (atotrūkio) reikšmės kiekvienam klausimui atskirai. Apklausos rezultatai pateikti
2 lentelėje ir 1 pav.
2 LENTELĖ. APKLAUSOS REZULTATAI PAGAL KIEKVIENĄ KLAUSIMĄ.
Kriterijus
T1
T2
T3
T4
RL1
RL2
RL3
RL4
RL5
RS1
RS2
RS3
A1
A2
A3
A4
E1
E2
E3
E4

E (laukimo)
reikšmės
4,03
4,16
4,07
4,26
4,31
4,38
4,09
4,40
4,33
4,40
4,38
4,50
4,45
4,17
4,45
4,52
4,24
4,60
4,29
4,45

P (suvokimo)
reikšmės
3,73
3,56
3,81
3,83
4,27
4,13
4,06
3,79
3,90
3,73
4,00
4,21
4,06
3,98
3,85
4,00
3,90
3,73
3,94
3,46

SQ (atotrūkio) reikšmės (suvokimas P laukimas E)
-0,30
-0,60
-0,26
-0,43
-0,04
-0,24
-0,03
-0,61
-0,42
-0,67
-0,38
-0,29
-0,39
-0,19
-0,60
-0,52
-0,34
-0,87
-0,35
-0,99
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1 pav. Apklausos rezultatai pagal kiekvieną klausimą.

Iš pateiktų rezultatų matyti kad, kai kurie rodikliai, kuriuos studentai vertina kaip turintį
žemą kokybės lygį, yra vieni iš svarbiausių pagal apklaustųjų studentų nuomonę. Galima pasakyti,
kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas šioms problemoms:
1. Kad fakultete būtų atsižvelgiama į studentų atsiliepimus tobulinant baigiamųjų darbų
rengimo ir gynimo procesus. (20 klausimas, atotrūkis -0,99)
2. Kad dėstytojai vienodai ir su pagarba vertintų studentus. (18 klausimas, atotrūkis -0,87)
3. Kad studentų pageidavimai, prašymai bei reikalavimai būtų tvarkomi, sprendžiami laiku ir
greitai. (10 klausimas, atotrūkis -0,67)
4. Kad dėstytojai taikytų objektyvius ir aiškius baigiamųjų darbų vertinimo kriterijus ir
tinkamai informuotų studentus apie atliktų darbų vertinimų rezultatus. (8 klausimas,
atotrūkis -0,61)
5. Kad dėstytojai turėtų reikiamas dalyko žinias bei tinkamas bendravimo su studentais
įgūdžius. (15 klausimas, atotrūkis -0,6)
Be to, buvo atlikta situacijos analizė pagal 5 kriterijus (3 lentelė). Respondentų teigimu,
patikimumo, atsakingumo ir empatiškumo kriterijai yra svarbiausi, apčiuopiamumo ir
empatiškumo kriterijai yra problemiškiausi.
3 LENTELĖ. APKLAUSOS REZULTATAI PATEIKTI PAGAL ATSKIRAS GRUPES.
Kriterijų grupė
Apčiuopiamumas
(angl. tangibles) T
Patikimumas
(angl. reliability) RL
Atsakingumas
(angl. responsiveness) RS
Užtikrinimas
(angl. assurance) A
Empatiškumas
(angl. emphathy) E

E (laukimo)
reikšmės

P (suvokimo)
reikšmės

SQ atotrūkio reikšmės
(suvokimas P - laukimas E)

4,13

3,73

-0,40

4,30

4,03

-0,27

4,43

3,98

-0,44

4,40

3,97

-0,43

4,40

3,76

-0,64
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Tam kad įvertinti fakulteto darbo kokybę organizuojant baigiamųjų darbų rengimą. Tam
tikslui reikia apsikaičioti SERVQUAL metodikos kokybės rodiklį Q. Jeigu kokybės rodiklis Q lygus
nuliui, kliento lūkesčiai sutampa su tikra faktine kokybe. Jei laukimo reikšmė E didesnė už P
suvokimo reikšmę, kokybės rodiklis Q turės neigiamą reikšmę. Esant didesnei suvokimo reikšmei
P kokybės rodiklis Q bus teigiamas. Nuliniai ir teigiami kokybės veiksnių rodikliai Q laikomi
sėkmingais. Netoli nulinės reikšmės rodikliai yra patenkinami. Neigiami kokybės rodikliai yra
nepatenkinami ir byloja apie prastą veiklą.
SERVQUAL kokybės rodiklio Q atsižvelgiant į vartotojų lūkesčius apskaičiavimas.
1

SERVQUAL kokybės rodiklis Q atsižvelgiant į klientų lūkesčiais apskaičiuojamas pagal
formulę:
Q1=E-PE*100%
(1)
čia Q - su kliento lūkesčiais susijęs kokybės rodiklis;
E - tikėtino kokybės lygio vidutinis įvertis;
P - suvokto kokybės vidutinis lygio įvertis.
Su kliento lūkesčiais susijęs kokybės rodiklis apskaičiuotas pagal formulę (1) ir lygus
Q =9.86.
Kuo mažesnė santykinio kokybės rodiklio Q vertė, tuo kokybiškesnes paslaugas teikia
įmonė ar organizacija. Šioje skaičiavimų metodikoje atsižvelgiama ne tik į lūkesčių ir suvokimo
skirtumą, bet ir į numatomą kokybės vertinimo vertę.
Pagal SERVQUAL metodiką kokybės rodiklis Q yra absoliutus dydis. Tačiau kartu su
absoliučiomis statistinėmis vertėmis, ekonominėje-statistinėje analizėje yra labai svarbūs
santykiniai dydžiai. Santykinį kokybės rodiklį galima apskaičiuoti naudojant idealią vertę.
1

1

1

1

1

SERVQUAL kokybės rodiklio Q apskaičiavimas idealios vertės atžvilgiu.
2

Ideali reikšmė yra didžiausia galima lūkesčių vertė, kuri SERVQUAL modelyje yra penki.
Susietas su idealia verte kokybės rodiklis Q apskaičiuojamas pagal formulę:
Q2=5-P5*100%
(2)
čia: Q - kokybės koeficientas palyginant su idealia verte;
įvertis 5 – idealus arba maksimalus vartotojų lūkesčių įvertinimas.
Susietas su idealia verte kokybės rodiklis apskaičiuotas pagal formulę (2) ir lygus Q =22,06.
Šis koeficientas parodo naudotojų suvokiamų paslaugų kokybės santykį su naudotojų
maksimaliais lūkesčiais. Kuo žemesnis rodiklis, tuo aukštesnis kokybės lygis.
2

2

2

SERVQUAL svertinių balų apskaičiavimas
Mokymo procesas turi dvi būdingas dalyvių grupės: dėstytojus ir studentus. Todėl atskirų
metmenų svorio koeficientai apsikaičiojami pagal studentų ir dėstytojų apklausos rezultatus.
Studentai ir dėstytojai atsakė į anketą pateiktą 1 lentelėje. Respondentai studentai aprašyti
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antrajame skyriuje. Papildomai apklausti aštuoni Vilniaus kolegijos Informacinių sistemų katedros
dėstytojai, turintys nuo 10 iki 30 metų patirties. SERVQUAL metmenų svorio koeficientai pateikti
4 lentelėje.
4 LENTELĖ. SERVQUAL METMENŲ SVORIO KOEFICIENTAI.
Kriterijų grupė

Svorio koeficientai pagal studentų
lūkesčius

Svorio koeficientai pagal dėstytojų
lūkesčius

19,08
19,86
20,44
20,31
20,31

19,33
20,80
18,38
21,46
20,04

Apčiuopiamumo
vidurkis
Patikimumo vidurkis
Atsakingumo vidurkis
Užtikrinimo vidurkis
Empatiškumo vidurkis

Iš 4 lentelės duomenų matosi, kad SERVQUAL metmenų svorio koeficientų reikšmės pagal
studentų ir dėstytojų lūkesčius yra labai panašūs.
5 LENTELĖ. SERVQUAL SVORIO METIMO BALAI.
Kriterijų grupė

Apčiuopiamumo
vidurkis
Patikimumo
vidurkis
Atsakingumo
vidurkis
Užtikrinimo
vidurkis
Empatiškumo
vidurkis

Balai iš 3 lentelės
padauginti svorio
koeficientų pagal
studentų lūkesčius iš
4 lentelės

Svertiniai
balai pagal
studentų
lūkesčius

Balai iš 3 lentelės
padauginti iš svorio
koeficientų pagal
dėstytojų lūkesčius iš
4 lentelės

Svertiniai
balai pagal
dėstytojų
lūkesčius

-0,40x19,08

-7,63

-0,40x19,33

‐7,73

-0,27x19,86

-5,36

-0,27x20,8

‐5,62

-0,44x20,44

-8,99

-0,44x18,38

‐8,09

-0,43x20,31

-8,73

-0,43x21,46

‐9,23

-0,64x20,31

‐13,00

-0,64x20,04

‐12,82

Pirmasis – ketvirtasis klausimai yra susiję su materialiais paslaugų kokybės aspektais.
Atotrūkio dydis yra 7,63. Studentų lūkesčiai dėl materialiųjų dalykų yra dideli, tačiau
apčiuopiamumo suvokimas yra žemas. Gauti rezultatai rodo, kad kolegijai ir fakultetui reikėtų
daugiau investuoti į infrastruktūros ir įrangos tobulinimą. Ypač aukštas atotrūkis gautas
gvildenant problemą (antras anketos klausimas), kad fakultetas turėtų modernią baigiamojo
darbo rengimo ir gynimo procesams reikalingą įrangą (auditorijos, laboratorijos, kompiuteriai,
programinė įranga, projektoriai ir pan.).
Penktajame – devintajame klausimuose aptariama kokybės vertinimo patikimumo
dimensija. Ji gavo vidutiniškai 5,36 balo. Mažiausias atotrūkis tarp visų metmenų. Studentų
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lūkesčiai dėl baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo proceso patikimumo yra dideli, tačiau jų patirtis
sako kitaip. Kolegija ir fakultetas turi rimtai apsvarstyti galimybę investuoti į mokymus ir išteklius,
kad iš tikrųjų būtų galima laikytis pažadėtų terminų. Patikimumo metmenų grupėje aukščiausią
atotrūkio balą gavo klausimas, kad dėstytojai taikytų objektyvius ir aiškius baigiamųjų darbų
vertinimo kriterijus ir tinkamai informuotų studentus apie atliktų darbų vertinimų rezultatus
(aštuntas anketos klausimas).
Atsakingumo aspektas aptariamas 10–12 klausimuose. Dimensijos vidutinis atotrūkis buvo
8,99, o tai yra antras pagal dydį atotrūkis tarp visų penkių aspektų. Tai rodo, kad suvokimas yra
daug mažesnis už lūkesčius ir turime tobulėti. Didžiausias atotrūkis tarp aspektų yra dešimtasis
klausimas, susijęs su studentų pageidavimų, prašymų bei reikalavimų tvarkymo operatyvumu.
Tryliktasis – šešioliktasis klausimai yra susiję su užtikrinimo aspektu. Jis gavo 8,73 atotrūkio
balą, kuris yra trečias pagal dydį atotrūkis tarp penkių matmenų. Šis aspektas susijęs su saugos ir
saugumo jausmu, kurį studentai patiria vykstant baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo procesui.
Tai rodo, kad suvokimas yra daug mažesnis už lūkesčius ir kad šis procesas nėra komfortiškas
studentams. Penkioliktojo klausimo aspektas gavo aukščiausią atotrūkį tarp visų klausimų,
rodančių nesaugumo jausmą tarp studentų. Jame gvildenama problema, kad dėstytojai turėtų
reikiamas dalyko žinias bei tinkamus bendravimo su studentais įgūdžius.
Septynioliktajame – dvidešimtajame klausimuose aptariama empatiškumo dimensija. Ji
gavo vidutiniškai 13,00 balo. Didžiausias atotrūkis tarp visų matmenų. Studentų lūkesčiai dėl
empatiškumo yra dideli, tačiau jų reali patirtis sako kitaip. Didžiausias šios dimensijos lūkesčių
balas rodo nepasitenkinimą personalo supratingumu, objektyvumu ir reagavimu į pastabas dėl
baigiamųjų darbų rengimo proceso tobulinimo. Aukščiausius suvokimo balai, šioje dimensijoje ir
tarp visų suvokimo balų, gauti atsinioktajame klausime, kuris nurodo, kad dėstytojai vienodai ir
su pagarba vertintų studentus ir dvidešimtajame klausime, kad fakultete būtų atsižvelgiama į
studentų atsiliepimus tobulinant baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo procesus.
5. IŠVADOS
Darbe sėkmingai pritaikytas SERVQUAL metodiką mokymo procesui analizuoti baigiamųjų
darbų rengimą ir gynimo procesą Elektronikos ir informatikos fakultete Vilniaus kolegijoje. Šis
procesas analizuotas pagal penkis metmenis: apčiuopiamumą, patikimumą, atsakingumą,
užtikrinimą, empatiją. Tyrimams sukurta anketą iš dvidešimties klausimų. Susipažinimui su
kolegijos pirmos pakopos studentų lūkesčiais ir suvokimu apie aukštojo mokslo įstaigos paslaugų
kokybę apklausti 58 Informacijos sistemų ir Elektroninio verslo technologijų specialybės 4 kurso
studentai, kurie rengis baigiamąją darbą. Taikytos SERVQUAL metodikos rezultatai atskleidė, kad
1. Išanalizavus specializuotą paslaugų kokybės vertinimo metodiką, sudaryta baigiamųjų
darbų rengimo ir gynimo proceso kokybės įvertinimo anketa, atitinkanti metodinius ir
proceso specifiškumo reikalavimus.
2. Apklausius Informacijos sistemų ir Elektroninio verslo technologijų studijų programų 58
diplomantus bei 8 informacinių sistemų katedros dėstytojų proceso pradžioje (lūkesčių)
ir proceso pabaigoje, baigiamųjų darbų gynimo dieną (suvokimo) ir susisteminus
rezultatus gauta, kad kad apčiuopiamumas, atsakingumas, patikimumas, užtikrintumas
ir empatija turi atitinkamai 7,63, 5,36, 8,99, 8,73 ir 13,00 balus. Šie rezultatai parodė,
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kad tarp studentų lūkesčių ir suvokimo, didžiausią atotrūkį tarp visų metmenų turi
empatija.
3. Apibendrinus atliktų apklausų rezultatus ir apskaičiavus kokybės rezultatus nustatyta,
kad baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo procese, kuris yra be galo atsakingas,
sudėtingas, reikalaujantis daug žinių, savarankiškumo, disciplinos, bendradarbiavimo
dirbant kartu su baigiamojo darbo vadovu, tarp studentų lūkesčių ir suvokimo didžiausią
atotrūkį tarp metmenų turi empatija. Vadinasi baigiamųjų darbų vadovai turi būti ne tik
savo srities profesionalai, bet ir pasižymėti dideliu empatiškumu.
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SPORTO TRENERIŲ PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO
NUOTOLINIU BŪDU APŽVALGA IR PARAMOS TEIKIMO PLANAS
BESIMOKANTIEMS TRENERIAMS
Lina Urbonė, Danguolė Rutkauskienė
Kauno technologijos universitetas
Santrauka: Sporto treneriai turi nuolatos ugdyti savo kompetencijas. Remiantis Lietuvos Respublikos kūno kultūros
ir sporto įstatymu, trenerio pažymėjimas išduodamas 2-jų metų laikotarpiui asmenims, turintiems specialųjį kūno kultūros
ir sporto specialisto išsilavinimą, bei dalyvavusiems ne mažiau kaip 60 val. (per 2 metus) sporto asociacijų rengiamų
seminarų. Dėl nuolatos besikeičiančios gyvenamosios vietos ir nepastovaus darbo grafiko treneriams iškyla problema
ugdyti kompetencijas. Šiame straipsnyje pristatomos trenerių profesinių kompetencijų ugdymo nuotoliniu būdu
galimybės bei pateikiami trenerių paramos sistemos poreikio tyrimo rezultatai.
Reikšminiai žodžiai: treneriai, profesinės kompetencijos, ugdymas, nuotolinis ugdymas, parama.

1. ĮVADAS
Sportas ir sveika gyvensena yra itin svarbu šiame technologijų amžiuje. Sportininkų
paruošimas žengia kartu su naujausiomis technologijomis, todėl trenerių, sporto pedagogų,
profesinių kompetencijų ugdymas, naudojant naujausias metodikas ir technologijas, yra aktualus.
Ugdymas – giliausia žmonijos patirtis, stovinti asmeniškai įgytos patirties (išgyvenimo, socialinės,
politinės, ideologinės, religinės, tautinės…) ir ateities lūkesčių (asmeninių, artimosios aplinkos,
tautos, valstybės, pasaulio…) sankirtoje (Barkauskaitė ir kt., 2015). Kiekvienos srities, taip pat ir
sporto, specialistas turi nuolat mokytis, lavintis, keistis. Aukštoji mokykla negali parengti ir išleisti
trenerio, turinčio galutinai susiformavusius pedagoginius, psichologinius ir metodinius
mokėjimus, įgūdžius bei savimonę (Miškinis, 2006). Sporto pedagogai formuoja save dirbdami ir
tobulindamiesi, todėl labai svarbu suderinti trenerio darbą su mokymosi galimybėmis. Tobulėjant
informacinėms technologijoms, išnaudojant nuotolinio mokymosi galimybes, profesinių
kompetencijų ugdymas gali būti suderinamas su nepastoviu darbo trenerių darbo grafiku bei
besikeičiančia gyvenamąja vieta.
2. SPORTO TRENERIŲ UGDYMO NUOTOLINIU BŪDU GALIMYBĖS
Pastaraisiais metais nuotolinis mokymasis sporto industrijoje populiarėja. Nuotolinį
mokymąsi propaguoja tarptautinės organizacijos – FIBA (Tarptautinė krepšinio federacija), UEFA
(Europos futbolo federacijų asociacija), FFBB (Prancūzijos krepšinio federacija) ir kitos. Šiose
sporto organizacijose siūlomų kursų pagrindą sudaro sporto vadybos studijų
programos. Lietuvoje aukštos kokybės atviros prieigos mokymus sporto ir sveikatingumo
sektoriui rengia VšĮ „Lietuvos sporto akademija“ (2020). Jų misija - aukšto lygio mokslu grįstos
atviros prieigos studijos siekiantiems tobulėti sporto ir sveikatingumo srityse, tuo prisidedant prie
globalios sporto ir sveikatingumo plėtros. Lietuvos sporto akademijoje rengiami kursai visiems,
norintiems įgyti žinių sveikatingumo ir sporto srityje, taip pat ir sveikatingumo trenerių
kvalifikacijos kėlimo kursai bei kursai sveikatos priežiūros ir sveikatos specialistams. Lietuvos
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futbolo federacija (LFF) ir Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA) rengia nuotolinius vaikų
ugdymo ir pedagogikos klausimais. Lietuvos futbolo federacija (LFF) ir Lietuvos masinio futbolo
asociacija (MaFA) savo iniciatyva paruošė 64 valandų trukmės C licenciją, kurią sudaro
internetiniai kursai bei gyvi seminarai, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinių klasių (ir vyresnių)
pedagogams, treneriams bei tėvams, norintiems vykdyti užsiėmimus ar prisidėti prie vykdomų
užsiėmimu su vaikais iki 12 metų. Šioje programoje didelis dėmesys kreipiamas į edukologijos ir
mokymosi mokyti svarbą.
2.1 KREPŠINIO TRENERIO PAŽYMĖJIMO ĮGIJIMO TVARKA
„Lietuvos krepšinio trenerių asociacija“ (toliau LKTrA), keturis-penkis kartus per metus
vykdo krepšinio trenerių specializuotus krepšinio mokymo kursus, kuriuos baigus būtų
išduodamas krepšinio trenerio pažymėjimas. Bendra kursų tematika krepšinio trenerio
pažymėjimui gauti turi būti sudaryta toliau pateiktu principu – 35% paskaitų skirta krepšininkų
techniniam ir taktiniam rengimui, 25% paskaitų skirta krepšininkų bendram ir specialiam fiziniam
rengimui, 20% daugiametei krepšininkų rengimo treniruotei, 15% krepšininkų psichiniam
rengimui, mokymo metodologijai bei treniravimo sampratai, 5% kitoms krepšininkų rengimo
temoms. Kursų tematiką tvirtina LKTrA vykdomasis komitetas. Asmenims, turintiems specialųjį
kūno kultūros ir sporto specialisto išsilavinimą, bei dalyvavusiems ne mažiau kaip 60 val. (per 2
metus) LKTrA rengiamų seminarų, krepšinio trenerio pažymėjimas išduodamas 2 metų
laikotarpiui. Krepšinio trenerio pažymėjimo įgijimo tvarka yra patvirtinta Lietuvos krepšinio
federacijos (2008). Per 2019 metus LKTrA suorganizavo 150 val.mokymų: žiemos seminaras –
8 val., vasaros seminaras – 30 val., 14-os dienų kursai – 112 val.
2.2 KREPŠINIO TRENERIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO SEMINARO APŽVALGA
Krepšinio trenerių specialiųjų ir profesinių kompetencijų ugdymo seminaras „Efektyvus
treniravimas“ vyko 2019 m. gruodžio mėn. 8 d. KTU „Santakos slėnyje“ (teorinė dalis) ir „Žalgirio“
krepšinio mokykloje (praktinė dalis). Šį seminarą organizavo LKTrA, seminaro išklausymo
pažymėjimus išdavė – „Kauno pedagogų kvalifikacijos centras“. Dalyvavimas šiame seminare
aktualus, siekiant reflektuoti treneriams suteikiamą paramą, taip pat sužinoti, ar papildoma
parama jiems būtų tikslinga bei siekiant išsiaiškinti trenerių poreikį nuotoliniam mokymuisi.
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1 pav. „Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos“seminaro programa.

LKTrA skiria daug dėmesio organizuojant kokybišką turinį krepšinio treneriams. „Efektyvus
treniravimo“ seminarą pradėjo LKTrA Prezidentas Dr. Vydas Gedvilas. Jis pristatė LKTrA veiklą,
akcentuodamas, kad krepšinio treneriai yra Lietuvos krepšinio pagrindas. LKTrA vykdomąjį
komitetą sudaro – Dr. Rasa Kreivytė, Dr. Rūtenis Paulauskas, Dr. Henrikas Paulauskas, Algirdas
Milonas, Vladas Garastas. LKTrA Prezidentas – Dr. Vydas Gedvilas, Generalinis sekretorius –
Dr. Nerijus Masiulis. LKTrA įstatuose nurodomas asociacijos veiklos tikslas – koordinuoti Lietuvos
krepšinio trenerių veiklą bei rūpintis jų kvalifikacijos tobulinimu. Siekdama įgyvendinti tikslą,
asociacija: organizuoja ir vykdo krepšinio trenerių seminarus, parodomąsias pratybas bei kitus
metodinius renginius; ruošia, renka ir platina asociacijos narių tarpe metodines priemones ir
literatūrą, statistinius duomenis; bendradarbiauja su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie
LR Vyriausybės, kitomis sporto organizacijomis ir aukštosiomis mokyklomis, rengiančiomis
krepšinio specialistus; ruošia krepšinio trenerių reitingų formules bei pagal jas sudaro geriausių
Lietuvos trenerių sąrašus; rekomenduoja trenerių kandidatūras stažuotėms, išvykoms į
tarptautines varžybas bei kitus renginius; gina asociacijos narių teises, sprendžia ginčus bei
konfliktines situacijas, jei jos nespręstinos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka;
drauge su Lietuvos krepšinio federacija dalyvauja tarptautinės krepšinio federacijos, Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto ir kitų sporto organizacijų veikloje. LKTrA narių skaičius – 439. Iš 230
narių, dalyvavusių apklausoje, 67,4% treniruoja tik vyrų komandas (įskaitant berniukų), 12,2% tik
moterų komandas (įskaitant mergaičių), 13% – tiek vyrų, tiek moterų komandas (įskaitant
mergaičių, berniukų komandas), 7,4% – šiuo metu netreniruoja (2019). Sekančio pranešimo metu
Mindaugas Balčiūnas pristatė „IBU university“. Šio universiteto tikslas – plėtoti Lietuvos krepšinio
tarptautiškumą. Uždaviniai: sudaryti tarptautinės karjeros galimybes Lietuvos krepšinio trenerių
asociacijos nariams; skatinti Lietuvos krepšinio klubų tarptautines partnerystes; vykdyti
tarptautinės edukacijos projektus. Šis universitetas įsteigtas, bendradarbiaujant LKTrA,
„Krepšinio paramos ir vystymo fondui, UAB „EDU Baltica“ (edukaciniai projektai
www.edubaltica.com). Šis universitetas veikia pagal viešosios įstaigos reglamentuojamą veiklą.
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Veikla apima kokybišką aukštojo mokslo studijų organizavimą, sporto, rekreacijos ir laisvalaikio
užimtumo paslaugas, taip pat varžybų organizavimą, seminarų, konferencijų, mokymų,
tobulinimosi kursų rengimą, kvalifikacijos nurodytose srityse kėlimą, mokomojo proceso
organizavimą, programų ir metodikų kūrimą ir realizavimą, įvairių paslaugų, konsultacijų
nurodytose srityse teikimą ir t.t. „IBU university“ vykdomi šie projektai: Kinijos jaunųjų
krepšininkų ilgalaikė treniruočių stovyklą Lietuvoje; World basketball forum renginių
organizavimas Kinijoje, 5-14 dienų užsienio trenerių stažuotės Lietuvoje; mokomosios video
platformos sukūrimas ir administravimas; metodinių treniravimo programų ir krepšinio vystymo
strategijų kūrimas; projektai Tailande, Filipinuose, Jordanijoje, Libane ir t.t. Mindaugas Balčiūnas,
„IBU university“ generalinis direktorius, treneriams suteikė galimybė nemokamai prisijungti prie
prie mokomosios video platformos. Video platformoje www.ibuvideo.com galima rasti virš 400
vaizdo įrašų, kurie yra parengti, filmuojant įvairius praktinius seminarus ir treniruotes. Šiame
universitete nuotoliniu būdu dalyvaujantys kursuose treneriai yra įvertinami, rašant esė arba
reflektuojant žinias, įgytas nagrinėjant pateiktą mokymosi medžiagą. Seminaro metu taip pat
buvo pagerbti U-16 merginų rinktinės pirmieji treneriai ir trenerės. Jiems padėkos žodį nuo visos
krepšinio bendruomenės tarė Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) moterų krepšinio projektų
vadovė Lina Brazdeikytė, kuri teigė, jog pirmųjų trenerių indėlis ypatingai svarbus. „Nesvarbu, kas
būtų tame kelyje, bet rezultatas vis tiek ateina. Ir būtent tai mane labai motyvuoja ir aš labai labai
tikiuosi, kad ir jus tai motyvuoja. Vieną dalyką labai tiksliai žinau, kad viso to nebūtų, jeigu nebūtų
jūsų“, – susirinkusiems treneriams sakė LKF moterų krepšinio projektų vadovė Lina Brazdeikytė
(Lietuvos krepšinio federacija, 2019). Šis pagerbimas parodo bendruomeniškumą tarp trenerių
asociacijos narių. Toliau sekė Lietuvos sporto universiteto profesoriaus Alberto Skurvydo paskaita
– „Efektyvus treniravimas“. Profesorius parengė paskaitą, remiantis naujausiais moksliniais
straipsniais skirtais sportininkų treniravimui. Paskaita buvo labai išsami ir labai informatyvi – buvo
pateiktos mokslinių straipsnių ir tyrimų nuorodos, norintiems pasidomėti plačiau. Daugiausiai
diskusijų sukėlė krepšinio teisėjų asociacijos Prezidento Kęstučio Pilipausko pranešimas
„Naujausių krepšinio taisyklių interpretavimas“. Pristatant naujausias taisykles, kurias
reglamentuoja tarptautinė krepšinio federacija (FIBA), buvo rodomi vaizdo įrašai ir treneriai buvo
skatinami diskutuoti. Kai kurios situacijos sukėlė didelį kelių trenerių priešiškumą ir nuomonių
išsiskyrimą, tačiau trenerių asociacijos Prezidento geranoriškumas ir faktais grįstas taisyklių
paaiškinimas buvo itin naudingas krepšinio treneriams. Krepšinio treneriai aktyviai dalyvavo
diskusijose, tai parodo jų susidomėjimą ir norą tobulėti. Praktinį seminarą pradėjo svečias iš
Ispanijos, iš vienos stipriausių pasaulyje krepšinio lygų – „ACB liga Endesa“. Willy Villar yra buvęs
krepšininkas bei dabartinis „Deportivo de Movistar Estudiantes klubo“ techninis direktorius. Willy
Villar kalbėjo tik ispaniškai, praktinio seminaro metu jam padėjo Alytaus „Dzūkijos“ krepšinio
klubo treneris Valdemaras Chomičius, kuris vertė į lietuvių kalbą ir palaikė kontaktą su
besimokančiais treneriais. Praktinio seminaro metu, padedant Kinijos krepšininkams, buvo
parodytos įvairios situacijos pagal kurias galima pastebėti talentingus krepšininkus jauname
amžiuje. Šios parodomosios treniruotės metu buvo taip pat provokuojamos pyktį sukeliančios
situacijos, parodančios sportininkų psichologinę būklę bei pasiruošimą. Pasak Willy Villar, tai itin
svarbu atsirenkant talentingus jaunuolius į savo komandas. Willy Villar noriai dalinosi savo
patirtimi, jo pranešimų temos buvo – „Jaunųjų talentų identifikavimas“ bei „Estudiantes krepšinio
klubo jaunimo ugdymo filosofija“. Labai didelę įtaką šių pranešimo metu turėjo Valdemaras
Chomičius, kuris ne tik puikiai vertė Willy Villar pranešimus, bet ir pajuokaudavo su treneriais,
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suteikdamas spalvų visai seminaro atmosferai. Seminarą užbaigė krepšinio mokyklos „Žalgirio“
treneris Andrius Vaicekauskas, kuris dalinosi individualių įgūdžių tobulinimo asmenine patirtimi
ir ragino trenerius domėtis krepšinio naujienomis Jungtinėse Amerikos valstijose, kur šis sportas
yra labiausiai populiarus ir kur naudojamos pačios naujausios metodikos.
Apibendrinant dalyvavimą trenerių profesinių kompetencijų ugdymo seminare, galima
teigti, jog LKTrA veikla yra tikrai plati ir labai naudinga treneriams. Seminarai organizuojami
profesionaliai, pasikviečiant aukščiausio lygio sporto specialistus. Tačiau trenerių profesinių
kompetencijų ugdymas neapsiriboja vienos ar kelių organizacijų veikla, todėl trenerių paramos
teikimo planavimo tyrimas išlieka aktualus.
3. PARAMOS TEIKIMO PLANAS TRENERIAMS, UGDANTIEMS PROFESINES KOMPETENCIJAS
Siekiant ištirti trenerių, ugdančių profesines kompetencijas, paramos sistemos poreikį,
svarbu pažvelgti į trenerių ugdymo procesą skirtingais atžvilgiais. Trenerių profesiją pasirenka ne
tik profesionalią karjerą baigiantys sportininkai, bet ir sporto bei sveikos gyvensenos entuziastai,
taip pat pedagogai, pasirenkantys sporto kryptį. Sklandžiam ugdymosi procesui užtikrinti itin
svarbi paramos sistema. Šių laikų treneriai susiduria ne tik su motyvacijos, bendravimo
problemomis, tačiau ne visi yra įvaldę informacines technologijas. Kuriant paramos sistemos
modelį svarbu išsiaiškinti, kaip galima būtų paskatinti trenerius ugdyti kompetencijas. Treneriai –
tai vadovaujamąjį darbą dirbantys pedagogai, dauguma dėl darbo specifikos labai ambicingi,
užsispyrę ir besilaikantys savo nuomonės. Paramos sistema galėtų užtikrinti trenerių
bendradarbiavimą. Taip pat labai svarbu išsiaiškinti būdus, kaip treneriai ieško profesinių
kompetencijų ugdymo kursų – ar jie gauna išsamią informaciją iš sporto asociacijų, ar jiems
reikalingi mokymosi kuratoriai. Siekiant atskleisti besimokančių trenerių ugdymosi poreikį, atlikta
skirtingos kvalifikacijos trenerių paramos sistemos poreikio tyrimo analizė. Šiame tyrime dalyvavo
skirtingi trenerio darbą praktikuojantys asmenys – vienas iš jų baigęs sporto kvalifikaciją
suteikiančias studijas, kitas – pradedantis treneris, profesionalus sportininkas, neturintis
kvalifikacijos. Šiame kokybiniame tyrime atskleidžiamas skirtingos kvalifikacijos trenerių paramos
sistemos poreikis. Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti pradedančių ir kvalifikuotų trenerių, ugdančių
profesines kompetencijas, paramos sistemos poreikį. Tyrimo esminiai uždaviniai – atskleisti
trenerių požiūrį į profesinius gebėjimus, išryškinti kompetencijų ugdymo poreikį, išsiaiškinti,
kokios priemonės tinkamiausios, ugdant profesinius gebėjimus. Kokybinis tyrimas įvykdytas,
pasitelkiant apklausos interviu būdu metodą. Šiam tyrimui pasirinktas griežtai struktūrizuotas
interviu. Iš anksto pasiruoštas interviu planas, kuriame numatytos konkrečios klausimų
formuluotės ir nustatyta griežta klausimų teikimo tvarka.
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3.1 TYRIMO ANALIZĖ
Analizuojant trenerių paramos sistemos poreikį labai svarbu remtis ne tik įvairiais statistiniais
duomenimis, bet ir individualiais poreikiais. Sporto industrija yra labai plati – tą galime pamatyti
net iš apklaustųjų profesijos pasirinkimo. Vienas treneris yra dirbęs orientavimosi sporto treneriu.
Šiuo metu dirba fizinio ugdymo mokytoju-treneriu, taip pat neatlygintinai dirba ir fizinio
parengimo mergaičių tinklinio komandos treneriu. Kitas apklaustasis treneris dirba krepšinio
treneriu su įvairaus amžiaus grupėmis (mergaitėmis, berniukais, suaugusiais) kaip fizinio
paruošimo treneris, pastaraisiais metais dirba papildomai su vyrų komanda, dalyvauja ir
varžybose. Labai skiriasi trenerio profesijos pasirinkimą lėmę motyvai – treneris dirbantis
mokytoju-treneriu švietimo įstaigoje apie trenerio profesiją svajojo jau vaikystėje, išbandė
įvairias sporto šakas - orientavimosi sportą, krepšinį bei futbolą. Aktyvus sportas lėmė sporto ne
tik kaip pomėgio, bet kaip ir profesijos pasirinkimą. Jis baigė kūno kultūros ir sporto pedagogikos
bakalauro laipsnio studijas Klaipėdos universitete. Antrasis treneris sportuoja 13 metų, trenerio
profesiją pasirinko atsitiktinai, profesionaliai sportuojant jam buvo pasiūlyta galimybė dirbti ir
sporto treneriu, norint papildomai užsidirbti. Nors ir buvo įstojęs mokytis Lietuvos sporto
universitete, treniravimo sistemų specialybės – studijų nepavyko suderinti su sporto grafiku, jis
neplanavo ateityje dirbti treneriu. Remiantis šiais duomenimis, galime teigti, jog kiekvienas
treneris yra labai individualus ir profesijos parinkimą lėmę motyvai yra labai skirtingi. Taip pat
galima pastebėti, kad profesionalaus sporto pasirinkimas, gali lemti trenerio darbo pasirinkimą
ateityje, nors to planuose ir nėra. Abiejų trenerių mintys sutapo, jog būti sėkmingu treneriu
neužtenka vien profesinių žinių iš universiteto. Vertinant studijų kokybę universitete, pirmojo
trenerio nuomone, universitetas jam suteikė tik tam tikrų teorinių žinių, o praktinių suteikė labiau
tai, jog tuo pačiu metu pradėjo dirbti treneriu bei kūno kultūros mokytoju mokykloje, taip pat
kartais praktines žinias perteikdavo kitiems studentams vesdamas paskaitas. Antrasis treneris,
universiteto nebaigė, todėl vertinti trenerio profesijos studijų kokybės negalėjo. Stojo į
universitetą neplanuodamas, kad ateityje bus treneris. Jo nuomone, jei galėtų pasirinkti iš naujo,
į studijas žiūrėtų atsakingiau.Remiantis tuo, galime teigti, jog nepriklausomai nuo kvalifikacijos,
treneriai nuolatos turi poreikį tobulinti kompetencijas. Galime įžvelgti, jog treneriai, kalbėdami
apie ugdymą, visada krypsta į praktiką. Praktiką jie išskiria kaip būtiną ugdymo veiklą. Teorinių
žinių įgijimas dažniausiai nėra naudingas, jeigu žinios nesuteikiamos su praktiniais pavyzdžiais.
Išbandant teoriją praktikoje, treneriai pasitikrina, ar teorija yra naudinga ir atsirenka aktualias
temas. Kalbant tiek apie mėgėjišką, tiek apie profesionalų sportą, abu treneriai teigė, jog
profesionalus sportas itin įtakoja trenerio darbą. Sportuojant galima perteikti savo žinias,
įgūdžius, patirtis auklėtiniams, mokytis iš savo klaidų ir jų nekartoti treniruojant. Trenerio darbe
labai svarbu panaudoti savo asmeninę patirtį. Kuomet esi patyręs įvairias situacijas kaip
sportininkas, lengviau suprasti, kurie treniravimo metodai pasiteisino. Tačiau ne visada užtenka
tik praktinės patirties, labai svarbios yra ir teorinės žinios, taip pat bendravimo psichologija.
Treneriai vieningai nutarė, jog patobulinti kompetencijas visada naudinga, nes keičiantis
laikmečiui keičiasi ir tam tikros metodikos, atsiranda naujų įrankių, metodų būdų, taip pat domina
naujovės. Jie aiškiai išreiškė kompetencijų ugdymo poreikį. Treneriai, ugdydami kompetencijas,
susiduria su problemomis. Trūksta kokybiškų, šiuolaikiškų paskaitų, mokymų, trūksta
informacijos, kaip įgyti trenerio specialybę, turint įtemptą darbo grafiką, bei neturint galimybės
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atvykti studijuoti akivaizdžiai. Atsižvelgiant į šias problemas, galime teigti, kad treneriams iškyla
poreikis ugdyti kompetencijas nuotoliniu būdu. Abu treneriai nurodė, jog pas juos yra labai
įtemptas darbo grafikas, tačiau nepaisant įtemptų darbo grafikų, treneriai išlieka motyvuoti
mokytis. Pasak pirmojo trenerio, mokymų trukmę galėtų nulemti kursų, mokymų patrauklumas,
naudingumas, profesionalumas, kryptingumas, motyvacija. Antrajam treneriui trenerio darbas
yra papildoma veikla, nes šiuo metu sportuoja ir profesionaliai, todėl jam mokymų trukmę galėtų
nulemti ir darbo grafiko užimtumas bei mokymų vieta. Siekiant išsiaiškinti trenerių, ugdančių
kompetencijas, reikalingos paramos poreikį, buvo iškeltas klausimas apie viešųjų trenerių
asociacijų veiklą, ar jiems užtenka informacijos apie jas. Pirmasis treneris pastaruoju metu
dalyvavo tinklinio trenerio mokymuose, kuriuose buvo maloniai nustebintas kursus vedančio
trenerio pasiruošimu, praktiniu darbu, žaidimais, pratimais. Trūkumas buvo toks, jog buvo
pateikta per didelis kiekis teorinės medžiagos. Nors ir įgijęs bakalauro laipsnį suteikiantį sporto
srities išsilavinimą, šis treneris negalėjo daugiau pakomentuoti apie sporto asociacijų veiklą, nes
ši veikla jam nepažįstama ir trūksta informacijos. Treneris, nebaigęs studijų, taip pat teigė
nežinantis apie viešųjų sporto asociacijų veiklą, jų rengiamus mokymus. Jis teigė, jog trūksta
informacijos apie skelbiamus mokymus, ypatingai nuotoliniu būdu. Šis iškeltas klausimas labai
svarbus – skirtingų krypčių, skirtingo išsilavinimo treneriai nežino apie viešąsias asociacijas ir
kvalifikacijos tobulinimo kursus. Sprendžiant iš to, galime susidaryti nuomonę, kad jiems
reikalinga parama, pagalba rasti tokią svarbią informaciją. Paklausti, kur ieškotų informacijos,
susidūrę su profesinių kompetencijų ugdymo problemomis, pirmasis treneris teigė, jog ieškotų
informacijos internete, naudojantis paieškos sistemomis arba „Kūno kultūros ir sporto
departamente“. Susidūręs su problemomis, antrasis treneris pirmiausia kreiptųsi į pažįstamus
trenerius, bet pasak jo informacijos, kur galėtų kreiptis iškilus neaiškumams profesinėje srityje
tikrai trūksta. Treneriams labai svarbus bendradarbiavimas tarpusavyje. Pirmasis treneris
nuolatos dalinasi su kitais treneriais naujovėmis. Dažnai išmokęs naujų dalykų, savanoriškai
praveda treniruotes merginų tinklinio komandai ir supažindina su naujovėmis kolegas – fizinio
ugdymo mokytojus. Pasak jo, įvairių metodų, t.y individualaus darbo, darbo porose ar darbo
grupėse, taikymas priklauso situacijos, sporto šakos, svarbu, jog tokie treniravimo būdai būtų
kryptingi. Darbas grupėse ugdo, stiprina bendradarbiavimo įgūdžius. Antrasis treneris teigia, jog
savo darbe sprendimus priima pats, iki šiol neprireikė bendradarbiavimo su kitais treneriais.
Treneriai turi skirtingą patirtį, todėl tikrai naudinga ja pasidalinti. Abu treneriai teigė, jog abiems
yra tinkamas savarankiškasis mokymosi būdas, tačiau norėtųsi, jog būtų derinamas su
mentoriumi, ypač tada, kai prireikia pagalbos iškilus neaiškumams. Mentorius reikalingas,
kuomet reikia pasitarti, paklausti. Savarankiškas mokymasis reikalauja daug savikontrolės, esant
dėstytojui/mentoriui į ugdymą žiūrima atsakingiau. Abu treneriai įvertino savo informacinio
raštingumo žinias teigiamai. Pirmasis treneris savo informacinio raštingumo žinias vertino labai
gerai. Jis naudoja kompiuterį, internetą, žiūri vaizdo įrašus youtube ar kitose platformose, yra
naudojęsis vienerius metus „Sporto biržos“ trenerių vaizdo pamokomis, kurias rodydavo ir savo
ugdytiniams, paįvairindamas treniruotes. Taip pat sužinojęs apie masinius atviruosius mokymosi
išteklius, išklausė ir paskaitų apie sporto treniravimo principus, būdus. Antrasis treneris taip pat
aktyviai skaito straipsnius internete, žiūriu įvairią vaizdo medžiagą youtube ir socialiniuose
tinkluose. Pagal informacinių technologinių naudojimo aktyvumą, galime pamatyti, kokia
dinamiška yra trenerio specialybė, šių laikų treneriai turi būti prisiderinę prie naujovių. Abu
treneriai teigė, jog naudojasi įrašais youtube portale, tai tik dar kartą pagrindžia vaizdo medžiagos
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svarbą trenerių profesinių kompetencijų ugdyme. Abu treneriai pabrėžė, jog jiems vaizdo įrašai
yra priimtiniausia mokymosi medžiaga. Pirmasis treneris pasigedo interaktyvios mokymosi
medžiagos lietuviškai, taip pat nėra susidūręs su interaktyvia mokomąja vaizdo medžiaga ir anglų
kalba. Jo nuomone, interaktyvumas labiau įtrauktų į mokymąsi ir būtų labai naudingas. Antrajam
treneriui patraukliausia vaizdo medžiaga, jo teigimu vaizdo įrašuose geriausiai galima matyti
praktinius aspektus. Tačiau labai svarbu, kad vaizdo įrašai būtų pateikti mažesnėmis dalimis, jie
būtų kokybiški ir atnaujinti. Ieškodami mokymosi medžiagos internete treneriai susiduria su
problemomis – ieškoti medžiagos tenka daug skirtingų šaltinių. Trūksta struktūrizuotai pateiktos
konkrečios medžiagos. Medžiagos ieškojimui prireikia daug laiko. Taip pat trūksta medžiagos
medžiagos lietuvių kalba bei įvairumo. Siekiant pagerinti trenerių profesinių kompetencijų
kokybę Lietuvoje, pasak šių trenerių, pirmiausia reikia supažindinti trenerius, jog yra ne tik
akivaizdūs mokymai, bet taip pat ir nuotoliniai. Reikia, jog būtų labiau kreipiamas dėmesys į
nuotolinių mokymų organizavimą, kokybę bei kiekybę. Taip pat galėtų būti platesnis nuotolinių
studijų pasirinkimas, kad ir gyvenantys užsienyje galėtų mokytis ir ugdyti kompetencijas. Trūksta
profesionalių akivaizdinių ir nuotolinių kursų, prieinamos medžiagos, organizatorių ir entuziastų,
žinoma ir institucijų požiūrio kompetencijų ugdymą, svarbu, jog būtų galima tobulinti
kompetencijas daug neinvestuojant. Abu treneriai artimiausiu metu planuoja ugdyti profesines
kompetencijas. Pirmasis treneris artimiausius penkerius metus galvoja savo kompetencijas
tobulinti ne tik tradiciniais būdais, bet ir internetinėje erdvėje atsiradusiomis galimybėmis,
tokiomis kaip masiniai atvirieji mokymosi ištekliai. Susipažinus su naujovėmis, naują medžiagą ir
toliau planuoja pritaikyti ir išbandyti su savo ugdytiniais. Antrasis treneris norėtų įgyti bakalauro
laipsnį sporto studijų kryptyje. Pasak jo, labiausiai trūksta tokių studijų pasirinkimo ir informacijos
apie trenerio licencijos įgijimo Lietuvoje aspektus.
3.2 PARAMOS TEIKIMO PLANAS BESIMOKANTIEMS TRENERIAMS
Remiantis šiame darbe pateikta esamos padėties analize ir tyrimu, tikslinga sudaryti
paramos besimokantiems treneriams planą.
1. Suteikti tikslingą ir konkrečią informaciją apie viešąsias ir kitas sporto įstaigas,
teikiančias ugdymo veiklą. Lengvai prieinamai pateikti informaciją apie sporto
įstatymo pakeitimus.
2. Pritaikyti sistemą/internetinį puslapį vaizdo įrašų talpinimui, jų struktūrizavimui ir
paieškai.
3. Užtikrinti sąlygas informacijos atnaujinimui.
4. Užtikrinti grįžtamąjį ryšį besimokantiems – tiesioginio bendravimo metu, virtualaus
bendravimo (žinutėmis, forumuose, el. paštu).
5. Teikti mokymosi medžiagą, atitinkančią trenerių keliamus reikalavimus – aktualią,
kokybišką.
6. Užtikrinti vizualizuotos mokymosi medžiagos kokybę, naujumą, atsižvelgti į vaizdo
įrašų trukmę.
7. Interaktyvumo skatinimui naudoti interaktyvią mokymosi medžiagą (pvz. vaizdo įrašai
praturtinti klausimais).
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8.

Pateikti vadovą, instrukcijas, įžanginį vaizdo įrašą, kaip naudotis suteikta mokymosi
medžiagą.
9. Nuolatos stebėti trenerių mokymosi pažangą.
10. Suteikti ir nuolatos atnaujinti informaciją apie naujausias mokymosi metodikas.
11. Užtikrinti trenerių bendradarbiavimo galimybes, skatinant darbą grupėse.
3.3 PARAMOS TEIKIMO PLANAS DĖSTYTOJAMS
Organizuojant kursus treneriams, ugdantiems profesines kompetencijas, yra labai svarbi
dėstytojų bei kursų organizatorių motyvacija. Sportas yra labai dinamiška sritis – dėstytojai,
turėdami tvirtą žinių pagrindą, privalo domėtis naujausiomis metodikomis, naujausia medžiaga.
Dėstytojų pagrindinis darbas yra kaupti žinias ir bendradarbiaujant dalintis informacija. Labai
svarbu, jog viešosios sporto organizacijos, kurios išduoda leidimus treneriams, užtikrintų, jog juos
pasiektų visa reikalinga informacija. Dėstytojams turėtų būti suteikiamos visos bendravimo
priemonės ir skatinamas bendruomeniškumas. Sportas ta sritis, kurioje yra labai svarbi įtaka,
pasiekimai. Norint, kad mokymosi medžiaga/kursas būtų patrauklūs, reikia įvertinti
dėstytojo/trenerio kvalifikaciją, jo įtakos zoną sporto bendruomenėje. Bet tuo pačiu,
organizuojant mokymosi kursą reikia nebijoti ir priimti netradicinių sprendimų. Dėstytojams
ypatingai svarbu ugdyti informacinių technologijų bei anglų kalbos žinias. Turint tvirtą anglų
kalbos pagrindą, dėstytojai galėtų praplėsti mokomosios medžiagos lietuvių kalba duomenų
bazes. O turint informacinių technologijų žinių, galėtų įdomiau pateikti vaizdo medžiagą, suteikti
interaktyvumo. Kaip rodo praktika, technologijų integravimas į mokymosi procesą ne visada
duoda laukiamą teigiamą efektą (pirmiausia mokymosi proceso kokybės gerinimo požiūriu).
Nepakankamas pedagoginis veiksnys naudojant IVT dažnai neleidžia gauti didelio sinerginio
efekto. Nuo dėstytojo, atliekančio daugialypį vaidmenį (besimokantysis, vadovas, projektuotojas
ir tyrėjas), priklauso, ar IVT bus naudojamos sėkmingai, ar ne (Gedvilienė, Kankevičienė, 2014).
Planuojant paramos sistemą dėstytojams reikėtų atsižvelgti į suteikiamą IT specialistų pagalbą
patiems dėstytojams. Planuojant dėstytojų paramą, taip pat reikėtų ir sukurti paskatinimo
sistemą. Paskatinimas galėtų būti finansinio pobūdžio arba motyvacinė sistema, paremta
pasiekimais ar kitomis naudomis. Dėstytojai taip pat galėtų būti skatinami geresnėmis karjeros
galimybėmis. Apibendrinant, dėstytojų paramos plano pagrindiniai aspektai:
1.
2.
3.
4.
5.

Bendravimo bei bendradarbiavo tarpusavyje bei su sporto asociacijomis užtikrinimas.
Parama informacinių technologijų bei anglų kalbos įgūdžių lavinimui.
IT specialistų pagalba.
Motyvacinė sistema, paremta pasiekimais ar kitomis naudomis.
Skatinimas karjeros galimybėmis.
3.4 BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS

Bendravimas ir bendradarbiavimas yra trenerių, ugdančių profesines kompetencijas,
paramos sistemos pagrindas. Nors trenerio profesijoje tiesioginis bendravimas yra labai svarbu,
virtualus bendravimas padeda sumažinti atskirtį. Trenerio darbo vieta dažnai būna nepastovi,
kintanti, todėl bendravimo priemonės yra būtinos. Skatinant bendravimą, šiais laikais dažniausiai
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yra naudojami socialiniai tinklai – facebook, instagram, twitter, linkedin. Facebook platformoje
treneriai aktyviai dalinasi informacija, prideda vieni kitus į kontaktų sąrašus. Nors twitter tinklas
nėra toks populiarus Lietuvoje, sporto pasaulyje patys įtakingiausi treneriai bei sporto srityje
dirbantys profesionalai naudojasi šiuo tinklu. Instagram tinkle sporto paskirties profiliuose galime
rasti itin daug įvairių vaizdo įrašų, kurie gali būti panaudoti, ugdant kompetencijas. Linkedin
tinklas naudojamas užmegzti ir palaikyti profesionalius ryšius. Treneriai taip pat aktyviai
naudojasi whatsapp ir viber programėlėmis, kurdami jose bendraminčių grupes, dalindamiesi
informacija. Kuriant mokymosi kursą/internetinį puslapį, reikia atsižvelgti į socialinių tinklų ar
bendravimo programėlių integraciją. Trenerio darbas reikalauja pastoviai užmegzti naujus ryšius
bei palaikyti esamus, todėl moderniam kursui svarbu turėti integruotas modernias bendravimo
priemones, kad užmegztus kontaktus jie galėtų išlaikyti ir ateityje. Internetiniame puslapyje
bendravimas galėtų būti vykdomas įvairaus pobūdžio forumuose, naujausia informacija
skelbiama skelbimų lentose. Grupiniam darbui gali būti panaudoti socialiniai tinklai bei vaizdo
konferencijų programos – skype, zoom ir t.t. Kuriant kursą/tinklapį svarbu taip pat neperkrauti
informacijos bei pasirinkti populiariausias trenerių tarpe bendravimo priemonės. Vyresnės kartos
trenerius, kurie nesinaudoja virtualaus bendravimo priemonėmis, reikėtų paskatinti,
supažindinti, kaip jomis naudotis. Nors skirtingų sporto šakų specialistai nėra linkę dairytis į kitas
sporto šakas, derėtų nuolatos stebėti ir kitų sporto šakų trenerių profesinių kompetencijų
ugdymo tobulėjimą ir technologines priemones, kurias jie naudoja. Labai svarbu išsiaiškinti
priežastį, kodėl nors bendravimas sporto industrijoje toks svarbus, daug trenerių nepasiekia
informacija, kuria dalinasi sporto asociacijos. Jei problema yra kompetencijų stokoje, reikėtų
išsiaiškinti priežastis ir tai keisti. Atsižvelgiant į kokybiniame tyrime išreikštą trenerių poreikį
darbui grupėse, į mokymosi kursą/tinklapį, reikia integruoti bendradarbiavimo priemones. Šiais
laikais surengti tiesioginę vaizdo konferenciją, parodomąją treniruotę, neskaičiuojant atstumo,
užtenka tik interneto ryšio, kompiuterio bei mikrofono ir vaizdo konferencijų
programos. Pasidalinti patirtimis treneriams, kurie yra skirtingose pasauliuose kraštuose
labiausiai reikia tik motyvacijos. Tokiam trenerių bendravimui didelę reikšmę gali turėti ir
socialiniai tinklai, kuriuose galima rengti ir tiesiogines transliacijas, bei įrašus išsaugoti
platformoje ar išorinėse laikmenose. Tiesiogines transliacijas galima teikti facebook, instagram,
youtube ir kituose portaluose. Trenerio darbe yra labai svarbu kūrybiškumas. Kadangi trenerio
darbas yra nuolat kintantis, dauguma trenerių yra prisitaikę prie naujovių, todėl iniciatyvūs
motyvuojantys dėstytojai gali greitai pasiekti gerų ugdymosi rezultatų. Trenerių profesinių
kompetencijų ugdyme, atsižvelgiant į darbo specifiką, yra nedidelė riba tarp dėstytojo ir studento
– trenerių tarpusavyje santykiai labiau išreikšti kaip kolegiški, todėl galima konstatuoti, jog
trenerių darbas yra paremtas bendradarbiavimu.
Bendravimo ir bendradarbiavimo planas:
1. Pasirinkti moderniausias bendravimo priemones sporto industrijoje.
2. Suteikti informaciją apie bendravimo priemones treneriams, turintiems mažesnius
informacinių technologijų įgūdžius.
3. Skatinti tiesiogines vaizdo konferencijas.
4. Skatinti bei integruoti socialinių tinklų naudojimą.
5. Griežtai nenaudoti pasenusių metodų, aktyviai naudoti naujausias technologijas.
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4. IŠVADOS
1. Nuotolinį mokymąsi propaguoja tarptautinės organizacijos – FIBA (Tarptautinė krepšinio
federacija), UEFA (Europos futbolo federacijų asociacija), FFBB (Prancūzijos krepšinio federacija)
ir kitos. Šiose sporto organizacijose siūlomų kursų pagrindą sudaro sporto vadybos studijų
programos. Lietuvoje aukštos kokybės atviros prieigos mokymus sporto ir sveikatingumo
sektoriui rengia VšĮ „Lietuvos sporto akademija“ (2020).
2. Apibendrinant esamos situacijos patirtį iš trenerių asociacijos pusės ir atlikus trenerių
profesinių kompetencijų ugdymo paramos sistemos poreikio kokybinį tyrimą, galime teigti, jog
ugdant trenerių profesines kompetencijas yra labai svarbu turėti trenerių paramos ugdymo
sistemą. Ne visa asociacijų veikla yra pažįstama treneriams, todėl turint daugiau informacijos apie
šių asociacijų veiklą, treneriai galėtų ugdyti profesines kompetencijas sklandžiau ir kokybiškiau.
Treneriai yra labai motyvuoti studijuoti, taip pat bendrauti ir dalintis patirtimi, tačiau dažnai tam
pritrūksta priemonių. Jie noriai ieško informacijos, tačiau susiduria su struktūrizuotos, konkrečios
informacijos paieškos problema. Taip pat treneriams labai svarbu turėti mentorių, jiems svarbus
paskatinimas, įvertinimas, pamotyvavimas, išaiškinimas, ar mokomasi tinkama kryptimi. Tyrime
dalyvavę treneriai išreiškė didelį poreikį ugdyti profesines kompetencijas. Šie treneriai pabrėžė,
jog turi puikias informacinių technologijų žinias ir savarankiškai mokosi ieškodami informacijos
internete, youtube platformoje, masiniuose atviruosiuose interneto kursuose. Treneriams
reikalinga parama, ieškant susistemintos, konkrečios informacijos. Treneriai taip pat išreiškė
poreikį darbui grupėse, aktyviam bendravimo ir bendradarbiavimo priemonių naudojimui,
interaktyviai vaizdo medžiagai, trumpiems mokomiesiems vaizdo įrašams.
3. Parengtas trenerių, ugdančių profesines kompetencijas, paramos teikimo planas, kurį
apima – vadovo, instrukcijų, įžanginio vaizdo įrašo paruošimas, susisteminta ir nuolatos
atnaujinama informacija, grįžtamojo ryšio užtikrinimas, pagalba turintiems mažesnius
informacinių technologijų įgūdžius. Kuriant mokymosi kursą/internetinį puslapį, reikia atsižvelgti
į socialinių tinklų ar bendravimo programėlių integraciją (facebook, instagram, twitter, linkedin ir
kt.). Trenerio darbas reikalauja pastoviai užmegzti naujus ryšius bei palaikyti esamus, todėl
moderniam kursui svarbu turėti integruotas modernias bendravimo priemones, kad užmegztus
kontaktus jie galėtų išlaikyti ir ateityje. Internetiniame puslapyje bendravimas galėtų būti
vykdomas įvairaus pobūdžio forumuose, naujausia informacija skelbiama skelbimų lentose.
Grupiniam darbui gali būti panaudoti socialiniai tinklai bei vaizdo konferencijų programos –
skype, zoom ir t.t.
4. Paramos teikimo galimybes dėstytojams pagrindiniai aspektai – bendravimo bei
bendradarbiavimo tarpusavyje bei su sporto asociacijomis užtikrinimas, parama informacinių
technologijų bei anglų kalbos įgūdžių lavinimui, IT specialistų pagalba, motyvacinė sistema,
paremta pasiekimais ar kitomis naudomis, skatinimas karjeros galimybėmis.
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BESIMOKANČIŲJŲ MOKYMOSI STILIAIS GRĮSTA INFORMACINIO
RAŠTINGUMO UGDYMO NUOTOLINIU BŪDU METODIKA
Viktorija Mačiulytė, Vitalija Jakštienė
Kauno technologijos universitetas
Anotacija. Aukštosiose mokyklose aktualus klausimas yra studentų informacinio raštingumo ugdymas. Straipsnyje
keliami klausimai: kokia metodika įgalina besimokančiųjų mokymosi stiliais grįstą informacinio raštingumo ugdymą ir
kokiomis priemonėmis ji gali būti realizuojama? Pirmame skyriuje apibūdinamas informacinis raštingumas bei jo ugdymo
poreikis, antrame skyriuje apžvelgiami mokymosi stiliai, pristatoma besimokančiųjų mokymosi stiliais grįsta informacinio
raštingumo ugdymo metodika ir jos realizavimo nuotoliniu būdu galimybės.
Reikšminiai žodžiai: informacinis raštingumas, mokymosi stiliai, informacinio raštingumo ugdymo metodika,
nuotolinis mokymasis.

1. ĮVADAS
Siekiant sėkmingai veikti šiuolaikinėje visuomenėje yra būtina greitai ir efektyviai surasti
reikiamą informaciją, įvertinti jos patikimumą bei gebėti tinkamai panaudoti. Tai aktualu aukštųjų
mokyklų dėstytojams bei studentams. Mokslinės informacijos paieškai atlikti reikalingos
specifinės informacinio raštingumo žinios ir gebėjimai. Taigi universitetuose tampa svarbus
studentų informacinio raštingumo ugdymas. Ne vienu atveju aukštosiose mokyklose studentams
pravedamos informacinio raštingumo ugdymo paskaitos su skaidrėmis auditorijoje, kai
bibliotekininkas pasakoja, studentas klausosi. Tačiau kyla klausimas, ar to pakanka šiuolaikiniams
studentams.
Mokslinėje literatūroje plačiai analizuojami informacinio raštingumo samprata bei
elementai (Crosby, 2018; Bent & Stubbings, 2011 ir kt.), informacinio raštingumo ugdymo
poreikis, galimybės (Bolek, Kokles, Romanová, & Zelina, 2018; Nelson, 2017; Tautkevičienė &
Tautkevičienė, 2015 ir kt.) ir kt. Plačiai diskutuojamos nuotolinio mokymosi galimybės (Hart, &
Davids, 2010; Vaičiūnienė, & Barkauskaitė, 2008 ir kt.), besimokančiojo mokymosi stiliai ir jų
taikymo galimybės bei problemos (An & Carr, 2017; Kolb & Kolb, 2013; Mestre, 2012). Vis dėlto
kyla probleminiai klausimai: kokia metodika įgalina besimokančiųjų mokymosi stiliais grįstą
informacinio raštingumo ugdymą ir kokiomis priemonėmis ji gali būti realizuojama?
Pateikiamo tyrimo tikslas – parengti informacinio raštingumo ugdymo nuotoliniu būdu
metodiką, kurią naudojant besimokantieji įgalinami mokytis jiems priimtinu mokymosi stiliumi.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė.
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2. INFORMACINIS RAŠTINGUMAS IR JO UGDYMO POREIKIS
Mokslinėje literatūroje (Crosby, 2018; Bent & Stubbings, 2011; Pinto, Doucet, & FernándezRamos, 2008 ir kt.) yra pateikta įvairių informacinio raštingumo apibrėžimų. Šiame straipsnyje
remiamasi Amerikos bibliotekų asociacijos (angl. Association of College and Research Libraries –
ACRL) pateiktu apibrėžimu, kuriame akcentuojamas gebėjimas atpažinti, kada informacija
reikalinga, informacijos suradimas, įvertinimas ir efektyvus panaudojimas, taip pat pažymima,
jog tai įgalina žmogų mokytis (Lau, 2006).
Išanalizavus mokslinėje literatūroje pateiktus informacinio raštingumo elementus,
straipsnio autorės apibendrina, jog informacinis raštingumas apima informacinių poreikių
supratimą; paieškos strategijos sudarymą; paieškos vykdymą; rastos informacijos vertinimą;
informacijos šaltinių etišką naudojimą (taisyklingą citavimą bei autorių teisių laikymąsi);
informacijos tvarkymą bei organizavimą (Mačiulytė & Jakštienė, 2019).
Atlikus tyrimą ir apklausus 133 dviejų Lietuvos universitetų studentus (studentai pildė
uždaro tipo klausimyną), nustatyta, jog respondentai savo informacinio raštingumo žinias vertina
labai gerai (9 balais iš 10-ies 24 proc. respondentų), gerai (8 balais 31 proc.) ir pakankamai gerai
(7 balais 20 proc.) (Mačiulytė & Jakštienė, 2019). Vis dėlto, paprašius pagal naudojimo dažnumą
sureitinguoti paieškos įrankius mokslinei literatūrai surasti, 95 proc. respondentų nurodė
universaliąsias paieškos sistemas (pvz., Google). 41 proc. apklaustųjų pažymėjo specializuotosios
paieškos sistemas (pvz., Google Scholar) ir bibliotekų katalogus (virtualiąsias bibliotekas, kai
paieška vykdoma vienu metu visose universiteto prenumeruojamose duomenų bazėse).
Remiantis respondentų atsakymais, galima teigti, jog jie neišnaudoja visų mokslinės literatūros
paieškos galimybių arba ieško ne pačiu efektyviausiu būdu. Informacinio raštingumo ugdymo
aukštosiose mokyklose poreikį pažymi ir kiti autoriai (Bolek, Kokles, Romanová, & Zelina, 2018;
Nelson, 2017; Tautkevičienė & Tautkevičienė, 2015; Vaičiūnienė, & Barkauskaitė, 2008; Glosienė,
2006).
Atsižvelgiant į tai, kad aukštųjų mokyklų studentai jau turi tam tikrų informacinio
raštingumo žinių ir naudoja technologijas mokymuisi, reikalinga informacinio raštingumo
ugdymo metodika, įgalinanti studentus papildyti trūkstamas žinias ir gebėjimus, atliekant veiklas,
kurios jiems yra naudingos ir patrauklios.
3. INFORMACINIO RAŠTINGUMO UGDYMO PAGAL BESIMOKANČIŲJŲ MOKYMOSI STILIUS
METODIKA
Kiekvienas žmogus mokosi individualiai pagal jam būdingą stilių. Mokslinėje literatūroje
pateikta įvairių mokymosi stiliaus sampratų. Mestre (2012), išanalizavęs kitų autorių pateiktas
mokymosi stilių apibrėžtis, apibendrina, jog tai yra besimokantiesiems būdingas elgesys ar
bruožai. Remiantis An ir Carr (2017), Evans ir Sadler-Smith (2006), besimokančiųjų skirstymas
pagal mokymosi stilius, yra ribotas bei neįvertinamas asmens individualumas. Kolb ir Kolb (2013)
pateiktoje patirtinio mokymosi teorijoje mokymosi stilius apibrėžiamas kaip besimokančiojo
pasirinktas mokymosi būdas. Jis nėra pastovus ir priklauso nuo turimos besimokančiojo patirties
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bei mokymosi aplinkybių. Tokiu mokymosi stiliaus apibrėžimu remiamasi ir šiame straipsnyje.
Kolb ir Kolb (2013) akcentuoja devynis mokymosi stilius, kurie sudaro patirtinio mokymosi ciklą.
 Įsivaizdavimo (angl. Imagining) stilius: mokymasis stebint ir reflektuojant turimą patirtį.
Reikalinga vaizduotė, gebėjimas klausytis, įvairių perspektyvų matymas, tačiau sunkiau
prisiimamas lyderystės vaidmuo bei randami sprendimai. Besimokantiesiems šiuo stiliumi
priimtinos proto šturmo, minčių žemėlapio sudarymo užduotys.
 Reflektavimo (angl. Reflecting) stilius: mokymasis per mąstymą, sujungiant patirtį su
naujomis idėjomis. Gebama identifikuoti problemas, analizuoti, kurti scenarijus.
Besimokantiesiems priimtinas skaitymas, savarankiški projektai, taip pat dalinimasis
mintimis diskusijose, darbas grupėse, kūrybiškos užduotys, skatinančios naujų idėjų
generavimą.
 Analizavimo (angl. Analyzing) stilius: analizavimas, kai per refleksiją informacija
sisteminama ir integruojama į glaustus modelius ar sistemas. Šis stilius reikalauja loginio ir
racionalaus mąstymo, nebūdinga rizikuoti. Besimokantiesiems priimtinas individualus
darbas, struktūruotas medžiagos pateikimas, modeliai ir jų analizavimas.
 Mąstymo (angl. Thinking) stilius: disciplinuotas mokymasis, įsitraukiant į abstraktaus ir
loginio samprotavimo reikalaujančias veiklas. Besimokantieji renkasi individualias technines
ir matematines užduotis, kiekybinės ar kokybinės analizės metodus, vertina aiškumą,
tikslumą, tačiau nelinkę tobulinti sprendimų, dirbti su žmonėmis.
 Sprendimų priėmimo (angl. Deciding) stilius: mokymasis per problemų sprendimą,
planuojant veiksmus, kai panaudojami modeliai ir teorijos. Besimokantiesiems priimtinos
problemų sprendimo, situacijos analizės, eksperimentavimo reikalaujančios užduotys ar
laboratoriniai darbai.
 Veikimo (angl. Acting) stilius: motyvuotas mokymasis, nukreiptas į tikslo siekimą, įtraukiant
kitus besimokančiuosius bei paskirstant atliekamas veiklas. Besimokantieji prisiima lyderio
vaidmenį, jiems priimtinos diskusijos, grupinės veiklos, dalinimasis patirtimi.
 Iniciavimo (angl. Initiating) stilius: mokymasis, inicijuojant veiklas, įgalinančias surasti
sprendimus konkrečioje situacijoje, bei įgyjant praktinės patirties. Besimokantieji remiasi
intuicija, linkę rizikuoti, sprendimo ieškoma eksperimentuojant bei taikant žinomas
metodikas ar teorijas bandymų ir klaidų metodu. Priimtini grupiniai darbai, projektai bei
praktinius įgūdžius lavinančios užduotys.
 Patyrimo (angl. Experiencing) stilius: mokymasis, ieškant prasmių per patirtį,
eksperimentuojant bei reflektuojant. Besimokantiesiems svarbus grįžtamasis ryšys,
interakcija su kitais besimokančiaisiais, grupinės veiklos.
 Balansavimo (angl. Balancing) stilius: mokymasis prisitaikant, įvertinant veikimo būdą
konkrečioje situacijoje ir pasirenkant geriausią. Priimtinos įvairios mokymosi veiklos.
Mokymosi proceso organizavimas pagal mokymosi ciklą, kai besimokantieji gali naudoti
skirtingus mokymosi stilius, skatina besimokančiųjų pasitikėjimą savimi bei užtikrina mokymosi
lankstumą (Kolb & Kolb, 2013). Remiantis An ir Carr (2017), nėra gerai, jeigu besimokantysis
mokosi tik vienu stiliumi, dėstytojo užduotis – įgalinti skirtingų besimokančiojo gebėjimų ugdymą.
Taigi, numačius skirtingas mokymosi užduotis bei veiklas, sudaroma galimybė mokytis įvairiais
būdais, apjungiant abstraktų konceptualizavimą, aktyvų eksperimentavimą, konkrečią patirtį bei
reflektyvų stebėjimą.
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Remiantis patirtinio mokymosi ciklą sudarančiais mokymosi stiliais bei besimokantiesiems
priimtinomis mokymosi pagal stilius veiklomis, sudaryta informacinio raštingumo elementų
mokymosi veiklų lentelė (1 lentelė).
1 LENTELĖ. INFORMACINIO RAŠTINGUMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS PAGAL MOKYMOSI STILIAMS
TINKAMAS VEIKLAS (SUDARYTA AUTORIŲ PGL. KOLB & KOLB, 2013).
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1 lentelėje pateiktos mokymosi veiklos ir metodai, atliepiantys skirtingus mokymosi stilius
bei įgalinantys informacinio raštingumo ugdymą (atitinkami langeliai pažymėti pilka spalva).
Numatytos veiklos gali būti vykdomos akivaizdžiai, taip pat ir nuotoliniu būdu. Nuotolinis
mokymosi būdas užtikrina didesnį mokymosi lankstumą dėl galimybės mokytis savo tempu,
patogioje vietoje ir patogiu metu. Lankstumas itin aktualus mokantis skirtingais stiliais ir atliekant
skirtingas mokymosi veiklas. Vis dėlto, nuotolinio mokymosi patrauklumą lemia tinkamai
parengtas informacinio raštingumo ugdymo kursas bei tinkamai organizuotas mokymosi
procesas. Tuo tikslu buvo sukurta informacinio raštingumo ugdymo nuotoliniu būdu metodika
(žr. 1 pav.), įgalinanti besimokančiuosius rinktis mokymosi stilių ir pagal numatytuosius mokymosi
metodus mokytis kurse pateiktas informacinio raštingumo temas, įgyjant papildomų
informacinio raštingumo kompetencijų.
Pateikiamoje metodikoje, nuotolinio mokymosi kursas rengiamas, aiškiai apibrėžus
mokymosi tikslus ir ugdomus besimokančiųjų informacinio raštingumo gebėjimus pagal parinktas
mokymosi temas. Atliepiant skirtingus mokymosi stilius, kiekvienos temos mokymosi medžiaga
rengiama skirtingais formatais: tekstinė informacija, vaizdo įrašai, infografikai, numatomos
interaktyvios užduotys bei mokymosi metodai. Dėstytojas supažindina studentus su mokymosi
aplinka, galima mokymosi veiklų seka bei galimybe individualiai rinktis veiklas, priklausomai nuo
turimos patirties ir siekių. Studentai mokosi jiems priimtinu mokymosi stiliumi ir atlieka
numatytas mokymosi veiklas. Jeigu pirminė mokymosi patirtis besimokančiojo netenkina,
studijuojama toliau skirtingais formatais pateiktą mokymosi medžiagą bei atliekamos kitos
užduotys pagal patirtinio mokymosi ciklą. Pateiktoje informacinio raštingumo mokymosi
metodikoje numatytos asinchroninio ir sinchroninio bendravimo su dėstytoju galimybės. Daugiau
dėmesio skiriama asinchroniniam bendravimui, tačiau esant poreikiui naudojamos sinchroninio
bendravimo priemonės arba sutariama dėl akivaizdžių susitikimų.
Pažymėtina, kad šiuolaikinės technologijos įgalina įvairias mokymosi veiklas, vykdomas
nuotoliniu būdu. Projektuojant nuotolinio mokymosi kursą, informacinių technologijų priemonės
parenkamos pagal konkrečiai situacijai aktualius reikalavimus. 1 paveiksle rekomenduojamos
priemonės gali būti naudojamos interaktyvaus mokymosi turinio rengimui, tačiau šis sąrašas nėra
baigtinis. Interaktyvioms užduotims kurti ir realizuoti gali būti taikomos virtualioje mokymosi
aplinkoje numatytos priemonės, panaudojamos interaktyvaus turinio kūrimo priemonės arba
integruojamos papildomos technologijos, kurios parenkamos pagal konkrečią situaciją
atitinkančius poreikius.
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1 pav. Informacinio raštingumo gebėjimų ugdymo realizacijos metodika.

Parengta metodika bus panaudota universiteto studentų informacinio raštingumo
ugdymui. Nors Hart ir Davids (2010) rekomenduoja universitetų studentų tvarkaraščiuose
numatyti laiką informacinio raštingumo ugdymui, ši metodika gal būti taikoma ir studentų
mokymuisi savo iniciatyva. Hart ir Davids (2010) teigimu, dėstytojai turėtų pripažinti ir
bibliotekininkų edukacinį vaidmenį. Taigi pagal šią metodiką parengtas kursas bus realizuojamas
universiteto bibliotekininkų. Tai įgalins atlikti tolimesnius tyrimus studentų informacinio
raštingumo ugdymo tobulinimo klausimais.
4. IŠVADOS
Išanalizavus patirtinio mokymosi ciklą sudarančius besimokančių mokymosi stilius,
nustatyta, jog jie gali būti taikomi studentų informacinio raštingumo ugdymui. Diskusijos,
grupinio darbo ir proto šturmo veiklos yra tinkamos daugeliui mokymosi stilių, tačiau svarbu
užtikrinti veiklų, tinkančių ir individualiai mokytis linkusiems besimokantiesiems.
Besimokančiųjų mokymosi stiliais grįsta informacinio raštingumo ugdymo metodika sudaro
galimybę besimokantiesiems pasirinkti mokymosi stilių ir veiklas kiekvienoje numatytoje
informacinio raštingumo ugdymo temoje. Esant nepakankamiems mokymosi rezultatams,
besimokantieji studijuoja skirtingais formatais pateiktą mokymosi medžiagą ir atlieka skirtingas
užduotis, kol įgyja reikiamus gebėjimus.
Besimokančiųjų mokymosi stiliais grįsta informacinio raštingumo ugdymo metodika gali
būti realizuojama nuotoliniu būdu, parenkant nuotolinio mokymosi priemones, geriausiai
atitinkančias konkrečios situacijos poreikius.
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POPULIARIAUSIŲ KOSMETIKOS PREKIŲ ŽENKLŲ LIETUVOJE
„INSTAGRAM“ PASKYRŲ YPATUMAI
Vita Krivickienė1, Greta Domeikaitė2
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Anotacija. Straipsnyje analizuojama socialinio tinklo „Instagram“ paskyrų svarba prekės ženklo žinomumui ir
komunikacijai, populiariausių kosmetikos prekių ženklų Lietuvos rinkoje paskyrų turinys, šių paskyrų charakteristikos. Mokslinės
literatūros ir paskyrų turinio analizė atskleidė, kad „Instagram“ platformoje svarbiausia yra vaizdinis turinys ir estetika įrašuose.
Kosmetikos prekės ženklų, tokių kaip „L’Oreal Paris“, „Maybelline“, „Avon“, „Catrice“, „Essence“ ir „Max Factor“, socialinio tinklo
„Instagram“ paskyrų turinio analizė parodė, kad produktų pateikimo įrašuose simetrija, kosmetikos produktams įprastų spalvų ir
atspalvių naudojimas, tikslinę auditoriją atitinkančių įrašų su nuotraukomis naudojimas, dažnesnis įrašų publikavimas ir didesnis
grotažymių naudojimas veda prie didesnio vartotojų įsitraukimo, o tai sudaro prielaidas prekės ženklo žinomumui didinti ir jo
komunikacijai gerinti.
Reikšminiai žodžiai: socialiniai tinklai, „Instagram“, prekės ženklo komunikacija.

1. ĮVADAS
Socialinių tinklų vartotojų skaičius nuolat auga (Statista (a), 2019). Norint išlaikyti ar
padidinti prekės ženklo žinomumą, kosmetikos gamintojai siekia neatsilikti nuo socialinių tinklų
tendencijų ir pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis. Socialinių tinklų platformos dažnai
pakeičia tradicines reklamos priemones, nes pasiekia daugiau vartotojų, leidžia lengviau įvertinti
reklamos efektyvumą (Bowen ir kt., 2017). Sparčiai augantis socialinis tinklas „Instagram“ siūlo
vaizdiniais elementais paremtą turinį ir pratina vartotojus prie „į vaizdą orientuotos“ kultūros
(Lee ir kt., 2015). „Instagram“ platformos naudojimas versle padidina prekės ženklo žinomumą,
skatina pardavimus, tačiau nėra vienos teisingos strategijos, kaip efektyviai panaudoti socialinio
tinklo „Instagram“ platformą siekiant pagerinti prekės ženklo komunikaciją. Remiantis
Euromonitor International (2019) prognozėmis, kosmetikos produktų pardavimai Lietuvoje 20202024 m. vidutiniškai augs po 2,5 proc. Straipsnyje analizuojamas didžiausią Lietuvos rinkos dalį
užimančių kosmetikos prekių ženklų „Instagram“ paskyrų turinys ir ypatumai. Šiose paskyrose
pristatomi kosmetikos prekių ženklai yra populiariausi Lietuvoje, todėl šias paskyras galima laikyti
geraisiais pavyzdžiais, iš kurių galima mokytis ir semtis idėjų, suprasti, kas yra populiaru ir
veiksminga kosmetikos prekės ženklų „Instagram“ paskyrų valdyme.
Straipsnio objektas –socialinio tinklo „Instagram“ paskyrų turinys.
Straipsnio tikslas – išanalizuoti populiariausių kosmetikos prekių ženklų Lietuvoje „Instagram“
paskyrų turinio ypatumus.
Atliekamiems tyrimams atlikti buvo suformuoti šie uždaviniai:
 įvertinti socialinio tinklo „Instagram“ reikšmę kosmetikos prekių ženklų komunikacijai;
 išanalizuoti populiariausius kosmetikos prekės ženklus Lietuvos rinkoje;

146



atlikti populiariausių kosmetikos prekės ženklų Lietuvoje „Instagram“ paskyrų turinio
analizę.
Metodai: mokslinės literatūros analizė, pirminių ir antrinių statistinių duomenų analizė, kokybinė
turinio analizė.
2. SOCIALINIO TINKLO „INSTAGRAM“ REIKŠMĖ KOSMETIKOS PREKIŲ ŽENKLO
KOMUNIKACIJAI
Socialiniai tinklai apima internetines platformas, kuriose asmenys dalinasi savo kurtu turiniu:
nuomone, įžvalgomis, nuotraukomis ir video įrašais (Barhemmati ir Ahmad, 2015). Anot
Barrendos ir kt. (2015), socialinių tinklų valdymas svarbus ne tik individualiems asmenims, bet ir
įmonėms. Savo interaktyviomis ir komunikacinėmis galimybėmis internetiniai socialiniai tinklai
padidina įmonės prekės ženklo žinomumą (Barrenda ir kt., 2015). Anot Fournier ir Avery (2011),
socialiniai tinklai didina vartotojų vaidmenį prekės ženklo kūrime ir jo komunikacijoje, todėl kelia
ypatingą iššūkį rinkodaros specialistams, nes jie turi susidoroti su nauja situacija, kur prekės
ženklai vis dažniau tampa žmonių pokalbių socialiniuose tinkluose, o ne formalių rinkodaros
strategijų, rezultatas. Prekės ženklo komunikacija – tai viena pagrindinių prekės ženklo išlikimo
rinkoje sąlygų.
Socialinis tinklas „Facebook“ yra populiariausias pasaulyje pagal naudotojų skaičių, turintis 2,3
mlrd. naudotojų, toliau pagal populiarumą rikiuojasi „Youtube“, „WhatsApp“, „Facebook
Messenger“, „WeChat“ ir „Instagram“ (Statista (a, c), 2019). Per pastaruosius 3 metus aktyvių
socialinio tinklo „Instagram“ vartotojų skaičius išaugo dvigubai: nuo 500 mln. iki 1 mlrd. (Statista
(b), 2019). Skirtingai nei lyderiaujančiame socialiniame tinkle „Facebook“, „Instagram“ tinkle
neįmanoma sukurti įrašo, kuriame būtų tik tekstas. Šis „Instagram“ ypatumas sukuria stiprią, „į
vaizdą orientuotą“ kultūrą (Lee ir kt., 2015). Didžiausią dalį, apie 52 proc., socialinio tinklo
„Instagram“ vartotojų sudaro moterys (McKeon, 2017). Socialinio tinklo vartotojomis yra 25-34
metų (17 proc. visų „Instagram“ vartotojų) ir 18-24 metų (15 proc. visų vartotojų) moterys
(Statista (d), 2019). Kaip teigė Ramshida ir Manikandan (2014), 19-39 metų amžiaus moterys yra
pagrindinės kosmetikos produktų vartotojos. Galima teigti, kad dauguma kosmetikos produktus
vartojančių moterų atitinka „Instagram“ socialinio tinklo pagrindines naudotojas pagal amžių.
Remiantis „Beauty Business Journal“ (2017) atlikta apklausa, viena iš septynių pirkėjų įsigijo
kosmetikos produktų paveikta socialinių medijų. Anot West (2019), apie 200 milijonų „Instagram“
naudotojų kasdien lankosi verslo profiliuose. „Instagram“ yra plačiai naudojamas prekės ženklo
žinomumui ir valdymui padididinti visame pasaulyje. Įmonėms, siekiančioms, kad jų produktai
būtų prieinami tikslinėms vartotojų grupėms, pagrindinėms kosmetikos vartotojoms, svarbu
efektyviai valdyti kosmetikos prekės ženklo „Instagram“ paskyrą. „Instagram“ tinklas pasižymi
didesniu vartotojų įsitraukimu dėl savo vaizdinio turinio, lyginant su kitais socialiniais tinklais, ir
kuria didesnį prekės ženklo žinomumą (Barri ir kt., 2017).
Apibendrinant, galima teigti, kad socialiniai tinklai daro įtaką prekės ženklo žinomumui ir jo
komunikacijai didinti. Socialiniai tinklai daro didelę įtaką tikslinei kosmetikos produktų vartotojų
grupei – moterims. Socialinio tinklo „Instagram“ paskyros, gausios vaizdiniu turiniu, yra
patrauklios tikslinei kosmetikos produktų vartotojų grupei. Socialinio tinklo „Instagram“ paskyros
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sudaro galimybę abipusio ryšio su tiksline grupe užmezgimui ir palaikymui, o tai kuria efektyvią ir
kryptingą prekės ženklo komunikaciją.
3. POPULIARIAUSI KOSMETIKOS PREKĖS ŽENKLAI LIETUVOS RINKOJE
Prekės ženklo populiarumas rinkoje yra tiesiogiai priklausomas nuo jo išorinės komunikacijos
procesų. Prekės ženklo įvaizdžio kūrimas – tai nuolatinis ryšio tarp aplinkos ir produkto gamintojo
kūrimas bei palaikymas. Prekės ženklo įvaizdžio kūrimą lemia emocijų ir vizualizacijos apjungimas.
Tai daro poveikį prekės ženklo komunikacijai. Prekės ženklai yra sudėtiniai elementai, apimantys
pačius produktus ir jų komunikaciją rinkoje. Prekės ženklo įvaizdžio kūrimas, jo unikalumo
komunikacija sukuria prekės ženklo žinomumą ir didina jo populiarumą rinkoje.
Lietuva nėra tarp kosmetikos gamintojų lyderių, tačiau Lietuvoje yra mažų kosmetikos produktų
gamintojų. Lietuvoje didžioji dalis kosmetikos gaminių yra importuojami iš skirtingų užsienių šalių
(Šniepienė ir Jonuševičienė, 2019). Didžiausią Lietuvos kosmetikos rinkos dalį pagal pardavimus
užima prekės ženklo „L‘Oreal Paris“ (10,1 proc.) ir „Maybelline“ (9,4 proc.) produktai. Lyginant su
„L‘Oreal Paris“ ir „Maybelline“ gaminiais, „Avon“, „Catrice“, „Essence“ ir „Max Factor“ prekių
ženklų gaminiai atitinkamai užima 3-6 vietą pagal užimamą kosmetikos rinkos dalį Lietuvoje
(Euromonitor International, 2018) (žr. 1 pav).

1 pav. Kosmetikos prekės ženklų užimama Lietuvos rinkos dalis 2018 m., proc. (sudaryta autorių,
remiantis Euromonitor International duomenimis (2018)).
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Lietuvos kosmetikos produktų rinkoje yra labai daug kitų kosmetikos prekių ženklų gaminių, kurių
kiekvieno pardavimai užima mažiau nei 4 proc. rinkos, tačiau bendrai apima net 63 proc. rinkos
(Euromonitor International, 2018).
Apibendrinant, galima konstatuoti, kad prekės ženklo populiarumui didelę įtaką daro ne tik jo
įvaizdžio kūrimas, bet jo unikalumo komunikacija rinkoje. Populiariausiais Lietuvos rinkoje išlieka
užsienio kosmetikos gamintojų prekių ženklai: „L‘Oreal Paris“, „Maybelline“, „Avon“, „Catrice“,
„Essence“ ir „Max Factor“, atsižvelgiant į jų užimamą rinkos dalį.
4. POPULIARIAUSIŲ KOSMETIKOS PREKIŲ ŽENKLŲ LIETUVOJE „INSTAGRAM“ PASKYRŲ
TURINIO ANALIZĖ
Remiantis Euromonitor International duomenimis (2018), populiariausi kosmetikos prekių
ženklai Lietuvoje yra „L’Oreal Paris“, „Maybelline“, „Avon“, „Catrice“, „Essence“ ir „Max Factor“.
Žemiau pateiktoje lentelėje yra pateiktos analizuojamų prekės ženklų socialinio tinklo
„Instagram“ paskyrų charakteristikos. Visų analizuojamų prekių ženklų „Instagram“ paskyros
buvo sukurtos 2012-2014 m. Daugiausiai sekėjų (9,8 mln.) ir įrašų (8,8 tūkst.) turi prekės ženklo
„Maybelline“ paskyra, antroje vietoje – „L‘Oreal Paris“ (6,8 mln. sekėjų ir 6,8 tūkst. įrašų).
Mažiausiai sekėjų turi prekės ženklo „Avon“ paskyra, o mažiausias įrašų skaičius nustatytas prekės
ženklo „Catrice“ paskyroje. Daugiausia įrašų per dieną publikuojama prekės ženklo „Maybelline“
paskyroje (3-4 įrašai), kitų prekės ženklų paskyrose – dažniausiai po 2 įrašus kasdien. Aktyviausi
yra prekės ženklo „Essence“ paskyros sekėjai, nedaug atsilieka kito prekės ženklo, t. y. „Catrice“,
sekėjai. Mažiausias įsitraukimo lygis buvo apskaičiuotas prekės ženklo „Max Factor“ paskyroje.
Daugumoje analizuotų paskyrų vyrauja rožiniai ir rusvi atspalviai, išsiskiria tik prekės ženklo „Max
Factor“ paskyra, kurioje vyrauja juoda ir auksinė spalvos. Prekės ženklo „L‘Oreal“ paskyroje
aiškios vyraujančios spalvos nėra. Tekstiniai įrašai beveik visose analizuotose paskyrose užima
3-4 eilutes, šiek tiek ilgesni tekstai yra naudojami prekės ženklo „Maybelline“ paskyroje
(5-6 eilutės). Prekės ženklo„Catrice“ paskyros įrašuose dažniausiai naudojamas maksimalus
grotažymių skaičius. Prekių ženklų „L‘Oreal Paris“, „Essence“ ir Max Factor“ įrašuose naudojama
5-10 grotažymių, tuo tarpu prekės ženklų „Maybelline‘ ir „Avon – tik 1-2 grotažymės. „L‘Oreal
Paris“, „Maybelline“, „Catrice“ ir „Max Factor“ produktų nuotraukose vyrauja simetrija, tvarka
bei geometrinės formos. Prekės ženklų „Essence“ ir „Avon“ vaizdiniuose pranešimuose produktai
vaizduojami chaotiškiau, naudojamos ryškesnės spalvos. Prekės ženklo „Essence“ paskyros
nuotraukose vaizduojamas ryškus ir nekasdienis makiažas, kitų analizuojamų prekių ženklų
paskyrose, t. y. pranešimuose su nuotraukomis, pristatomas makiažas - natūralesnis ir
neiššaukiantis. Visose paskyrose, išskyrus prekės ženklo „L‘Oreal Paris“ paskyrą, publikuojamos
produktų arba moterų veidų nuotraukos. Prekės ženklo „L‘Oreal Paris“ paskyroje publikuojamos
žymių moterų bei mados renginių nuotraukos.
Prekių ženklų „L’Oreal Paris“, „Maybelline“, „Avon“, „Catrice“, „Essence“ ir „Max Factor“
socialinio tinklo „Instagram“ paskyrų turinio analizė (žr. lentelę) parodė tam tikrus kosmetikos
prekių ženklų paskyrų panašumus. Paskyrose yra aktyviai publikuojami kasdieniniai įrašai. Rusvi
ar rausvi atspalviai dominuoja įrašuose. Tai galima susieti su įprastomis parduodamos kosmetikos
– lūpų dažų, makiažo pagrindo, akių šešėlių ir panašių produktų – atspalviais. Paskyrose
naudojami 3-4 eilučių tekstiniai įrašai. Labiausiai savo įrašais išsiskiria „Essence“ prekės ženklo
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paskyra. Šio prekės ženklo paskyra - labiausiai orientuota į jaunas merginas, kurios nori
eksperimentuoti savo įvaizdžiu, nebijo ryškių spalvų. Tai galima pastebėti prekės ženklo
„Essence“ „Instagram“ paskyros įrašuose.
1 LENTELĖ. POPULIARIAUSIŲ LIETUVOJE KOSMETIKOS PREKIŲ ŽENKLŲ „INSTAGRAM“ PASKYRŲ
CHARAKTERISTIKOS (SUDARYTA AUTORIŲ, REMIANTIS SOCIALINIO TINKLO „INSTAGRAM“ (2019)
DUOMENIMIS).

Paskyros
sukūrimo
metai
Sekėjų
skaičius
Įrašų
skaičius
Vidutinis
įrašų
dažnumas
Vartotojų
įsitraukimas
Vyraujančios
spalvos
įrašuose
Tekstinis
įrašas
Grotažymės
tekste

Įrašų turinio
ypatybės

L‘Oreal

Maybelline

Avon

Catrice

Essence

Max Factor

2014 m.

2012 m.

2012 m.

2014 m.

2012 m.

2014 m.

6,825 mln.

9,781 mln.

0,176 mln.

0,876 mln.

2,081 mln.

0,590 mln.

~6850

~8870

~2700

~1770

~3120

~1730

2-3 įrašai
kasdien

3-4 įrašai
kasdien

1-2 įrašai
kasdien

1-2 įrašai
kasdien

1-2 įrašai
kasdien

1-2 įrašai
kasdien

0,46%

0,21%

0,43%

0,66%

0,78%

0,12%

Nėra

Rusvi atspalviai

Rožiniai ir
rusvi
atspalviai

Rusvi
atspalviai

Rožiniai
atspalviai

Juoda ir
auksinė spalvos

3-4 eilutės

5-6 eilutės

3-4 eilutės

3-4 eilutės

3-4 eilutės

3-4 eilutės

1-2
grotažymės
Įvairios
nuotraukos;
naudojami
papildomi
aksesuarai;
vidutinio
amžiaus
moterys;
neiššaukiantis
makiažas

30
grotažymių
Geometrinės formos
produktų
nuotraukose;
jaunos
moterys;
ryškus, bet
neiššaukiantis
makiažas

5-10
grotažymių
Spalvingos,
žaismingos
nuotrau-kos;
daug
papildomų
aksesuarų;
paauglės
merginos;
aktyvus
laisvalaikis;
ryškus,
nekasdie-nis
makiažas

5-10
grotažymių
Minimalistinis
stilius;
produktų
simetrija;
vidutinio
amžiaus
moterysnuomonės
formuotojos;
neryškus
makiažas

5-10
grotažymių
Produktų
simetrija;
modelių
nuotraukos
iš mados
renginių;
žymios
moterys;
jaunos
moterys;
neryškus
makiažas

1-2 grotažymės
Veidai stambiu
planu; produktų
simetrija;
produktai
miesto fone;
mažai video
įrašų; jaunos
moterys;
spalvingas, bet
neiššaukiantis
makiažas

Prekės ženklo „Essence“ paskyros įrašuose naudojamos ryškios spalvos bei netradicinis makiažas,
o nuotraukose nėra simetrijos. Prekės ženklo „Essence“ paskyra turi didžiausią vartotojų
įsitraukimo procentą (0,78 proc.), tai galima paaiškinti jaunesnės auditorijos aktyvumu
socialiniuose tinkluose. Taip pat aktyviu vartotojų įsitraukimu (0,66 proc.) pasižymi prekės ženklo
„Catrice“ paskyra, kurioje yra naudojamas maksimalus leistinas grotažymių skaičius. Naudojant
maksimalų grotažymių skaičių, atsiranda didesnė galimybė įrašus pamatyti ne tik paskyros
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sekėjams, bet ir grotažyme besidomintiems asmenims. Pasyviausi yra prekės ženklo „Max Factor“
paskyros sekėjai, jų įsitraukimo lygis siekia tik 0,12 proc. Prekės ženklo „Max Factor“ gamintojai
taip pat yra palyginus pasyvūs paskyros valdytojai, nes šio ženklo paskyra turi mažiausiai
gamintojo įrašų lyginant su kitomis analizuotomis paskyromis. Savo charakteristikomis išsiskiria
prekės ženklo „L‘Oreal Paris“ paskyra, kurioje publikuojamos nuotraukos iš mados renginių,
įrašuose matomos žymios moterys (dažniausiai aktorės), nėra vyraujančios spalvos, nuotraukose
matomas neryškus modelių makiažas. Visų prekės ženklų paskyrų įrašuose atsispindi jų tikslinė
auditorija. Prekės ženklų „Max Factor“ ir „Avon“ paskyros orietuotos į brandesnes moteris, tuo
tarpu prekės ženklų „Essence“, „Catrice“, „Maybelline“ paskyros nukreiptos į jaunesnę auditoriją.
Prekės ženklo „L‘Oreal“ paskyra orientuota tiek į jaunesnes, tiek į vyresnes moteris.
Apibendrinant, remiantis atlikta populiariausių Lietuvoje kosmetikos prekių ženklų „Instagram“
paskyrų turinio analize, galima teigti, kad dažnesnis įrašų publikavimas ir didesnis grotažymių
naudojimas veda prie didesnio vartotojų įsitraukimo. Atlikta analizė sudarė prielaidas
identifikuoti tikslinę auditoriją įtraukiančias prekės ženklo komunikacijos gaires, t. y. produktų
simetriją, kosmetikos produktams įprastų spalvų ir atspalvių naudojimą, tikslinę auditoriją
atitinkančių įrašų su nuotraukomis naudojimą. Kosmetikos prekės ženklų „Instagram“ paskyrose
svarbu rasti balansą ir atitikimą su tikslinės auditorijos ypatumais siekiant efektyvaus paskyros
valdymo ir veiksmingos prekės ženklo komunikacijos.
5. IŠVADOS
Socialiniai tinklai tapo erdve, kurioje žmonės tarpusavyje dalijasi nuomone, patirtimi apie įmonių
paslaugas ir produktus. Socialiniai tinklai daro įtaką vartotojų vaidmens didinimui prekės ženklo
kūrime ir jo komunikacijoje, o tai reiškia, kad turi įtakos prekės ženklo išlikimui rinkoje. Socialinio
tinklo „Instagram“ paskyros, gausios vaizdiniu turiniu ir patrauklios tikslinei produktų vartotojų
grupei, daro didelę įtaką kosmetikos prekių ženklų žinomumui ir komunikacijai. Socialinio tinklo
„Instagram“ paskyros, sudarydamos abipusio ryšio su tiksline grupe užmezgimo ir palaikymo
galimybes, prisideda prie efektyvios ir kryptingos kosmetikos prekių ženklų komunikacijos.
Remiantis atlikta kosmetikos produktų Lietuvoje analize, galima teigti, kad prekių ženklų „L‘Oreal
Paris“, „Maybelline“, „Avon“, „Catrice“, „Essence“ ir „Max Factor“ gaminiai yra vieni
populiariausių Lietuvos rinkoje. Didžiausias Lietuvos rinkos dalis pagal pardavimus užima prekių
ženklų „L‘Oreal Paris“ ir „Maybelline“ produktai. Pagal užimamas rinkos dalis Lietuvoje, kiekvieno
iš kosmetikos prekės ženklų „Avon“, „Catrice“, „Essence“ ir „Max Factor“ gaminiai užima daugiau
nei 4 proc. Lyginant kitus Lietuvos rinkoje parduodamus kosmetikos prekių ženklų produktus,
kiekvieno jų dalis rinkoje užima mažesnę nei 4 proc. dalį.
Atlikta populiariausių kosmetikos prekės ženklų Lietuvoje „Instagram“ paskyrų turinio analizė
parodė, kad kosmetikos prekės ženklo populiarumui ir jo komunikacijai yra svarbios tikslinę
auditoriją atitinkančios socialinio tinklo „Instagram“ paskyrų charakteristikos. Pristatomų
produktų simetrija, kosmetikos produktams įprastų spalvų ir atspalvių naudojimas, tikslinę
auditoriją atitinkančių įrašų su nuotraukomis naudojimas, dažnesnis įrašų publikavimas ir
didesnis grotažymių naudojimas - tai socialinio tinklo „Instagram“ paskyrų ypatumai, kurie didina
paskyrų sekėjų skaičių, t. y. didesnį vartotojų įsitraukimą. Didesnis vartotojų įsitraukimas turi
įtakos prekės ženklo žinomumui ir populiarumui rinkoje.
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MOKYTOJŲ PARAMOS SISTEMA
Raimondas Laurinaitis, Danguolė Rutkauskienė
Kauno technologijos universitetas
Santrauka. Sparčiai besiplėtojant technologijoms, besikeičiant mokinių mokymosi būdams bei poreikiams, pedagogams
būtina nuolat tobulinti savo kompetencijas. Svarbu, jog mokytojas šiame sparčiai tobulėjančiame laikmetyje suspėtų, sugebėtų
prisitaikyti prie nuolat tobulėjančių technologijų, kurias galėtų naudoti ugdymo procese. Šiame straipsnyje nagrinėjami kitų
autorių tyrimai, iš kurių išryškėja mokytojų poreikis paramai gauti, nes mokytojui sunku susigaudyti tarp IT, siūlomų programų, IT
įrankių ir naujovių, kurios gali būti naudojamos ugdyme. Straipsnyje pristatomi atlikto tyrimo rezultatai, kuriais siekta išsiaiškinti,
kokios paramos reikia mokytojams, norint efektyviai ugdyti jų kompetencijas, reikalingas šiuolaikiniame ugdyme, bei kokia
paramos/pagalbos sistema įgalintų mokytojus įgyti reikalingų įgūdžių tobulėti.
Reikšminiai žodžiai. Mokytojų paramos sistema, mokykla, mokytojai.

1.

ĮVADAS

Informacinių technologijų, inovatyvių metodų panaudojimo mokymesi klausimai plačiai
nagrinėjami mokslinėje literatūroje. Baleženčio teigimu (2008), dabarties ir prognozuojami
iššūkiai skatina taikyti inovatyviuosius mokymo metodus. Zajančkauskienė pažymi (2006), jog
mokytojai mažai taiko informacines technologijas (toliau – IT) pamokose, to pagrindinė priežastis
– darbo su IT įgūdžių stoka, sunkiai prieinami kvalifikacijos kėlimo kursai, nespėjama įgyti būtinų
darbo įgūdžių. Dautartas ir Rukštelienė (2006), tyrę Utenos mokytojų mokymosi visą gyvenimą
motyvaciją, nustatė, jog nuotolinis mokymosi būdas labai patogus, bet dar nepopuliarus šiame
Aukštaitijos mieste. Galimybę mokytis nuotoliniu būdu suteikia masiškas atviras internetinis
kursas (toliau – MAIK). Mokymosi objektų panaudojimą bei mokymosi MAIK kokybę analizuoja
Gudonienė ir Rutkauskienė (2015). Veiverio teigimu (2013), nuotolinis mokymasis ne tik sudaro
sąlygas mokytis norimu laiku ir pasirinktu tempu, bet ir suteikia galimybę teikti paramą įvairioms
žmonių grupėms. Tolutienė, Andriekėnė, Stankus pažymi (2015), jog pagrindinis ir svarbiausias
žinių skleidėjas tebėra mokytojas, o IT – pagalbinė priemonė, kuria jis privalo sugebėti naudotis.
Autoriai pabrėžia, jog didesni mokinių poreikiai, IT ir mokymosi medžiagos jiems pritaikymas
reikalauja labai daug laiko ir darbo sąnaudų, todėl mokytojams ypač svarbi tampa šių sąnaudų
mažinimo ir kompensavimo problema. Formuojant mokytojo kompetencijas, IT įgūdžius ypač
svarbi paramos teikimo kokybė, jos palaikymas. Tolutienės, Andriekėnės, Stankaus teigimu
(2015), paramos tikslas – padėti suaugusiam žmogui mokytis savarankiškai. Šiuo atveju pats
mokytojas, pasinaudodamas parama, įgalinamas spręsti iškilusias problemas, sugeba pritaikyti
įvairius sprendimo būdus, IT įrankius bei priemones ugdyme. Autoriai daro išvadą, jog paramos
teikimas pasitelkiant IT įgalina besimokančiuosius pasirinkti, ką, kokiu metu ir kokiu tempu
mokytis, kokias kompetencijas ugdyti, pačiam prisiimant visą atsakomybę už įgytų įgūdžių
rezultatus. IT sudaro galimybes sukurti efektyvią paramos sistemą, teikiančią galimybes lanksčiai
ir naudingai mokytis. Abromavičienė pažymi (2014), jog parama būtina ugdymo procese, o dėl
jos trūkumo IT grindžiamo mokymosi integracija gali patirti nesėkmę, dėl to mokyklos turi turėti
efektyvias ir mokytojams pritaikytas paramos sistemas.
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2.

MOKYTOJŲ IT KOMPETENCIJŲ POREIKIS

„Kompetencija – tam tikros srities žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma, įrodytas gebėjimas
atlikti užduotis, veiksmus pagal sutartus reikalavimus“ (Kompetencijų ugdymas). Bendrosios
kompetencijos pedagogams leidžia kurti veiksmingą sąveiką su ugdytiniais, stiprinti teigiamus
profesionalius ryšius su mokyklos bendruomene, nuolat mokytis ir tobulėti.
Viena didžiausių problemų dėl mokytojų IT taikymo darbe, kaip pažymi Latvelytė (2014), ta,
jog mokykloje dirba daug vyresnio amžiaus mokytojų. Autorė pabrėžia, jog per mažai jaunų
specialistų ateina dirbti į švietimo sistemą. Mokytojo svarba neabejojama, todėl ypač aktualu
gerinti mokytojo prestižą, sudaryti kuo geresnes sąlygas pedagogo profesijai įgyti, kvalifikacijos
tobulinimo kursams organizuoti. Būtina gerinti mokytojo darbo sąlygas, kad jauni specialistai
norėtų ir siektų dirbti švietimo sistemoje. Svarbu skatinti mokytojus kuo įvairesniais ir
priimtinesniais mokymosi būdais tobulinti savo kvalifikaciją, ugdyti IT kompetencijas. Mokytojo
profesijos prestižo kėlimas ypač reikšmingas, nes skirtingos mokytojų kartos galimybę mokytis
visą gyvenimą priima skirtingai, jaunajai kartai labiau priimtina mokytis visą gyvenimą nei
senesnei (Dautartas, Rukštelienė, 2006). Reikalinga siekti, kad mokytojas kuo greičiau ir kuo
efektyvesniais būdais galėtų dalyvauti įvairiais būdais organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo
kursuose.
3.

MOKYTOJŲ MOKYMASIS NUOTOLINIU BŪDU

„Nuotolinis mokymasis (angl. distance learning) – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis
mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją, dėstytoją skiria atstumas ir/ar laikas, o
bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir
komunikacinėmis technologijomis (IKT)“ (Švietimo problemos analizė, 2012).
Žmogui, kuris siekia mokytis visą gyvenimą, nuotolinis mokymasis suteikia didesnes
galimybes mokytis ir įsigyti kvalifikaciją (Švietimo problemos analizė, 2012). Tiek mokyklos
administracijai, tiek patiems mokytojams nuotolinis mokymasis padeda lanksčiau organizuoti
kvalifikacijos kėlimo kursus neišvykstant, mokytis darbovietėje ar namuose, taupant išlaidas ir
laiką. Dėl nuotolinio mokymosi būdų (sinchroninis, asinchronis) ir priemonių gausos (VMA, vaizdo
konferencijos, atvirieji švietimo ištekliai ir kt.) sudaromos puikios sąlygos institucijoms
organizuoti mokytojams kvalifikacijos kėlimo kursus. Nuotolinis mokymasis yra efektyvi jaunojo
mokytojo paramos/pagalbos priemonė, nes toks mokytojas gali konsultuotis su ekspertais,
dalintis įvairia mokymosi medžiaga, reikalinga darbe (Švietimo problemos analizė, 2012).
Šiame straipsnyje analizuojant kitų autorių tyrimus nustatyta, jog žmonių, besimokančių
nuotoliniu būdu, svarbiausi tikslai yra tobulinti kvalifikaciją, siekti karjeros, gauti diplomą, lavintis,
pasirengti profesijai, įgyti specialybę (Rutkienė, Trepulė, 2009). Dirbantiems ar dirbantiems ir
besimokantiems specialistams, tarp jų ir mokytojams, svarbiau tobulinti kvalifikaciją. Anot
Tamošiūnaitės (2009), dėl nuotolinio mokymosi atsiranda vienodos sąlygos mokytis visiems,
nepaisant gyvenamosios vietos, socialinės padėties, tautybės ir kt., tačiau dar trūksta didesnės
kursų pasiūlos mokytojams. Nors Lietuvoje veikia nuotolinio mokymosi tinklai, yra kuriami
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nuotolinio mokymosi kursai, mokytojams dar trūksta žinių apie galimybes nuotoliniu būdu
dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose.
4.

TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ

Siekiant išsiaiškinti mokytojų paramos sistemos kūrimo poreikį Plungės „Ryto“ pagrindinėje
mokykloje, atliktas kiekybinis tyrimas. Įgyvendinant išsikeltą tikslą sudarytas klausimynas, kuriuo
siekta nustatyti mokytojų IT taikymo gebėjimus, IT taikymo ugdymo procese poreikį bei
kompetencijų tobulinimo galimybes, pasitelkiant paramos sistemą pagal mokytojų poreikius.
Nuoroda į anketą mokytojams išplatinta per Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos
naudojamą elektroninį dienyną „Tamo“. Anketa buvo platinama 2018 m. gruodžio 3–9 dienomis.
Iš 72 gavusiųjų anketą atsakymus pateikė 45 respondentai.
Respondentų charakteristika: daugiausia dalyvavo 51–60 amžiaus pedagogų. Mokykloje
dirba daug didelį pedagoginio darbo stažą turinčių mokytojų – net 42,2 proc. visų mokytojų yra
sukaupę 31–40 metų darbo stažą mokykloje, net 62,2 proc. apklaustųjų turi mokytojometodininko kvalifikacinę kategoriją. 40 proc. respondentų sudaro pradinių klasių mokytojos.
Atliekant tyrimą nustatyta, jog dauguma mokytojų savo kompiuterinio raštingumo žinias
vertina gerai, 8 respondentai savo įgūdžius įvertino kaip pradedančiojo vartotojo, nė vienas iš
apklaustųjų neturi tiek kompiuterinio raštingumo įgūdžių, jog teigtų esantis šios srities ekspertas.
Iš mokytojų pateiktų atsakymų apie savo kompiuterinio raštingumo vertinimą nustatyta, jog savo
gebėjimus jie vertina gana gerai. Galima daryti prielaidą, jog mokytojai ugdymo procese naudoja
ar galėtų naudoti bei pakankamai gerai sugebėtų taikyti įvairius IT įrankius, priemones.
Atliekant tyrimą labiausiai išsiskyrė atsakymas į klausimą apie metodus, kurie, mokytojų
manymu, galėtų pagerinti mokymosi kokybę. Jog virtualioji mokymosi aplinka (toliau – VMA)
pagerintų arba labai pagerintų mokymosi kokybę, atsakė net 35 mokytojai (1 pav.).
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1 pav. Metodai, mokytojų manymu, galintys pagerinti mokymosi kokybę.

Iš pirmame paveikslėlyje atvaizduotų atsakymų galima tvirtai teigti, jog VMA mokytojams
reikalinga ugdymo procesui organizuoti.
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Atliekant tyrimą nustatyta, jog mokytojai nenaudoja, tačiau norėtų pamokose naudoti
kompiuterinius žaidimus ir IT įrankius, skaitmenines priemones, svetaines, skirtas savarankiškam
mokymuisi, o labiausiai pageidautų naudoti interaktyvius mokomuosius objektus – taip teigė 16
respondentų. Viena pagrindinių problemų, dėl kurios mokytojai mažai ar visiškai nenaudoja IT
ugdymo procese, ta, jog pasiruošimas pamokoms užima daug laiko, dėl to galima teigti, jog
mokytojams trūksta pagalbos/paramos naudojant IT.
Kaip rodo tyrimo analizė, mokytojai norėtų naudoti interaktyvias apklausas („Kahoot“,
„Socrative“, „Qiuzlet“ ir kt.) ir bendradarbiavimo priemones („Padlet“ ir kt.), tačiau nežino, nuo
ko pradėti, kaip jas naudoti (2 pav.).

2 pav. Interaktyvių apklausų ir bendradarbiavimo priemonių naudojimas pamokose.

Mokytojai nuolat dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir 60 proc. jų teigia, kad
dalyvauja dažnai, nes mokytis ir tobulėti reikia visą gyvenimą. Nustatyta, jog 24 respondentai
dalyvauja ne tik įprastuose seminaruose, ieško aktualios informacijos internete ar literatūroje,
tačiau žino ir jau dalyvauja nuotoliniu būdu vykstančiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose.
Tyrimo metu nustatyta, jog 21 mokytojas per pastaruosius trejus metus nėra tobulinęs savo IT
žinių. Galima teigti, jog beveik pusė mokytojų negilina savo žinių reguliariai ir jiems trūksta
kompetencijos IT srityje, nes technologijos sparčiai tobulėja, atsiranda įvairių IT priemonių ir
įrankių. Kaip matyti 3-iame paveikslėlyje, mokytojus dalyvauti nuotoliniuose IT kursuose
labiausiai paskatintų teikiama informacija apie tokius kursus. Mokytojams labai svarbu, jog tokie
kursai vyktų patogiu laiku ir patogioje vietoje, o labiausiai išsiskiria atsakymas, jog itin svarbu, kad
tokie kursai būtų iš tiesų naudingi.

157

3 pav. Kas skatintų dalyvauti nuotoliniuose kursuose, skirtuose tobulinti IT kompetencijas?

Iš atlikto tyrimo galima teigti, jog mokytojai nori tobulinti savo IT žinias nuotoliniu būdu,
tačiau jiems trūksta žinių apie tokių kursų teikimą.
5.

PARAMOS SISTEMOS PROJEKTAS

Greitas gyvenimo tempas, technologijų ir IT priemonių spartus tobulėjimas mokytojams
sudaro sunkumų viską įsisavinti ir pritaikyti bei išnaudoti naujovių galimybes ugdyme. Pagrindinė
to priežastis – laiko stoka. Norint, jog mokytojas maksimaliai išnaudotų visas galimybes bei
tobulintų savo kompetencijas, reikalinga mokytojų paramos sistema.
Šiame straipsnyje aprašoma mokytojų paramos sistema taps virtualiu mokytoju. Sistemos
pagalba mokytojai gaus atsakymus į iškilusius klausimus taikant IT ugdymo procese, bendraus ir
bendradarbiaus tarpusavyje. Sistemos priemonių ir įrankių pagalba mokytojas ugdys
pedagogines ir IT taikymo ugdymo procese kompetencijas. Mokytojų paramos sistema
palengvins mokytojo darbą: taupys laiką ieškant informacijos apie IT priemones ir jų panaudojimo
galimybes pamokose, mokys, kaip valdyti klasės techniką, bei suteiks žinių apie technikos
panaudojimo galimybes. Sistemos įrankių pagalba mokytojai bus informuojami apie kvalifikacijos
kėlimo kursus arba savo kompetencijas tobulins virtualiojoje mokymosi aplinkoje, kuri bus
sistemos dalis. Sistemos priemonių pagalba mokytojai gaus palaikymą ir paramą ne tik iš sistemos
IT koordinatoriaus, bet taip pat bendraus ir bendradarbiaus tarpusavyje, dalinsis gerąja patirtimi,
sukurtais projektais, medžiaga ar mokymosi objektais, kuriuos galima panaudoti pamokose.
Siekiant padėti mokytojui kuo greičiau ir kuo efektyviau įsisavinti esamos ar naujos
technikos naudojimo ypatumus, tikslinga į mokytojų paramos sistemą įtraukti temą, kuri būtų
skirta mokyti bei tobulinti mokytojų kompetencijas naudojant technines priemones ugdymo
procese. Techninių priemonių skiltyje tikslinga teikti detalias vaizdo pamokas apie šių priemonių
naudojimą, taip pat įkelti medžiagą PDF formatu, kad mokytojai galėtų atsispausdinti detalias
naudojimo instrukcijas.
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Pagrindiniai techninių priemonių mokymo tinklalapio funkciniai reikalavimai:
administratorius ir IT koordinatorius gali pateikti techninės priemonės pavadinimą, jos aprašymą,
įkelti vaizdo įrašą bei pridėti medžiagą PDF formatu, komentuoti bei atsakyti į komentarus prie
techninės priemonės temos; mokytojas gali matyti priemonės temą, skaityti aprašymą, peržiūrėti
vaizdo įrašą, parsisiųsti spausdinti skirtą medžiagą PDF formatu, rašyti komentarus bei klausimus
po tema. Panaudos atvejų modelyje atsispindi esami reikalavimai (4 pav.).

4 pav. Techninių priemonių mokymo PA modelis.

Remiantis atliktais tyrimais, projektuojant mokytojų paramos sistemą reikalinga įtraukti
skiltį „IT priemonės ugdymui“, kurioje būtų pateikiamos temos apie priemones ir įrankius. Šioje
mokytojų paramos sistemos dalyje turi būti įvykdyti funkciniai reikalavimai: prie kiekvienos temos
pateiktas trumpas aprašymas apie priemonę, įterptas vaizdo įrašas ar įrašai su detaliais
nurodymais, kaip naudotis priemone, pridėta naudojimo instrukcija PDF formatu, kad mokytojas
galėtų atsispausdinti medžiagą, suteikta galimybė įterpti nuorodą, kuri nukreipia į oficialų
priemonių, įrankių ar išteklių puslapį, taip pat galimybė įterpti vaizdo įrašus iš YOUTUBE ar kitų
svetainių, kurių vaizdo įrašus būtų galima panaudoti apžvelgiant tam tikrų IT priemonių,
programų ir įrankių panaudojimo galimybes bei naudojimosi instrukcijas. Prie kiekvienos temos
komentarų skiltyje visi sistemos dalyviai gali rašyti komentarus ar klausimus ir į juos atsakyti.
Panaudos atvejų modelyje pavaizduoti funkciniai reikalavimai (5 pav.).
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5 pav. IT priemonės ugdymui PA modelis.

Tyrimų metu nustatyta, jog į paramos sistemą reikia įtraukti skiltį „Nuotoliniai kursai“. Ši
skiltis turi būti nuolat atnaujinama ir pildoma, įtraukiant į ją nuotolinius kursus ir MAIK. Prie kursų
temos pateikiama trumpa pagrindinė informacija apie kursus: kam jie skirti, kokias kompetencijas
tobulina, kursų data. Pateikiamos aktyviosios nuorodos į kursus, jų registraciją. Prie kursų temos
pateikiamas detalus aprašymas, kaip užsiregistruoti į vyksiančius kursus, kaip prie jų prisijungti,
kaip juose dalyvauti ir sėkmingai užbaigti. Funkciniai reikalavimai pavaizduoti PA modelyje (6
pav.).

6 pav. Nuotolinių kursų PA modelis.
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Parengtas mokymosi turinys ir medžiaga teikiami Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos
tinklalapyje https://ryto.plunge.lm.lt/. Tinklalapyje pateikiamos IT įrangos, priemonių ir įrankių
temos. Tinklalapio struktūra pavaizduota 7 pav.

7 pav. Tinklalapio struktūra.

Šiame straipsnyje analizuojama, jog tam, kad mokytojai tinkamai galėtų įsisavinti
informaciją ir įgytų pakankamų įgūdžių, vien tik vaizdo įrašų ir instrukcijų apie IT priemones
nepakanka. Norint, jog mokytojas efektyviai ir drąsiai taikytų IT priemones bei įrankius ugdymo
procese, reikia jam pateikti detalesnius mokymus su žinių ir įgūdžių įtvirtinimo veiklomis bei
ištekliais, bendradarbiavimo priemonėmis. Tikslinga VMA įtraukti į mokytojų paramos sistemą,
nes Lietuvoje organizuojamas ir įgyvendinamas „UP2U“ projektas, kurio tikslas yra mažinti
atotrūkį tarp mokyklų ir universitetų, sukuriant geresnę mokymosi scenarijų integraciją
panaudojant technologijas bei metodologijas, su kuriomis susiduria studentai universitetuose.
Norint, jog mokytojai taikytų VMA, pirmiausia reikia juos supažindinti su esamomis IT
priemonėmis, įrankiais, programomis. Sudėtingesnių priemonių taikymą ir mokymą, kaip jas
naudoti, tikslinga perkelti į VMA kurso forma, kuris įgalina mokytojus įgyti kompetencijų per
kurso turinyje esamas įvairias veiklas ir išteklius.
6.

MOKYTOJŲ PARAMOS SISTEMOS STRUKTŪRA

Realizuojant sistemą reikalingos atskiros sistemos ir priemonės. Mokytojų tyrimas buvo
atliktas siekiant išsiaiškinti mokytojų paramos sistemos kūrimo poreikį Plungės „Ryto“
pagrindinėje mokykloje, todėl sistemą realizuoti pasirinkta šioje mokykloje.
Reikalingos dvi sistemos. Vienoje iš jų temos bus pateiktos atskiruose tinklalapiuose su
mokymosi turiniu, instrukcijomis ir bendravimo priemone. Kita reikalinga sistema virtualiajai
mokymosi aplinkai realizuoti – mokymosi valdymo sistema. Pirmajai posistemei realizuoti
pasirinkta mokyklos svetainė, kuri yra parengta su „WordPress“ turinio valdymo sistema. Antrąja
sistema mokytojų paramos sistemai realizuoti pasirinkta virtualioji mokymosi sistema
– MOODLE. Jos pasirinkimą lėmė Lietuvoje įgyvendinamas projektas „UP2U“, kuriame dalyvauja
mokytojai iš visos šalies. Šio projekto iniciatyva mokykloje jau yra įdiegta MOODLE sistema.
Projekte iš Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos dalyvavo ir sėkmingai jį užbaigė 5 mokytojai ir
IKT specialistas, todėl tikslinga toliau tęsti MOODLE realizaciją, ją integruojant į mokytojų
paramos sistemą.
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Remiantis parinktomis sistemomis ir priemonėmis sudaroma mokytojų paramos sistemos
struktūra (8 pav.)

8 pav. Mokytojų paramos sistemos struktūra.

Šiame straipsnyje analizuojant tyrimus nustatyta, jog realizuojant sistemą svarbu sukurti
kokybiškus kursus su kokybiška mokymosi medžiaga ir turiniu. Sistemos kūrimui svarbu
efektyviai išnaudoti turinio valdymo sistemos „Wordpress“ ir mokymosi valdymo sistemos
„Moodle“ galimybes. Kuriant kursus „Moodle“ sistemoje, svarbu atkreipti dėmesį į mokymosi
turinio keliamus reikalavimus bei panaudoti aktyvaus mokymosi objektus, kurie užtikrina ne tik
žinių, bet ir įgūdžių įgijimą. Didžiausią svarbą kuriant ir realizuojant sistemą vaidina
pagalbos/paramos elementai, todėl ypač svarbu panaudoti kuo efektyvesnes bendravimo ir
bendradarbiavimo bei pagalbos teikimo veiklas, kurios palengvina mokytojo darbą bei padeda
įgyti kompetencijų.
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7.

IŠVADOS

1. Svarbu skatinti mokytojus kuo įvairesniais ir priimtinesniais mokymosi būdais tobulinti
savo kvalifikaciją, ugdyti IT kompetencijas. Paramos platformos, pagalbos priemonės ir sistemos
suteikia mokytojams galimybę mokytis, tobulėti bei taikyti inovatyvius mokymo metodus bei
priemones ugdymo procese, dalintis patirtimi bei tobulinti įgūdžius.
2. Plungės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje dirba 64,4 proc. vyresnių nei 50 metų amžiaus
mokytojų, 48,9 proc. mokytojų yra sukaupę daugiau nei 30 metų pedagoginio darbo patirtį. 82,2
proc. mokytojų savo IT įgūdžius vertina kaip pažengusių vartotojų, visi jie ugdymo procese
naudoja kompiuterį ir projektorių, tačiau turi mažai žinių apie šiuolaikines IT priemones, įrankius,
kuriuos galima naudoti pamokose. Daugiau nei 60 proc. mokytojų nori naudoti interaktyvius
metodus ir bendradarbiavimo priemones, nori tobulėti ir mokytis visą gyvenimą, tačiau jiems
reikalinga pagalba/parama.
3. Mokytojų paramos sistemai suprojektuoti parinkta Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos
svetainė, sukurta „Wordpress“ turinio valdymo sistema. Šioje svetainėje pateiktas atskiras
tinklalapių rinkinys, kuriame teikiamas turinys mokytojų IT kompetencijoms tobulinti. Sistemos
efektyviam veikimui parinkta „Moodle“ virtualioji mokymosi sistema, kurioje teikiami detalūs
kursai apie IT priemonių panaudojimą ugdymo procese, teikiamas kursas, kurį įveikus mokytojai
patys teiks kursus mokiniams.
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INTERNETINIŲ SEMINARŲ ORGANIZAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS.
GEROJI PATIRTIS.
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Nacionalinė distancinio mokymo asociacija
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Anotacija. Internetiniai seminarai vis labiau populiarėjanti priemonė, padedanti pasiekti suinteresuotuosius asmenis
visame pasaulyje. Tai realiu laiku internetu transliuojamas renginys, kurio metu pranešėjas pristato savo informaciją.
Šiame straipsnyje pateikiama geroji patirtis organizuojant ir įgyvendinant internetinius seminarus. Parengtos
rekomendacijos kaip surengti ir įgyvendinti sėkmingą internetinį seminarą, kaip pasiekti tikslinę grupę. Rekomendacijos
parengtos remiantis įgyvendintu 20 - ties tiesioginių vaizdo paskaitų ciklu - viena iš projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi,
saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ veiklų.
Reikšminiai žodžiai: internetiniai seminarai.

1. ĮVADAS
Internetiniai seminarai (angliškai – Webinar1) yra puiki galimybė vienoje vietoje sutelkti
daugybę suinteresuotų žmonių iš viso pasaulio. Tokių seminarų populiarumas nuo 2004 metų
kasmet vis auga (Webinar Marketing, 2019), nes jie tampa puikia alternatyva tiesioginės
transliacijos konferencijoms ir seminarams. Internetiniai seminarai - tai įtraukianti tiesioginė
vaizdo konferencija, kurios metu renginio organizatorius naudoja internetą norėdamas pasiekti
auditoriją iš viso pasaulio. Pranešėjas arba nedidelė pranešėjų grupė skaito pristatymą auditorijai,
kuri dalyvauja pateikdama klausimus, atsakydama į apklausas ir naudojasi kitomis turimomis
interaktyviomis priemonėmis (Zielinski J., 2020). Yra galimi skirtingi internetinių seminarų tipai:
mokomasis internetinis seminaras (paprastai modeliuojamas pagal paskaitos struktūrą),
skatinamoji auditorija – klausimai ir atsakymai (interaktyvaus pobūdžio seminarai, kurių
vystymąsi skatina klausytojų klausimai), panelinės diskusijos (suburta grupė narių, kurie aptaria
tam tikros temos klausimus), dirbtuvės (pasinaudojama galimybe dalintis ekranu ir sudaromos
galimybėms dalyviams sekti veiklą žingsnis po žingsnio) ir susitikimai (naudoja kompanijos,
norėdamos palaikyti visos komandos ryšį, kai nariai dirba skirtingose vietose) (Joshi, 2019).
Internetiniai seminarai gali būti sėkmingai naudojami visose srityse, nuo švietimo iki verslo.
Internetinių seminarų organizavimas bet kokio tipo įmonei padeda surinkti naujų galimų klientų
sąrašą (kiekvienas užsiregistravęs asmuo – naujas kontaktas), tai rodo žmonių interesą į siūlomą
produktą ar paslaugą. Įrašyti seminarai tampa vertingu turiniu, kuriuo bus galima pasidalinti su
savo auditorija, taip didinamas prekės ženklo žinomumas ir nustatomas prekės ženklo balsas
(Durzyńska A., 2020). Pedagogams tokie internetiniai seminarai suteikia galimybę pasiekti
platesnę besimokančiųjų grupę, nes suinteresuoti dalyviai gali prisijungti į organizuojamą pamoką
iš bet kurios vietos, išvengiama nuomos, apgyvendinimo, maisto išlaidų, o tai leidžia surinkti
didesnę lankytojų grupę, kadangi kaina tampa priimtinesne (MyOwnConference, 2018).

1

Webinar (lietuviškai - internetinis seminaras) - tai dažniausiai interaktyvus internetinis renginys, kurio metu
pranešėjas arba nedidelė pranešėjų grupė pateikia pristatymą auditorijai, kuri dalyvauja pateikdama klausimus,
atsakydama į apklausas ir naudojasi kitomis turimomis interaktyviomis priemonėmis.
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Esant nepaprastai sparčiam internetinių seminarų plitimui, susiduriama su problema, kad
ne visi internetinių seminarų organizatoriai ir teikėjai turi pakankamų žinių šio proceso
kokybiškam atlikimui. Todėl šios „gerosios patirties“ pateikimo tikslas - suteikti galimybę ir
kitiems internetinių seminarų organizatoriams sparčiau tobulinti žinias šioje srityje.
2. INTERNETINIŲ SEMINARŲ ANALIZĖ
Internetinio seminaro įgyvendinimui reikalingas specifinis pasiruošimas. Šio straipsnio
tikslas – pateikti gaires kaip pasiruošti sėkmingam seminarui, kas yra reikalinga ir kaip pritraukti
didžiausią dalyvių grupę. Pristatant sėkmingo seminaro rengimo ir įgyvendinimo kriterijus
remtasi patirtimi įgyvendinant 20 - ties tiesioginių vaizdo paskaitų ciklą, kuris buvo vienas iš
projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
veiklų (https://www.prisijungusi.lt/).
Internetinių seminarų naudojimas yra galimas visose pramonės šakose (1 pav.), tačiau
technologijų sektorius juos padarė neatsiejama įmonių rinkodaros ir komunikacijos dalimi.
Įmonių atstovai sutinka, kad internetiniai seminarai yra geriausias būdas sudominti didelę,
pasaulinę rinką.

1 pav. Rengiamų internetinių seminarų tipas pagal pramonės šaką (Tiffany A., 2019).

Norint pasiekti maksimalų dalyvių skaičių, patariama internetinį seminarą rengti 10.00 val.
arba 11.00 val., šis laikas laikomas pačiu populiariausiu (2 pav.). Jeigu internetinis seminaras yra
skirtas didesnei žmonių grupei iš skirtingų šalių ar žemynų, reikia atsižvelgti į skirtingas laiko
juostas.
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2 pav. Internetinių seminarų dalyvių pasiskirstymas pagal valandas (Tiffany A., 2019).

Norint įgyvendinti sėkmingą internetinį seminarą, reikia tinkamai pasirinkti ir seminaro
dieną. Yra nustatyta, kad tinkamiausia diena yra trečiadienis arba ketvirtadienis (3 pav.), nes
būtent šiomis dienomis žmonės yra labiausiai linkę sudalyvauti seminare.

3 pav. Internetinių seminarų dalyvių pasiskirstymas pagal dienas (Tiffany A., 2019).

Internetiniai seminarai retai pasiekia labai didelį dalyvių skaičių, nors jie labai sparčiai
populiarėja. Norint surinkti didelį dalyvių skaičių tikslinė grupė turi būti labai suinteresuota ir
siūloma tema aktuali. Dažniausiai (87 %) gyvai transliuojamame seminare dalyvių skaičius yra 0200 (Hugel M., 2018).
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3. INTERNETINIŲ SEMINARŲ VARTOTOJŲ POREIKIŲ ANALIZĖ
Žemiau pateikiama internetinių seminarų vartotojų poreikių analizės schema (4 pav.), kuri
smulkiau išgryninama tolimesniuose šios metodinės rekomendacijos punktuose.

4 pav. Vartotojų poreikių analizės schema.

 Tikslinė auditorija labiausiai priklauso nuo Jūsų organizuojamo internetinio seminaro tikslo.
Viena yra svarbu jeigu kalbate apie internetinių svetainių dizainą, visiškai kita - jeigu mokote
kompiuterio naudojimosi pradmenų. Todėl svarbu prieš pradedant organizuoti internetinį
seminarą išgryninti norimą seminaro temą bei tikslą.
 Taip pat prieš pradedant galvoti apie kitas privalomas bei papildomas internetinio seminaro
sudedamąsias dalis, svarbu atrasti ir suprasti savo auditorijos amžių. Jeigu organizuojamo
internetinio seminaro tikslas yra pavyzdžiui, pagilinti žmonių supratimą kas yra internetas,
tuomet ši tema gali tikti net kelioms amžiaus grupėms, o gal ir visoms. Būtent nuo
auditorijos amžiaus priklauso vedamo internetinio seminaro pateikiama medžiaga, jos
sudėtingumas, vizualizacijos, seminaro trukmė, lektoriaus pasirinkimas ir kt.
 Renkantis tikslinę internetinio seminaro auditoriją būtina atsižvelgti į organizuojamo
internetinio seminaro sudėtingumą, taip pat į jam įsisavinti reikalingų technologinių žinių,
ypač, techninių priemonių poreikį.
4. ORGANIZUOJAMO INTERNETINIO SEMINARO LAIKAS IR TRUKMĖ
Organizuojant internetinį seminarą rekomenduojame atsakingai atsižvelgti į laiką ir trukmę,
nes tai yra ne mažiau svarbu nei tikslas ir tema, todėl:
 planuojant organizuoti didelio masto internetinį seminarą reikia įvertinti daugelį aplinkos
veiksnių – Jūsų pasirinktos auditorijos pobūdį ir užimtumą tam tikru metų laiku, mėnesiais,
savaitės dienomis bei atskirais dienos momentais;
 norint surinkti kuo didesnę dalyvių auditoriją į savo organizuojamą internetinį seminarą,
būtina atsižvelgti į kitų organizacijų ar pavienių žmonių jau organizuojamų ar suplanuotų
organizuoti internetinių seminarų datas ir laikus.
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5. SEMINARO DALYVIŲ INFORMAVIMAS IR KVIETIMAS
Norint į savo organizuojamą internetinį seminarą pritraukti kuo daugiau dalyvių,
rekomenduojame kruopščiai atrinkti informavimo priemones ir išsiųsti kvietimus. Jūsų pasirinktai
dalyvių auditorijai (moksleiviai, studentai, vidutinio amžiaus žmonės, senjorai) turėtumėte tiksliai
pritaikyti ir naudoti atitinkamus informacijos sklaidos kanalus (1 lentelė).

Senjorams

Vidutinio
amžiaus
žmonėms

Studentams

Moksleiviams

1 LENTELĖ. INFORMACIJOS SKLAIDOS KANALAI PAGAL AMŽIAUS GRUPES.

ͦ socialinius tinklus („Facebook“, „Instagram“, „Snapchat“, “Twiter“);
ͦ elektroninių dienynų reklamos paslaugas, „Mano dienynas“, „Tamo“);
ͦ informacinius stendus (mokyklose, pramogų ir prekybos centruose,
neformalaus švietimo vietose, savivaldybėse, greito maisto ir moksleivių
amžių atitinkančiose kavinėse ir kt.);
ͦ elektroninius laiškus (mokykloms, mokytojams, neformalaus švietimo
rengėjams).
ͦ socialinius tinklus („Facebook“, „Instagram“, “Twiter“);
ͦ universitetų svetainių reklamos paslaugas;
ͦ universitetų naujienlaiškius;
ͦ informacinius stendus (universitetuose, prekybos ir pramogų centruose,
kavinėse, valstybinėse organizacijose ir kt.);
ͦ internetinių žinių portalus (www.15min.lt, www.delfi.lt, www.alfa.lt ir
kt.).
ͦ socialinius tinklus („Facebook“, „Instagram“, “Twiter“, „Linkedin“ ir kt.);
ͦ informacinius stendus (prekybos ir pramogų centruose, kavinėse,
valstybinėse organizacijose ir kt.);
ͦ internetinių žinių portalus (www.lrt.lt, www.15min.lt, www.delfi.lt,
www.alfa.lt ir kt.).
ͦ spausdintų laikraščių, skrajučių reklamos galimybes;
ͦ informacinius stendus (prekybos ir pramogų centruose, kavinėse,
valstybinėse organizacijose, bibliotekose, gydymo įstaigose ir kt.).

6. PASIRUOŠIMAS ORGANIZUOJANT TIESIOGINĮ INTERNETINĮ SEMINARĄ
Tiesioginio internetinio seminaro organizavimas susideda iš kelių etapų. Žemiau pateikiama
organizacinė pasiruošimo etapų schema (5 pav.), kuria rekomenduojame remtis organizuojant
savo internetinį seminarą.
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5 pav. Pasiruošimo etapai.

 Vienas iš svarbiausių organizuojamo internetinio seminaro etapų yra lektoriaus
pasirinkimas:
 prieš renkantis lektorių turite būti pilnai išgryninę organizuojamo internetinio
seminaro tikslą ir temą;
 pasirenkant lektorių būtina atsižvelgti į jo turimas kompetencijas, todėl pravartu
paprašyti lektoriaus pateikti savo gyvenimo aprašymą, kuriame atsispindėtų patirtis
vedant internetinius seminarus. Esant galimybei galima papildomai sukurti
klausimyną (pvz. panaudojat Google form) kuriame kandidatas galėtų pateikti visą Jus
dominančią informaciją, kad lektoriaus atranka būtų kuo tikslesnė ir sėkmingesnė.
 Nemažiau svarbus internetinio seminaro pasiruošimo etapas yra lektoriaus vaizdinės
medžiagos paruošimas. Informuojant lektorių jog jis yra atrinktas vesti Jūsų organizuojamą
internetinį seminarą, rekomenduojama jam suteikti žemiau nurodytą informaciją:
1. profesionalų pateikties (skaidrių) dizaino maketą su reikalavimais:
a. pateikties pradžioje turi būti aiškiai įvardinta tema, bei internetinį seminarą
vedantis lektorius;
b. informacijos pateikimui lektorius turi kruopščiai atrinkti tinkamą pateikimo
struktūrą (išgryninti ar pateiktyje bus vaizduojamas tik tekstas, ar norima
pavaizduoti tekstą su paveikslėliais ir t.t) (Reikalavimai skaidrių pateiktims,
2014);
c. lektorius ruošdamas pateiktį turi riboti animaciją, nes jos transliavimas
tiesioginės transliacijos metu gali sukelti trukdžių;
d. ruošdamas pateiktį, lektorius privalo naudoti taisyklingą kalbą;
e. pateikties pabaigoje privalo būti nurodyti kontaktai ir papildomos informacijos
šaltiniai.
2. privalomą pagrindinių kompiuterinio raštingumo taisyklių taikymą;
3. tikslinės grupės amžių;
4. internetinio seminaro trukmę;
5. priemones, kurias lektorius galės naudoti internetinio seminaro metu;
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6. užduodamus klausimus seminaro pabaigoje, jeigu organizuojamas interaktyvus
tiesioginis internetinis seminaras.
 Internetinio seminaro moderatoriaus pasiruošimas:
 kurios galėtų moderatorius turi paruošti detalų scenarijų pagal kurį vyks tiesioginė
vaizdo internetinio seminaro transliacija, taip pat su scenarijumi iš anksto ir
pakartotinai prieš pat internetinį seminarą, turėtų supažindinti lektorių, bei
transliacijos techninę dalį organizuojančią komandą;
 moderatorius turėtų iš anksto pamatyti lektoriaus paruoštą pateiktį ir įvertinti ar ji
atitinka tvarkos, bei kompiuterinio raštingumo reikalavimus;
 moderatorius pamatęs pateiktį iš anksto turėtų sugalvoti kelis klausimus lektoriui
užduoti po internetinio seminaro (tai ypač praverčia, kai seminaro dalyviai vangiai
teikia klausimus).
 Lektoriaus ir moderatoriaus apranga tiesioginės transliacijos metu turi atitikti „smart
casual“ aprangos stilių (galioja televizijos laidų vedėjų aprangos taisyklės).
Rekomenduojama vengti:
 smulkaus rašto audinių;
 įvairiaspalvių drabužių;
 stiliaus eksperimentų (jei to nereikalauja seminaro tema).
 Techninę transliacijos dalį organizuojančios komandos pasiruošimas (toliau - IT komanda2):
 rekomenduojama sukurti moderatoriaus, organizatoriaus ir IT komandos bendrą
darbo grupę norint įvairius organizacinius aspektus aptarti iš anksto (siūloma tam
naudoti Basecamp, Slack, Viber, Messenger, Skype ir daugelį kitų programėlių bei
internetinių svetainių);
 IT komanda prieš prasidedant tiesioginei transliacijai turi patikrinti ar veikia visa
transliacijai reikalinga įranga;
 IT komanda paruošia internetinio seminaro pradžios užsklandą, naudojamą kaip
informacinį šaltinį. Užsklandoje gali būti pateikiama: lektoriaus duomenys,
internetinio seminaro pavadinimas, data bei laikas (laikas interaktyviai skaičiuojamas
mažėjančia tvarka iki tiesioginio seminaro transliacijos pradžios);
 IT komanda turi iš anksto įdiegti visą reikalingą programinę įrangą interaktyviam
internetiniam seminarui (pvz.: siūlome naudoti ZOOM, sli.do, kahoot.com ir kitas
interaktyvumo suteikiančias programas);
 IT komanda turi iš anksto supažindinti lektorių ir moderatorių su interaktyvia
klausimų -atsakymų sistema;
 IT komanda turi iš anksto pamokyti lektorių ir internetinio seminaro moderatorių kaip
naudotis šiomis priemonėmis, bei nurodyti kaip jie turi elgtis kamerai įsijungus.

2

IT komanda – už techninę dalį (transliaciją, kompiuterinę techniką ir programinę įrangą) atsakinga komanda.
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7. POTENCIALIOS RIZIKOS NUMATYMAS
Rizikų valdymo planas yra svarbus siekiant iš anksto numatyti potencialiai silpnas vietas,
kurios gali sukelti trikdžių transliacijos metu ir numatyti priemones, kurios padės jų išvengti.
Rizikos valdymas suprantamas kaip procesas, kuris yra sudarytas iš kelių vienas po kito
einančių ir tarpusavyje susijusių žingsnių, reikalingų numatant rizikos suvaldymo galimybes.
Rizikos valdymo etapus pateikiame iliustracijoje (6 pav.) žemiau:

Rizikos
identifikavimas

Rizikos analizė

Rizikos
planavimas

Rizikos
stebėsena

6 pav. Rizikos valdymo etapai.

 Rizikos identifikavimas, tai pirmas žingsnis kuris leidžia pastebėti ir atpažinti galinčias kilti
rizikas, o tai leidžia apsidrausti nuo jų galimos žalos.
 Rizikos analizė, tai antras žingsnis kuris leidžia identifikuoti ir nustatyti galimos rizikos
poveikio lygį, atsižvelgiant į tai turėtų būti priimami tolimesni sprendimai ir planuojami
iškilusios rizikos valdymo veiksmai.
 Rizikos planavimas, tai trečiasis žingsnis kuriame yra sukuriamas planas leidžiantis išvengti
galimai kylančios rizikos. Paruoštas planas padeda numatyti veiksmus kurie gali būti
padaryti siekiant užkirsti kelią rizikos atsiradimui arba ją suvaldyti reikiamu momentu, taip
sutaupant laiko sprendimo priėmimui.
 Rizikos stebėsena, tai ketvirtasis žingsnis kurio metu yra stebima esama situacija, siekiant
laiku pastebėti kylančias rizikas ir jų veiksnius, kad būtų galima iš karto imtis reikalingų
veiksmų.
Taigi organizuojant internetinį seminarą svarbu iš anksto apgalvoti visas galimas rizikas ir
būdus, kaip jas pašalinti. Pavyzdžiui, kas nutiktų jei tiesioginės transliacijos metu nutrūktų
interneto ryšys? – kaip alternatyvus sprendimas galėtų būti interneto naudojimas per mobilųjį
telefoną. Rekomenduojama kelios dienos ar bent jau diena prieš prasidedant tiesioginei
transliacijai atlikti visus įmanomus programinės ir techninės įrangos, reikalingos transliacijai,
bandymus.
8. TECHNINĖS ĮRANGOS REIKALAVIMAI INTERNETINIŲ SEMINARŲ PRAVEDIMUI
Šių dienų techniniai ir programiniai reikalavimai internetinių seminarų pravedimui labai
skiriasi nuo reikalavimų, kurie buvo prieš keletą metų. Įvairių technologijų panaudojimas
kasdieniniame gyvenime, kai siunčiama /priimama ne tik tekstinė, bei garsinė informacija bet ir
dvikryptė vaizdo informacija, sukūrė puikias prielaidas internetinių seminarų pravedimui be kokių
nors ypatingai specialių programinės įrangos priemonių.
Reikėtų išskirti dviejų kategorijų dalyvius, kuriems techniniai reikalavimai skiriasi:
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1. Seminaro transliuotojas (lektoriaus aplinka). Transliuotojo techninės įrangos kokybė turi
būti pakankama kokybiškam pranešimo informacijos (garsinės bei vaizdo) perdavimui,
interaktyvumo užtikrinimui, įrašo padarymui:
- galingas kompiuteris;
- patikimas internetinis ryšys, kurio sparta ne mažesnė nei 20 Mbps;
- licencijuota programinė įranga seminaro pravedimui bei specializuotų paketų
atvaizdavimui;
- išskirtiniais atvejais, jei naudojamas telefonas, jis turi būti įtvirtintas stabiliai, kad
nejudėtų;
- kamera patalpinama maždaug 1 m. atstumu nuo pranešėjų veido ir taip, kad
pranešėjo veidas būtų atsuktas į šviesos šaltinį (langą, šviestuvą, stalinę lempą ir
pan.);
- turi būti užtikrinta patalpa, į kurią nepatektų išorinis garsas (pravertas langas,
kompiuterio skleidžiamas triukšmas, kiti pašaliniai garsai;
- iš anksto susiderinti kur reikės daryti vaizdo įrašus (jei seminare norima tai daryti). Tai
priklauso nuo naudojamos konkrečios programinės įrangos (galima įrašą daryti
lokaliame kompiuteryje arba įrašyti į debesį);
- iš anksto nuspręsti ir prasitestuoti į kokius socialinius tinklus bus papildomai
transliuojama pranešimai (Facebook, Youtube ir kt.);
- iš anksto įsidiegti kitas programinės įrangos priemones, jei norima daryti ne tik
vienkryptę transliaciją, bet ir vykdyti kitas funkcijas (tarkime esant dideliam vartotojų
kiekiui ir siekiant interaktyvumo galima panaudoti SLIDO).
2. Seminaro dalyvis. Dalyvio techninės įrangos parametrai gali būti ženkliai silpnesni:
- dalyvis turi turėti patikimą internetinį ryšį arba mobilaus telefono pralaidumą
(priklausomai nuo to, kurią priemonę naudoja);
- jei dalyvis nori siųsti ir savo vaizdą, turi laikytis panašių reikalavimų kaip lektorius
(atstumas iki kameros apie 1 m.; tinkamai apšviestas veidas, jei naudoja mob.
telefoną- jis turi būti įtvirtintas ir kt.);
- dalyvis gali pasirinkti jam tinkamą naršyklę (Google Chrome, Mozilla Firefox,
Microsoft Edge, Safari ar kt.).
Paprastai seminarų organizatoriai seminaro dalyviams siūlo tokias programinės įrangos
priemones, kurios būtų lengvai įdiegiamos ir valdomos.
9. PASIRUOŠIMAS VESTI TIESIOGINĮ INTERNETINĮ SEMINARĄ
Pasiruošimas vesti internetinį seminarą priklauso nuo to ar jį vesite vienas, ar kartu su
komanda. Žemiau pateikiamos kiekvieno atvejo rekomendacijos.
 Jeigu interaktyvų internetinį seminarą organizuojate ir vedate vienas:
 pagal savo organizuojamo seminaro tikslą turite nuspręsti kokią programą naudosite
tiesioginei transliacijai. Jeigu transliacijoje norite interaktyvumo siūlome naudoti
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ZOOM platformą - jeigu interaktyvumas nėra būtinas, Jums turėtų puikiai tikti
Youtube platforma;
 turite iš anksto pasiruošti scenarijų, priemones (pateiktį bei paveikslėlį vaizdo
transliacijos užsklandai) ir įsidiegti visą reikalingą programinę įrangą Jūsų internetinio
seminaro organizavimui ir vedimui;
 bent viena diena prieš internetinį seminarą rekomenduojama suorganizuoti
bandomąją transliaciją savo draugams, kolegoms ar šeimos nariams - taip išmėginsite
ar viskas sklandžiai veikia;
 jeigu nusprendėte surengti interaktyvų internetinį seminarą, tuomet
rekomenduojame Jums susikurti sli.do arba kahoot.com prisijungimus, kad Jūsų
internetinio seminaro auditorija galėtų tiesiogiai užduoti klausimus ir seminaro
pabaigoje galėtumėte patikrinti kokias žinias įsisavino Jūsų seminarą stebėję žmonės.
 Jeigu interaktyvų internetinį seminarą organizuojate kartu su komanda (IT komanda +
moderatorius + lektorius) rekomenduojame atlikti visus aukščiau šiame skyriuje aprašomus
etapus, tačiau reikėtų iš anksto pasidalinti atsakomybėmis tarp komandos narių:
1. IT komanda – įrangos paruošimas, komandos supažindinimas su programine įranga ir
technika, transliacija, interaktyvumas, seminaro įrašo įrašymas, išsaugojimas,
paskelbimas;
2. moderatorius – komandos supažindinimas su scenarijumi, internetinio seminaro
moderavimas;
3. lektorius – kokybiškas pateikties pristatymas klausytojams.
10. INTERAKTYVAUS INTERNETINIO SEMINARO VEDIMAS
Šiame skyriuje apžvelgsime visus rekomenduojamus etapus sklandaus ir kokybiško
tiesioginio interaktyvaus internetinio seminaro vedimui. Remsimės prielaida, kad internetinis
seminaras rengiamas kartu su komanda (IT komanda + moderatorius + lektorius).
Visos tiesioginės transliacijos metu dalyviams rekomenduojama taikyti šias bendrines
taisykles:
 privaloma vartoti tik taisyklingą, tinkamą bei kalbos ekspertų leistiną kalbą;
 remtis savo iš anksčiau apgalvotu ir paruoštu scenarijumi;
 internetinio seminaro metu negali vykti jokie pašaliniai pokalbiai;
 internetinio seminaro metu telefono ir kitų prietaisų garsas turi būti išjungtas;
 kadangi internetinis seminaras yra tiesioginis, reikia nepamiršti tinkamo elgesio etikos
principų.
Prieš tiesioginį internetinį seminarą susitikusi komanda dar kartą detaliai aptaria seminaro
eigą, atsakomybes, bei pasitikrina techninę ir programinę įrangas.
Tiesioginio internetinio seminaro pradžia skelbiama užsklandoje (7 pav.) vaizduojamam laikui
pasibaigus.
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7 pav. Užsklanda.

Internetinio seminaro etapai:
1. moderatorius:
a. pasisveikina, prisistato ir pasveikina visus internetinio seminaro dalyvius;
b. pristato internetinio seminaro temą;
c. trumpai pristato lektorių;
d. trumpai pristato seminaro eigą ir trukmę;
e. informuoja apie galimybę tiesiogiai užduoti klausimus ir pateikia informaciją kaip
prisijungti prie interaktyvios klausimų uždavimo sistemos. Esant poreikiui pateikia
daugiau svarbios informacijos;
f. primena apie ilgalaikį įrašo saugojimą bei galimybę jį peržiūrėti vėliau;
g. paskatina visus seminaro dalyvius įsitraukti ir aktyviai dalyvauti;
h. perduoda žodį lektoriui;
i. viso seminaro metu stebi laiką bei scenarijų. Įžvelgus galimą komplikuotą situaciją,
imasi veiksmų jos pašalinimui (pavyzdžiui, lektoriui nespėjus laiku išdėstyti
informacijos, mandagiai pertraukia lektorių, informuoja apie artėjančią internetinio
seminaro pabaigą bei pateikia alternatyvą nespėtos išdėstyti informacijos vėlesniam
pasiekimui);
j. lektoriui skaitant medžiagą, nuolat stebi tiesioginio klausimų pateikimo sistemą ir
atrenka svarbiausius klausimus lektoriui.
2. lektorius:
a. pasisveikina, prisistato ir pasveikina visus internetinio seminaro dalyvius;
b. neskubėdamas pristato pateiktyje nurodytą informaciją;
c. pristatymo metu keičia teksto intonaciją, stengiasi kalbėti aiškiai, gyvai, nepamiršta
šypsotis;
d. stebi jam skirtą internetinio seminaro išdėstymo laiko intervalą;
e. baigęs dėstyti seminaro temą, padėkoja dalyviams;
f. atsako į dalyvių tiesiogiai pateiktus ir moderatoriaus perskaitytus bei užduotus
klausimus.
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3. moderatorius:
a. padėkoja lektoriui už išdėstytą internetinį seminarą;
b. lektoriui užduoda tiesioginio klausimų pateikimo sistemoje pateiktus ir atrinktus
klausimus, paminint klausiančiojo vardą;
c. lektoriui sutikus, informuoja apie galimybę susisiekti su juo ir gauti detalesnę
informaciją ar atsakymus apie dominančią temą;
d. dar kartą padėkoja lektoriui bei dalyviams;
e. informuoja apie sekančio (jei toks yra) internetinio seminaro datą, laiką ir temą;
f. mandagiai atsisveikina.
4. IT komanda:
a. pasibaigus tiesioginei transliacijai, tinkamai išsaugo transliacijos įrašą;
b. išsaugotą transliacijos įrašą patalpina į dalyviams pasiekiamą platformą tam, kad įrašą
vėliau būtų galima peržiūrėti dalyviams patogiu laiku.
Straipsnis parengtas įgyvendinant 20-ies tiesioginių internetinių seminarų ciklą, kuris buvo
vienas iš projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“ (https://www.prisijungusi.lt/) veiklų. Šį paskaitų ciklą įgyvendino Nacionalinė
distancinio mokymo asociacija (https://ndma.lt/). Projektas finansuojamas Europos regioninės
plėtros fondo ir Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
11. IŠVADOS
Internetiniai seminarai yra puiki galimybė pasiekti visus suinteresuotus asmenis ir perduoti
norimą informaciją internetu transliuojant seminarą. Naudojantis įgyta patirtimi rengiant 20
paskaitų ciklą, nustatyta, kad sėkmingam internetiniam seminarui yra svarbūs keli aspektai.
Svarbu pasirinkti dieną ir laiką, kai yra tikėtinas didžiausias dalyvių skaičius. Tinkamiausia
diena laikomas trečiadienis arba ketvirtadienis, tinkamiausias laikas – 10 val. arba 11 val. Reikia
susikoncentruoti į tikslinės grupės poreikius, skirtingoms amžiaus grupės kvietimai turi būti
skelbiami skirtinguose formatuose ir informacija perduodama skirtingais informacijos sklaidos
kanalais. Moksleiviams ar studentams rekomenduojama naudoti socialinius tinklus – „Facebook“,
„Instagram“, vidutinio amžiaus žmonių dėmesį galima atkreipti naudojant socialinį tinklą
„Facebook“ ar internetinius žinių portalus. Senjorams informaciją rekomenduojama perduoti
pasinaudojant spausdintų laikraščių, skrajučių reklamos galimybėmis.
Būtina išlaikyti seminaro kokybę visos transliacijos metu. Sėkmingam seminarui įtakos turi lektoriaus
pasirinkimas, moderatorius ir techninę dalį organizuojanti komanda. Renkantis lektorių reikia atkreipti
dėmesį į jo patirtį ir atidžiai peržiūrėti paruoštą medžiagą. Moderatorius turi būti pasiruošęs scenarijų bei
užtikrinti sklandžią seminaro eigą. Trečiasis komandos narys yra techninę dalį organizuojanti komanda,
kuri atsakinga už seminaro transliaciją ir programinės įrangos paruošimą. Svarbu, kad visi trys komandos
nariai tarpusavyje komunikuotų ir palaikytų ryšį, tik tokiu būdu gali būti įgyvendintas kokybiškas ir
sėkmingas internetinis seminaras. Jeigu internetinis seminaras organizuojamas vieno asmens – jis vienas
ir atlieka visus anksčiau minėtus komandos veiksmus.
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