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Preface
Information age, also known as computer age, has had a great impact on
the formation of the mentality of the current generation. Digital
technologies have changed many aspects of everyday life, the traditional
system of business and institutions has lost its relevance, its relation to the
society has transformed immensely. The challenges of information age
incite the search of new educational models and methods that comply with
the needs of modern man and help to successfully adapt and pursue
personal goals in a dynamic environment. Therefore relatively new
phenomena, such as Open Education Resources (OER), massive open
online courses (MOOC), learning analysis, etc. gain more and more
importance in the system of education. New teaching and learning
methods based on ICT make an impact on three spheres of higher
education:
-

-

-

First and second cycle studies. Blended learning, which embraces traditional e-learning
modes, has been introduced instead of face-to-face teaching. By applying blended learning
methods, higher education institutions expect to improve teaching efficiency and quality
as well as increase the number of students.
Continuing education and continuing vocational education. Continuing education plays a
very important role in both the transfer of scientific knowledge to innovative business
companies and regional development. Internet provides flexibility for students, i.e. students
can choose convenient time and place for studies, combine personal life with academic life.
Open education. Because of open education learning material has become available
publicly (e.g. OER and MOOC). Online education widens the spectrum of open education
possibilities which bear great significance for the formation of society and organization of
communities as it enables knowledge sharing, broadening one’s mind, discovering new
activities.

The aim of the international conference “Advanced Learning Technologies–ALTA’16” is to
foster international cooperation, development of research in Lithuania and scientific network. The
conference is organized by the National Association of Distance Education.
Researchers from various fields, experts of studies, representatives from state and educational
institutions from different countries meet in the conference to discuss the cutting-edge learning
technologies and application of e-learning in the educational process. The papers of the proceedings
embrace highly relevant topics: smart education, its concepts, strategies and methods; application
of smart technologies in education; paradigms, models and methods of e-education; open education
(OER and MOOC), economic and managerial aspects of e-education; relation between women and
technologies.
Dr. Danguole Rutkauskiene
Associate professor at Kaunas University of Technology
President of National Association of Distance Education

THE DYNAMICS OF STUDENTS’ PERSPECTIVE
ON THEIR READINESS TO USE VIRTUAL
LEARNING ENVIRONMENT
Edita Butrime, Vaiva Zuzeviciute
National Association of Distance Education, Lithuania
Abstract. This paper is based on theoretical and empirical research. Experience collected from three different
universities raised the concerns addressed in designing and carrying out the study, based on quantitative research
methodology; however, due to limitations of this paper, only a part of results is presented. The purpose of this
paper is to present dynamics (2015-2016) of readiness of students (one of the key actors in any educational
process) to use MOOCs with two aspects of readiness: needs and competencies, being at focus.
Key words: virtual learning environment, massive open online courses; quality assurance.

INTRODUCTION
Massive open online course (MOOC) became an object of rigorous studies during the
last five-four years. A lot of aspects are under the scrutiny of different authors, however,
as this phenomenon is so recent, in many cases it is analyzed as a set of separate cases
rather than as an established practice.
In this paper, however, we will critically analyze the readiness of a key agent when any
virtual learning environment (including its form: MOOC) is used. Because, though the
expectations for the benefits of introducing most recent technologies to education
(including higher educations) were high, the realities tend to introduce the necessity to
analyze carefully other factors for success in the process. That is, activity of a student in a
process. Though UNESCO believed technology based educational resources (in this case:
open educational resources (OER)) to have a crucial role in solving social issues, however,
a number of other factors play an important role. UNESCO believed that universal access
to high quality education was key to building of peace, sustainable social and economic
development, and intercultural dialogue.<… because> Open Educational Resources (OER)
provide a strategic opportunity to improve the quality of education as well as facilitate
policy dialogue, knowledge sharing and capacity building [1]. However, the optimism
seems to recede in recent years, because education, teaching and learning, are much more
complicated phenomena than merely free access to resources.
For Stefan Popenici and Sharon Kerr [2] MOOC is an experiment. These authors
emphasize the challenges for contemporary universities, they emphasize new risks and
opportunities, including an aspect of commercialization. Authors emphasize that for some
universities, and for some, specific course-units, the delivery mode MOOC is an excellent
choice, however, any university, while introducing virtual learning environment and
especially, its form: MOOC, should be aware of the number of financial, cultural, social,
technological and academic dimensions.
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If we review the nature of publications on this particular form of virtual learning
environment (that is: MOOC), we will see that the first publications were full of optimism;
they reminded rather a rhetoric of a proponent than a critical researchers’ analysis.
Those publications expressed the certainty that introduction of MOOCs will restructure system of higher education globally; MOOCs were called ‘tsunami of change’,
moreover, it was expected that these changes will happen independently of the wishes and
readiness of the key actors of an educational process ([3] according to McKenna 2012).
Some publications went even further suggesting MOOCs to be crucial in combating
inequality and poverty ([4], [5]).
However, as it was already pointed out earlier, the most recent publications provide a
more reserved picture, an analysis of a researcher rather than a rhetoric of a proponent.
Regardless of a discussion between proponents and opponents this form of virtual
learning environment exists, and it seems to have found its place in an organizational and
academic context of some universities, also, there are students that participate in MOOCs,
and therefore the focus of analysis should shift from discussing ‘will or will not MOOCs
change the world” to the day-to day issues of ensuring the quality of a service that is
delivered to students, and in which students are enrolled.
Therefore, both the quality of any given MOOC, and the readiness of students to use it
should be at focus of those organizations that choose to use MOOC.
The purpose of this paper is to present dynamics of readiness of students (one of the
key actors in any educational process) to use MOOCs with two aspects of readiness: needs
and competencies, being at focus.
The tasks are: 1) to present results of critical analysis of studies in the field and to
identify the factors for quality assurance of MOOCs; 2) characterize a student as a learner
while using a MOOC; 3) present data of an empiric study (from 2015 and 2016) on
readiness of students (one the key actors in any educational process) to use MOOCs with
two aspects of readiness: needs and competencies - at focus.
1.1

CONCEPT OF QUALITY OF A MASS ON LINE COURSE

Quality is very much the condition which determines how an effective and successful
learning can take place [5]. Questions in relation to the quality of MOOCs: 1) what are
MOOCs actually aiming at? 2) Can the quality of MOOCs be assessed in the same way as
any defined university course with traditional degree awarding processes? Or do we have
to take into account a different type of objective with MOOC learners? 3) Are the learners
mostly interested in only small sequences of learning, tailored to their own individual
purpose, and then sign off and move to other MOOCs because their own learning objective
was fulfilled?
We may conceptualize MOOCs as either a form of virtual learning, or the mixture
between a virtual learning environment and an open educational resource. In a way – it is
a form of blended learning. That is, a MOOC may be analyzed as a form of blended
learning, where face-to-face element is exchanged with the on-line synchronous
communication. This structure poses difficulties when conceptualizing on MOOC’s quality
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assurance. „They provide a great opportunity for learning by increasing flexibility and
access. However, the open, flexible and changeable nature of MOOCs may conflict with
some elements of quality assurance and accreditation practices. In this respect, the
opportunities that MOOCs offer need to be managed carefully to maintain the correct
balance between quality assurance and open learning on a massive scale“ ([6] according to
Alston, Brabon, 2014).
MOOC, as any other innovation, receives an array of rather different evaluations.
Tømte, Fevolden, Olsen [7] go as far as to state that MOOC just cannot be qualitative.
Though the same authors identify several characteristics, which, if implemented, may
make a MOOC at least qualitative enough.
Regardless of a discussion between proponents and opponents this form of virtual
learning environment exists, and it seems to have found its place in an organizational and
academic context of some universities, and there are students that participate in MOOCs.
Therefore it is imperative at this stage for an educationalist and an administrator in higher
education to invest into MOOCs with regards to their quality, as it is being performed in
the case of any other course-unit. The same procedures and mechanisms that are used to
ensure the quality of any other course-unit - the same (or similar) procedures and
mechanisms nationally and internationally should be introduced for the assurance of the
quality of any given MOOC. This is a crucial factor that guarantees that a diploma of a
university that introduced a MOOC (or several MOOCs) is regarded highly; basically, the
same (or very similar) procedures for quality assurance are crucial in order to maintain
credibility of a university.
Ph. Hill [8] MOOC define MOOCs as “homegrown systems”, which seem to rely on
new platforms rather than on a structure (administrative, technological) that had been used
before at a given university. Hill [8] state that - as MOOC is a new phenomenon - therefore,
the quality assurance should be defined from a new perspective, though the definition
should take into account that MOOCs (even - if new) are the form of virtual learning
environment, or - more broadly: studies based on ICT..
1.2

EXAMPLES FOR QUALITY ASSURANCE OF MOOCS

Regardless of a great number of factors involved into the process, one of the major
factors for the qualitative learning experience in higher education of any student will be a
quality of a delivered course-unit. [9].
At least three aspects of quality should be emphasized: quality audit, quality assurance,
quality enhancement. According to Conole [9], in general quality can be defined as ‘the
standard of something as measured against other things of a similar kind. The degree of
excellence of something: quality of life’. Therefore arguably quality in e-learning is the
degree to which it measure up to ‘good learning’ (although that might be construed as a
somewhat contentious statement). It certainly points to the notion of excellence and worth.
The quality of studies is also discussed at length by a number of authors. Though
countries may introduce some aspects for quality assurance that reflect their unique
context, however, majority of aspects for quality assurance are universal and the same (or
very similar) form country to country. What is important to note here is that those aspects,
Advanced Learning Technologies/ Pažangios mokymosi technologijos

12

procedures and mechanisms were designed for the face-to-face (traditional) studies, and in
recent years increasingly so – for blended learning (the complex of traditional auditorium
and web 1.0 or web 2.0 technologies). In Lithuania the law entitled organizations of higher
education to implement procedures, though the coordination is performed at a national
level [10]. Aspects, procedures and mechanisms for MOOCs remain to be designed and
imbedded into everyday organizational life of a university that delivers a MOOC.
Conole [9] while analyzing quality assurance mechanisms, identified several
dimensions; it was also emphasized that in each of those dimensions audit, monitoring and
enhancement should be introduced. What poses some challenges, though, is the fact, that
for traditional education the procedures and mechanisms had been developed for decades.
In the case of MOOCs, however, everything has to be implemented at an increased pace.
Those dimensions are as follows: openness; massiveness; application of various
technologies (multimedia); degree of communication; degree of cooperation; support for a
learner; degree of reflection; certification; formal education; independent learning; variety;
quality assurance. Surely, some of the dimensions are characteristic only for MOOCs,
contrary to other modes of delivering educational services.
The European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) initiated a
MOOC platform called OpenUpEd. OpenUpEd developed guidelines for implementation,
which emphasize openness for learners; openness for students; openness for digital
innovations; independent learning. Guidelines, though, do not emphasize quality of
teaching and learning [11]. Does it mean that a student, enrolled in a MOOC, is considered
the sole responsible actor in his/her studies for quality?
1.3

LEARNERS’ ROLE IN A MOOC

It will be difficult to negate the fact that contemporary technologies provide a different
context and environment that enable provision of other modes of teaching and learning in
studies in higher education. However, the same technologies also pose new challenges for
teachers and students (if they use technologies for teaching and learning in studies).
Teachers need to learn to use new modes of teaching: next to teaching face-to-face, also:
online, blended, hybrid, informal, vocational, professional, corporate, etc. Students are also
confronted with the necessity to learn (and fast) to study without a teacher, who
traditionally consulted, provided support both verbally and nonverbally. Application of
technologies for studies requires students to be responsible for his/her own studies, to
maintain motivation. Recent studies show that in most cases only those students who are
very clear about their personal/professional goals enroll into MOOCs [12]. Studies show
that enrolled students are also very clear about particular competencies they want to
enhance. And even then the percentage of successful graduates is low (4, 62%) [12].
Therefore studies analyze attractiveness of MOOCs from the perspective of quality. U.-D.
Ehlers, E. Ossiannilsson and A. Creelman [5] analyzed perspective of students and noted
the importance of choice. Authors ask whether the fact of a large proportion of drop-outs
from MOOCs indicates the low quality of MOOCs or rather this is just an indication of
exercising free will of students, and therefore illustrates the very essence of a MOOC. Ph.
Hill [13] grouped MOOCers into four groups: active; passive; undecided (sometimes they
are active, sometimes they are passive) and the observers (they observe activities in a
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MOOC and sometime join some of the tasks). This grouping provides an answer to the
third question in 1.2 section (Are the learners mostly interested in only small sequences of
learning, tailored to their own individual purpose, and then sign off and move to other
MOOCs because their own learning objective was fulfilled?). It would seem that if the
quality of any given MOOC is sufficient for students, then all the groups of learners should
evaluate MOOC highly. A study by D. F. O. Onah and J. E. Sinclair revealed that the
activity and results of participation in MOOC were clearly connected to learners’ initial
competencies, expectations and goals [14]. The same study revealed that the contents in
MOOC should be tailored according to learning styles. That is, one of the important aspects
of quality of MOOCs is the adherence to the variety of learning styles, which is difficult to
achieve with many people involved into a course. In the end, the major factor for success
in MOOC is the level (or initial competence) of a learner to act as an independent learner,
to monitor, regulate and manage one’s own learning; also readiness to learn in virtual
environment is a factor (63 % or respondents in this study evaluated their readiness to learn
in a virtual learning environment as ‘excellent’).
1.4

RESULTS OF A STUDY ON THE CONTEMPORARY STUDENTS’
READINESS TO USE VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT (2015-2016).
SOME DATE FROM LITHUANIA

Respondents. In 2015 there were more than a hundred of students, representing 3
universities; however, none of the students were (purposefully so) invited from study
programs of information science or similar; in other words, not professional IT students
were invited to this study (both in 2015 and in 2016). N = 138 (from 3 universities, all of
them representing 1 cycle of studies; age varied from 18 to 22 years). In 2016 there were
80 respondents. N = 80 (from 1 university, 1 cycle of studies, age varied from 18 to 22
years). As both the numbers and distribution in terms of universities are different in 2015
and in 2016, this fact is considered a major limitation for the study; however, certain
tendencies and dynamics nevertheless can be identified
The questionnaire was comprised of closed type questions; the survey was completed
in an on-line platform, and completely anonymous in terms of researchers’ participation.
One of the questions was: “If you evaluated yourself in terms of the degree of using
internet for your own learning before being enrolled in higher education, what will be your
evaluation (that is, did you use internet for independent learning)”? (Fig 1, on the left).

Figure 1. Students on their competences to use IT for their learning.
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In 2015: 3 students out of 10 claimed that using internet comprised an important part
of their learning, and in 2016 the proportion increased to 5 students out of 10.
Students were also asked to share whether they feel they use internet sufficiently in
higher education; the results are also presented in Fig 1, to the right. In 2015: 5 students
out of 10 considered themselves to be using IT sufficiently in their studies, and in 2016 the
proportion increased to 7 out of 10 students.
In order to identify whether students use IT for studies without an external motivation
or impetus, they were asked: “For what purposes do you use IT/internet tools”? (Fig.2, to
the left).

Figure 2. Purposes for which that students use IT/ internet tools (including MOOCs).

The results clearly show that students in higher education use those tools that are
tailored for leisure (films, music), and only 3 out of 10 students reported that they also use
internet tools for studies. Fig 2, to the right, illustrates responses to the question on which
e-tools students’ use most often for studies. Results show that participation in social
network dominates. Students were asked to identify the tools from a long list of tools;
however, they were invited to note all that they use (contrary to one they use most often).
The results clearly show that at least in Lithuania MOOCs remain at the periphery. In 2015
2 out of 10 students were enrolled in a MOOC, and in 2016 the number even decreased:
to 1 out of 10 students
CONCLUSIONS
1. Therefore (even if limitations of a study are taken into consideration), it would seem
that students (at least in Lithuania) do not demonstrate having the need to use such a
virtual learning platform (its form) as MOOCs.
2. The prerequisites for using MOOCs: situation is better (at least respondents’ own
evaluation on their competence to use technologies is quite high, however, that
remains to be tested independently in a standardized way).
3. Therefore, with the low need and sufficient initial competence (though this remains to
be tested further), expenses, additional investment necessary for the quality assurance
and enhancement, while introducing a MOOC, and organization of HE should be very
careful and reflective, if not cautious (at least in Lithuania).
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STUDENTŲ POŽIŪRIO Į JŲ PASIRENGIMĄ NAUDOTI VIRTUALIĄ
MOKYMOSI APLINKĄ UNIVERSITETE DINAMIKA
Edita Butrimė, Vaiva Zuzevičiūtė

Straipsnis remiasi užsienio autorių teorinėmis įžvalgomis ir tyrimais, nes lietuvių autorių darbų MAIK tema
dar nėra daug. Tyrime atliktame trijuose skirtinguose Lietuvos universitetuose dalyvavo socialinių mokslų ir
biomedicinos studijų sričių studentai (2015-2016 m.). Straipsnio tikslas: atskleisti besimokančiojo, kaip
vienos iš MAIK suinteresuotųjų šalių poreikius ir galimybes naudotis MAIK.
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Jorge García Valbuena 1, Reda Bartkute 2
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Abstract This report presents the findings of the research carried out during the research phase of the YouthEmploy
project. To realize this research, professionals from all involved countries were analyzing national information about
internships system and principles. After it, al information was analyzed together and researchers find out the best
internship practice system in EU. The main objective of this paper is to identify different policies and best practices
on internships, compare it and present clear image, how good internship should look like.
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INTRODUCTION
Youth in European Union is struggling, because, as EU statistics presents, 7.5 million
Young Europeans between 15 and 24 are not employed not in education and not in training
(NEETs). This affects all EU countries and have a huge economic impact. Politicians are
searching for the best solutions to solve this problem, but statistics is still showing that
youth unemployment is not going anywhere. In 2013, more than 33% of unemployed
people under 25 had been unemployed for more than a year1.
The gap between the countries with the highest and the lowest unemployment rates for
young people remains extremely high [2]. There is a gap of more than 40 percentage points
between the Member State with the lowest rate of youth unemployment (Germany at 7.4%
in November 2014) and the Member State with the highest rate, Spain (53.5%). Spain is
followed by Greece (49.8% in September 2014), Croatia (45.5% in the third quarter 2014)
and Italy (43.9%).
Today’s situation reflects a serious and structural problem: this is why the EU has been
taking direct action on youth employment by investment in the Youth Guarantee; it was
formally agreed by Member States in April 2013. It include guidelines for setting up such
schemes, covering in particular the need for stronger partnerships between all concerned
public authorities (education and employment institutions), early intervention and
activation, and making full use of EU funding. The Youth Guarantee is one of the most
crucial and urgent structural reforms that EU Member States must introduce to address
youth unemployment and inactivity, and to improve school to work transitions.
The main solution, which helps cope with this problem is work placements
(internships) outside formal education are frequently replacing quality employment for

1

European Commission (2015). Addressing youth unemployment in the EU. KE-02-15-145-EN-N ISBN 978-92-79-460210doi: 10.2767/72799 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13422&langId=en
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young people [3]. But this is known for more than ten years and it clearly shows, that not
all internships are as useful as they could.
In social media, internships are known in two ways. It is like a real job, if company
looks to intern like to the future colleague, or useless time for intern, if company does not
trust intern and simply does not give important tasks for him.
Due to this situation, research into best internship practice throughout Europe started.
The main objective of this paper is to identify different policies and best practices on
Internships (understanding Internships as the European Quality Charter of Internships and
Apprenticeships description) different policies and best practices on internships, compare
it and present clear image, how good internship should look like.
1.5

PREPARATION OF THE RESEACH

Methodology
The report consists a review of the literature on Internship programs and practices
within Europe with a specific focus on the role of the organizations that facilitates the
interactions between employers and employees.
The aim of the review is to provide an answer to the following research questions:
What are the most relevant characteristics of the Internship programs and practices?
What are the characteristics of the best practices identified that can nurture the Youth
Employ Framework?
Which are the Best Practices on Internships Programs within Europe?
What makes successful a concrete Internship Program?
Relevant studies were identified by a process of searching academic databases and
websites of relevant organizations with the aim of covering both academic and grey
literature. Some academic journals were also searched manually given their relevance.
This study can be seen as a scoping review which aims to map the literature and
evidence bases available on Internship programs and practices within Europe in order to
extract good practices to apply to “Youth Employ” project’s framework [7]. The process
consisted of defining a research question or matter; identifying and selecting relevant
studies; summarizing and integrating material; and consulting with experts. These stages
were iterative during the process and some of them continued to be in operation throughout.
1.6

SITUATION IN EUROPEAN COUNTRIES

The development of this section were prepared using information relating to different
VET systems, in the chosen countries no internships processes have been documented. It
is important to note that VET systems include IVET (Initial Vocational Education
Training) and CVET (Continuous Vocational Education Training), also in the most of cases
the apprenticeship is included within the IVET.
The aim of these actions is to draw lessons learned from the formal structures of each
country to be taken into account in the results of the internship development.
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An internship is considered by most students / trainees as an added value in their CV,
a first work experience to be stressed in the worked experience paragraph. When the
employer is particularly satisfied by the work done by the intern, not uncommonly the
intern asks for a letter of references or a mention in her/his LinkedIn Profile.
1.6.1 Internships situation in Belgium
In Belgium, education is regulated and mainly financed by one of the three
communities: Flemish, French and German-speaking. The federal government plays a
minor role: it decides directly the age for mandatory schooling and indirectly the financing
of the communities.
Internship features depends on educational level and type. However, most of guidelines
and procedures concerning it are similar for the three communities.
Internship program is educational and therefore is not paid. Companies may or may not
make optional payments to interns to compensate real or fixed expenses.
General rules for internship in Belgium:
 Internship do not imply any labor relationship.
 The student must be covered by a mandatory insurance for liability insurance and
accident contingency in the company, including in transfers to/from the workplace. The
intern insurance is covered by the educational center.
 Even if the employer does not pay for the student internship, he must notify its
presence in the personnel register.
 The employer must submit a risk analysis in relation to the function will occupy
the student internship and submit it to the school. When it comes to office work, this one
is rarely requested by the school.
1.6.2 Internships situation in France
Initial education and training in France has traditionally been centralized. Nevertheless,
since the 1980s local authorities have been playing an increasingly significant part in
governance.
There are three main routes in the French education system (general, technical and
vocational). At the end of each route students prepare for a national examination in order
to obtain a diploma (there are some 18 000 identified certifications).
Public and private sectors’ employers have a legal obligation to contribute to the
professional training for employees.
The French government provides public subsidies for companies, primarily small and
very small companies, and for professional organizations, to promote training, employment
and skills.
The remuneration of the apprentice (see Table1).
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TABLE 1. FRANCE: THE REMUNERATION OF THE APPRENTICE
Age

Base of the wage

1st year

2nd year

3rd year

Less than 18
year old

Guaranteed minimum
wage (SMIC)

25%
(356,42€)

37%
(527,50€)

53%
(755,60€)

Between 18
and less
than 21 year
old

Guaranteed minimum
wage (SMIC)

41%
(584,52€)

49%
(698,58€)

65%
(926,68€)

53%
(755,60€)

61%
(869,66€)

78%
(1.112,02€)

More than
21 year old

Guaranteed minimum
wage (SMIC) or
conventional minimum
wage

1.6.3 Internships situation in Germany
The German vocational training system, with its combination of classroom and
business, theory and practice, learning and working, is recognized worldwide as a basic
and highly effective model for vocational training [1]. The dual system is firmly established
in the German education system, having, as it does, firm roots dating back to the Middle
Ages [5]. An essential characteristic of the dual system is the cooperation between largely
private companies, on the one hand, and public vocational schools, on the other [6]. This
cooperation is regulated by law. The term “dual” also denotes a specific constitutional
situation in Germany, where the federal government is responsible for vocational training
in the companies, and the federal states for the vocational schools. Thus, the German dual
system of vocational training combines theory and practice, knowledge and skills, learning
and working in a particularly efficient manner.
The dual system receives its name from the combination of employer-based and schoolbased training, which is typical of the traditional apprenticeship pattern in Germany.

Figure 1. Germany’s VET System - The Dual Structure [2].
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The remuneration paid by the company is approx. one third of the salary of a skilled
worker. On average a trainee earns around 795 Euros gross. Depending on occupation and
region, intern salary may be higher or lower.
Two thirds of the apprenticeship takes place in an appropriate company that is qualified
to train apprentices.
1.6.4 Internships situation in Lithuania
In Lithuania, the initial VET system is flexible as regards the education and age
requirements – from primary education (4 years) with the age of 14 and above, to the lower
(10 years in total) or upper secondary (12 years in total). Vocational education may be
combined with secondary education, and in this case it takes one year longer than regular
secondary education. IVET is a school-based system usually lasting for two or three years,
with practical training comprising 60-70% of the total time allocated to teaching vocational
subjects. This training is usually carried out in school-based workshops and companies.
Apprenticeship is also possible based on availability of contracts with companies or
organization.
TABLE 2. LITHUANIA VET SYSTEM LEGISLATIVE FRAMEWORK
Law

Regulating area

Law on VET of 1997 (will be amended Structure, management, organization and control
in 2006)
of the VET system, regulation of IVET and CVET
Defines the system of higher education and also nonLaw on Higher Education of 2000
university higher studies: it enforces the legal basis
for the establishment of colleges (higher education
establishments with prevailing non-university
studies), which have influenced the development of
VET system
Law on Support of the Unemployed of VET for unemployed; structure and functions of the
labor exchange
1990
aw on Non-formal Adult Education of Structure, management and provision of non-formal
adult education
1998

1.7

FROM GOOD PRACTICES TO INTERNSHIP FRAMEWORK

From the research carried out in the selected countries and the practical perspective
contribution form the partners a list of internship best practices and guidelines has been
elaborated in order to have them into account for implementing a successful Internship
Framework.
Good internships don’t just happen. Quality internships are excellent learning
experiences facilitated by supervisors/mentors that plan the internship and support it with
resources [4]. Best practices are extremely important and are the responsibility of the
internship provider.
These good practices can be summarized into a workflow process for the Youth
Employ Framework that following the basis of the Common Best Practice Code for HighAdvanced Learning Technologies/ Pažangios mokymosi technologijos
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Quality Internships (done by Gateways to the Professions collaborative Forum) should
include the following points:

DESIGN
CENTERED ON
stakeholders

SUPERVISION
AND
MENTORING

CERTIFICATION

PREPARATION

TREATMENT

FEEDBACK-"EXIT
INTERVIEW"

INDUCTION

REFERENCES
(LETTER, SOCIAL
NETWORKS...)

RECRUITMENT

Figure 2. Nine Principles of Best Practice to Internship.

Design centered on stakeholders
As an overall objective, the first thing to do when implementing the framework should
be to take into account the vision and needs of all the stakeholders involved in the internship
process such as the main actors mentioned in sections above.
Preparation
Prior to recruitment, employers should consider how they expect to benefit from
employing an intern, alongside the professional skills and insight that the intern will gain.
A high level of preparation is important so as to recruit interns who possess the appropriate
skills, qualifications and perceived potential. The employer should be fully prepared to
provide an induction to the organization, and to effectively manage and supervise interns.
Recruitment
Employers should recruit interns in broadly the same way as their regular employees.
They need to convey how the interns’ skills, qualifications and experience will dovetail
with the tasks they will be expected to fulfil. The recruitment procedure should be
conducted in an open and rigorous way so as to enable fair and equal access to available
internships.
Induction
Employers should recruit interns in broadly the same way as their regular employees.
They need to convey how the interns’ skills, qualifications and experience will dovetail
with the tasks they will be expected to fulfil. The recruitment procedure should be
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conducted in an open and rigorous way so as to enable fair and equal access to available
internships.
Treatment
Interns should receive a proper induction at the beginning of the internship. Whatever
the size of the organization, joining a new workplace can be intimidating for those entering
the job market. It is therefore important to introduce an intern to their colleagues and
explain the organization’s values to enable them to become a fully integrated team member.
Supervision and mentoring
Interns should be treated with exactly the same degree of professionalism and duty of
care as regular employees, including access to disciplinary and grievance procedures. The
intern should be given as much responsibility and diversity in their work as possible.
Certification, Feedback and References
Interns tend to be inexperienced and may need regular support and supervision. Good
management and supervision will help to make them more productive and develop more
quickly. On completion of the internship, the employer should provide the intern with a
certificate/reference letter detailing the work they have undertaken, the skills and
experience acquired, and the content of the formal performance review conducted at the
end of the internship.
CONCLUSION
The gap between the countries with the highest and the lowest unemployment rates for
young people remains extremely high. There is a gap of more than 40 percentage points
between the Member State with the lowest rate of youth unemployment and the Member
State with the highest rate. The best known option to change it in a better way is internships.
In the society internships are known through two different perspectives: as a useless
action, which gives nothing to the company and intern, or as a way to start working (maybe
in the same company, as the internship is held).
Good internships don’t just happen. Quality internships are excellent learning
experiences facilitated by supervisors/mentors that plan the internship and support it with
resources. Best practices are extremely important and are the responsibility of the
internship provider.
From the research carried out in the selected countries and the practical perspective
contribution form the partners a list of internship best practices and guidelines has been
elaborated in order to have them into account for implementing a successful Internship
Framework and help in the design of the YouthEmploy Internship Framework.
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GEROSIOS PRAKTIKOS PATIRTIS EUROPOJE
Jorge García Valbuena, Reda Bartkutė

Šiame straipsnyje pristatoma informacija, surinkta YouthEmploy projekto metu ir naudinga, sprendžiant
jaunimo įsidarbinimo problemą Europos sąjungoje. Pateikta informacija buvo renkama šalių atstovų,
dalyvaujančių YouthEmploy projekte bei siekiančių, analizuojant stažuočių patirtis Europoje, sujungti
geriausias stažuočių patirtis ir realizuoti gerosios parties stažuočių programą. Straipsnio tikslas – išsiaiškinti
nacionalinių šalių patirtį profesinėse stažuotėse, siekiant jaunimo nedarbo mažinimo. Išanalizavus gautą
informaciją, pristatyti gerosios patirties stažuočių principus.
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Abstract. Gamification is relatively new topic in the field of technology. Gamified elements implemented to
various fields especially in education where gamification can be seen as an effective stimulus for motivation in
learning process. However, it is a challenge to create an effective game based learning model, which would
engage the learner and satisfy his/her needs. The paper analyses the existing pedagogical, organizational and
administrational approaches of games based education and delivers insights on how gamification could be
implemented in e-learning. The aim of the article is to present the existing approaches and design of games based
education.
Keywords: gamification, pedagogical approach, organizational and administrative approach, motivation, elearning

INTRODUCTION
The challenge for the games based education or gamified learning methods is actual in
nowadays and the paper presents the analysis of the existing approaches of games based
education used for many years. The objectives of the paper are to present the analysis of
existing approaches and to suggest the new educational model for implementation into
practice.
The rapid growth [1] of interest in gamification opened up new educational options to
deliver the learning content with engagement and motivation [2]. The use of gamified
learning elements such as games are not just helping to learn particular facts, but also
motivate learners to demonstrate preferred behaviors and skills [2; 3].
There is no clear consensus on what gamification actually means [3]. Different
resources define gamification in different perspectives and indicate different characteristics
[4]. The most common definition of gamification describes it as the use of game strategies
or game elements into nongame educational context [5; 6]. Zichermann [7] defined the
gamification as the “process of using game thinking and mechanics to engage audiences
and solve problems”. The combination of definitions of gamification was provided by
Kapp which says that “Gamification is using game-based mechanics, aesthetics and game
thinking to engage people, motivate action, promote learning, and solve problems” [8]. A
closer analysis of definitions of gamification reflects that all definitions include one core
characteristic – the game-like thinking or strategy, which means that activity, looks like a
game and takes some features of games (badges, leader boards, scenarios etc.).
The application of gamification in learning process motivates learners to try out new
rules, emotions and interaction with other learners [9]. Pedreira et al. [10] says that
gamification as a method stimulates user’s (learner’s) engagement, motivation and
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performance making tasks more attractive. The authors remark that gamification in
education can be applied in various kinds of learning (e-learning as well) [10] and boost
up the performance of learners in learning process.
Gamification in e-learning can have some additional benefits as there is more options
and opportunities to make environment closer to computer games-like. In addition,
interactive environment brings more features, which could not be implemented, in
traditional learning method [9]. For example, interactive scenarios according to the choice
of learner. In addition, it can satisfy learners’ needs better as it adapts to learner
individually.
1.1
1.1.1

OVERVIEW OF THE EXISTING MODELS OF GAMES BASED
EDUCATION
Pedagogical aspects of games based education

Learning is an active process, which requires being motivated to both begin and
continue the process. Game-based Learning, Serious Games or Simulations is not the same
as Educational Gamification. These focus on creating games, which impart an educational
benefit, and includes software such as simulators. This is the direct opposite of educational
gamification, which seeks to add game-like concepts to a learning process.
Teras, Teras and Reiners [11] remarks that all gamified learning models must include
the following pedagogical elements:
 Authentic context. It reflects the use of the knowledge in real life. It means that
there is important both the analysis of case studies and drivers for motivation and
encouragement to learn the subject.
 Authentic tasks. Tasks must be complex, not simplified or broken into small
manageable pieces.
 Access to expert performances and modelling of processes. There must be
access to expert thinking and learners with various levels of expertise.
 Multiple roles and perspectives. Students must have the ability to investigate the
task from various perspectives and explore the learning environment in a non-linear way.
 Collaborative construction of knowledge. The task design should require
collaboration rather than presenting it as an optional extra.
 Reflection. Reflection is required in solving authentic tasks. Students must be
able to compare themselves to expert performances, self-evaluate and return to elements
of the learning environment if needed.
 Articulation. It is important to strengthen student’s reasoning and allow them to
negotiate meaning and word their growing understanding.
 Scaffolding and coaching. It should be provided for learning support. Immersive
games provide a model for cognitive apprenticeship.
 Authentic assessment. Assessment must be integrated with the task. The learning
environment must allow students to demonstrate their performance with the newly
acquired knowledge.
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Student motivation is important factor while planning the learning activities. Students
will not learn the content if they are not motivated enough. The application of gamification
to the classroom could increase the students’ motivation to learn in new ways. Two main
categories of motivation are intrinsic and extrinsic. Intrinsic motivation is when learners
are interested in what they learn and in the learning process itself. Extrinsic motivation is
learners engage in learning because it is a means to an end, relatively disassociated from
the content and subject of learning. Depending on how gamification is used, it can either
increase or decrease motivation.
Gamification can also be used to improve student behavior in the classroom. Students
can be rewarded when they engage in examples of good behavior. The resulting rewards
can be specific badges, which is a tangible symbol of all their work. The game provides
real-time feedback from the teacher, which helps with positively reinforcing appropriate
behavior.
Schäfer et al. [12] suggested learning process scheme based on gamification models
(see fig. 1).

Figure 1. The scheme of Games Based models of learning process.

The application of scaffolding process and free play can help to develop various soft
skills. For example, collaboration helps to develop social skills and competition mode
implies self-management. These and many other skills are important for students’
successful integration in society and learning.
1.2

ORGANIZATIONAL & ADMINISTRATIVE ASPECTS OF GAMES
BASED EDUCATION

Gamification in education can be organized by various models and methods. It depends
on the context where gamified elements will be included in. Usually, learning process is
supplemented by various kind of gamified tokens or games scenarios implemented in
learning process. However, the much more complex system can be created which includes
various motivational strategies (see fig. 2).
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Figure 2. Gamification mechanics [1].

The implementation of gamification on the platform can be done by several methods.
Usually, learning management systems suggest to use tokens, badges or leader boards to
add some competition to the learning process. Also, it is an opportunity to add gamified
learning content prepared with different tools which keep the difference of gamification
strategies.
Organizing games based learning it is important to think of strategy of gamified
activity. Engler [13] distinct three main categories of gamification:
1. Game Mechanic Types:
a. Progression: supports development of skills;
b. Feedback: positive and negative feedback;
c. Behavioral: deals with human behavior and psyche.
2. Types of gamer personalities:
a. Achievers: like to gain awards or points;
b. Explorers: like discovering areas;
c. Socializers: like to interact with others;
d. Killers: like competing others.
3. Boosts:
a. Engagement;
b. Loyalty;
c. Time Spent;
d. Influence;
e. Fun;
f. SEO;
g. User Generated Content;
h. Virality.
The level of gamification in learning process depends on the teacher and opportunities
to implement various kind of gamified elements in the platform. If there is no opportunity
to create willing level of gamification, the external resources can be used for that.
Due to the game strategy games stimulate one or another behavior. It is ideal to cover
all these categories and subcategories to satisfy all kind of learners’ needs. However, it is
Advanced Learning Technologies/ Pažangios mokymosi technologijos

29

impossible as different target groups have different points of interests. For this reason,
author [13] suggests to create gamified learning process for specific target groups and
choose the best fitting games mechanics for the group.
The administration of gamification is based on the platform or tool which is used for
gamification in learning project. If the games are implemented in content management
systems such as Moodle or other systems. Using gamification in learning platforms such
as Moodle it is very important to set an algorithm which describes when a learner get a
badge or point, how many, and what the learner can do with them later (the learner can
exchange it to the grade or get any other extras)[14].
1.3

DISCUSSION ON THE NEW DESIGNED MODEL FOR GAMES BASED
EDUCATION

New designed model for games based education might harm some educational
outcomes [15] especially in e-learning. Gamified content can be very attractive and
interesting at first but later it does not stimulate students’ creativity and can be even
distracting. In addition, some kind of content cannot be gamified or its performance will
be poor. For example, tasks which requires creative solutions or tasks with many possibly
correct answers (usually rewards announced to students who completed the task and did it
correctly).
Therefore, noticed that gamification cannot boost both kinds of motivation. Intrinsic
and Extrinsic motivations use different tools to stimulate learner’s motivation and
engagement [9]. For this reason, teachers must be very careful with implementation of
gamification. Teachers must think of when (what activities) and who (what learners)
requires the rewarding or extra motivation for task completion. It is noticed that giving
rewards for interesting tasks (where students are already interested in completing it) can
decrease the intrinsic motivation [15]. Rewarding students for completing a boring or
uninteresting task might increase intrinsic motivation and encourage students to complete
the task. So, it means that rewarding should be well planned and directed to increasing
students’ inner motivation.
It is noticed that excitement, which gamified elements, brings to students’ lasts shortly.
At the beginning, gamification cause much of interest and engagement which comes with
better grades and higher level of learners’ satisfaction. However, after some time, the
excitement decreases and students become not so engaged with gamified learning content
which causes lower grades. It means that gamification cannot maintain the students’
engagement all the time as they get used to it. Also, it can be due use of similar or the same
gamification strategies used in learning process. The different strategies might support the
engagement of students longer as the video games changes the tactics in different levels.
Several researches have been done on the subject of games based model by Hanus and
Fox [15] and the results suggested that gamification implementation in learning process
might cause the anxiety of some students. The pressure to compete and get as many rewards
as possible, might be frustrating for some students which are not confident or do not have
well developed social skills. This frustration might detract the satisfaction of learning
experience and cause lower grades.
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CONCLUSION
Gamification directed to boost the student’s motivation to learn the content. This is
why it is extremely important to consider both intrinsic and extrinsic motivation and
encourage the appropriate behavior. To keep the learner’s interest, gamified activities
should be fun and engaging, full of ‘real’ situations and various levels of complexity.
Gamified activities should include the three main categories, which are the key factors
for successful gamified learning experience. These three factors determine the
gamer’s/student’s engagement to the game and encourage him/her to take more and more
tasks without getting bored. Organizing gamified activities, the boredom factor is important
as too many gamification cause the decrease level of engagement. This is why it is
important to think of what tasks must be strongly gamified and which requires just a soft
encouragement.
As any other learning method, there are several risks, which can be indicated in games
based education method. Gamification does not make learners to learn the content itself
but strengthen learner’s motivation to do that. It means that much of responsibility for
success of games based education moved on the teacher’s shoulders. As it was mentioned
before, gamification might cause the lack of motivation after some time as well as
frustration during the learning process due to pressure to use social skills and leadership.
Therefore, the wise use of games based education model can reduce the risks which
gamification causes.
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ŽAIDIMAIS GRĮSTO MOKYMO METODŲ ANALIZĖ
Danguolė Rutkauskienė, Reda Bartkutė, Mikas Binkis, Renata Burbaitė, Evelina Stanevičienė, Ramūnas Kubiliūnas,
Armantas Ostreika

Žaidimu grįsti mokymosi metodai nėra naujiena, tačiau technologijų sferoje imta naudoti palyginti neseniai. Nors
žaidybiniai modeliai naudojami daugelyje veiklos sričių, pastebima, kad efektyviausi – edukacinėse veiklose. Šiame
straipsnyje pristatomi pedagoginiai, organizaciniai ir administraciniai žaidybinių modelių aspektai. Straipsnio tikslas –
pristatyti vyraujančius pedagoginius, organizacinius ir administracinius žaidybinimo požiūrius.
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FACULTY
IN DISTANCE LEARNING AT EUROPEAN
HUMANITIES UNIVERSITY
Aliaksandr Puptsau
European Humanities University, Lithuania
Abstract. The article examines basic directions of the continuous faculty training at the European Humanities
University in the field of technology, didactics and distance learning techniques. The university has a system of
faculty training, which allows to develop their IT culture and necessary competences to successfully create and
teach online courses.
Keywords: professional development, distance learning, technology, didactics, methodology.

INTRODUCTION
European Humanities University (EHU) has been actively developing distance learning
educational programs for Belarusian students since 2004. The university has set up and
constantly updates distance learning system – Moodle. University faculty are designing
and developing online courses by their own effort. Technical specialists and experts in the
field of instructional design at the EHU distance learning center are constantly helping
members of the faculty, trying to raise their level of competence in modern IT and
communication technologies, teaching didactics and distance learning (DL) techniques in
various formats: full-time and distance courses, traditional and video seminars, group and
individual consultations.
The university identified the main areas of faculty professional development in the field
of DL based on scientific research, as reflected in the collective monograph "Distance
learning in higher education in Belarus in the context of the knowledge society: challenges
and prospects" [1].
Today EHU faculty professional development system allows to develop faculty IT
culture in the area of DL, including methodological, information and communication,
didactic and methodical components.
Below will be analyzed how these components of IT culture are developing in the field
of DL technology, teaching didactics and distance learning techniques.
1.1

DISTANCE LEARNING TECHNOLOGY

DL technologies are very diverse. Competences to work with these technologies are
required not only from the faculty, but also methodologists who are in charge of lowresidence educational programs.
Here will be presented the content of a certain category of distance learning
technologies, which are used at the university and require continuous professional
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development of academic community: DL management technology, information and
communication technologies, technology for the development of e-learning resources.
DL management technology:
 DL system typology, the purpose and possibilities of systems;
 correlation of a DL system with electronic library resources, administrative
management of the university system, Internet technologies;
 systems possibilities for managing educational programs, organization faculty and
student work.
Information and communication technologies:
 effective methods and ways of finding educational information on the Internet;
 software for virtual learning a distance format;
 video conferences in DL based on Blue Jeans system, which is actively used by
the university;
 Google app for DL;
 social networking with educational purposes;
 using modern gadgets (Smartphones, iPhones, iPads) for DL [2, р. 14-19].
Technology for the development of e-learning resources:
 software development tools, educational video materials with the help of installed
Camtasia Studio;
 creating multimedia presentations in PowerPoint, Prezi, with intelligence cards;
 import of learning resources into Moodle; work with other software programs like
Hot Potatoes;
 technologies of preparing and recording educational audio and video resources;
 computer simulation training [3, p. 94-103].
1.2

PEDAGOGICAL DIDACTICS AND DISTANCE LEARNING
TECHNIQUES

Much attention is paid to the improvement of the university faculty professional
development in the field of pedagogical didactics, general and specific methods, techniques
and ways used for DL.
The following substantive areas of faculty professional development are to be defined.
Requirements for pedagogical didactics:
 the basic DL methodology: social constructivism, instrumentalism,
multiculturalism, gender and their implementation in DL;
 pedagogical principles in DL: scientific approach, accessibility, clarity,
interactivity, etc.;
 general requirements for pedagogical didactics to the typology, structure, content
and teaching DL courses and individual training modules (topics) for teachers who just
start to work with students in distance format [4, pp. 229-238];
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 contemporary universal pedagogical technologies used in DL: project method,
French workshops, modular training, case technology and other techniques [5, рp.40-43];
 assessment of students' competences in DL courses, the methods of calculating
the final grade according to the accumulation system;
 criteria for assessment the quality of teaching and the developing DL courses:
(internal and external) certification, course quality assessment by experts, taking.
General requirements for teaching methods:
 organizing and conducting independent work of students in DL;
 active methods of work with large groups of students (10-12 people), work with
students in heterogeneous and homogeneous small groups (3-5 people) [6, p.48];
 pedagogical analysis and estimation of time of active students’ work in the DL
system;
 feedback quality assessment in the teacher-student interaction through an
electronic survey system;
 general requirements to the development of methods of electronic learning
resources: electronic texts, multimedia presentations, media and audio lectures and
recommendations;
 methods and ways of learning by reading electronic texts in the distance format,
and instructional design requirements for electronic texts;
 development of computer tests to verify students’ learning levels: learning,
memorizing, reproducing, understanding, transfer of knowledge and skills in a new
situation, evaluation of complexity of computer tests.
Particular teaching methods:
 techniques and methods of using electronic resources and educational elements
provided by Moodle and other DL systems: seminars, Wiki-projects, assignments,
glossary, created by students under the supervision of a teacher, collective discussions in
forums;
 methodological features of teaching online courses for teaching foreign
languages, including Lithuanian language for Belarusian students;
 methodological aspects of DL for visual design.
CONCLUSION
Intensive development and improvement of the quality of distance learning courses,
constant updating of a typology of electronic educational resources and enhancing their
didactic capabilities requires to permanently develop professional competencies of
university faculty in the field of DL and to e-pedagogy. This allows universities to be
competitive in the educational services market. Research and practical experience of
faculty training in the field of e-pedagogy for the humanities has a long tradition in EHU.
It can be of use for university professionals responsible for training in this area of expertise,
as well as for faculty, engaged in continuous improvement of their learning and selfeducation.
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EUROPOS HUMANITARINIO UNIVERSITETO NUOTOLINIO MOKYMO
FAKULTETO PROFESINIS TOBULĖJIMAS
Aliaksandr Puptsau

Šiame straipsnyje nagrinėjamos pagrindinės Europos humanitarinio universiteto nuolatinio fakultetų
mokymo kryptys technologijų, didaktikos ir nuotolinio mokymo metodų srityse. Universitete įdiegta
fakultetų mokymo sistema, kuri leidžia plėtoti savo IT kultūrą ir būtinas kompetencijas, siekiant sėkmingai
kurti ir mokyti internetinių kursų pagalba.
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PEDAGOGINIAI MASINIŲ ATVIRŲJŲ
INTERNETINIŲ KURSŲ STRATEGIJOS
PASIRINKIMO YPATUMAI
Nijolė Saugėnienė
Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
Santrauka. Šis darbas yra skirtas masinių atvirųjų internetinių kursų (toliau tekste – MAIK) pedagoginių
ypatumų apžvalgai. Apžvalgoje lyginamos pedagoginės MAIK’ų strategijos ir paradigminės nuostatos, jų
bruožai, aptariami filosofiniai skirtingų pedagoginių paradigmų pagrindai. Labiausiai žinomas MAIK‘ų
kategorizavimas į grupes yra pagrįstas jų pedagoginiais ypatumais. Pagal tai, kokia pedagogine paradigma
pagrįstas konkretus MAIK, jis priskiriamas arba cMAIK‘ams (angl.cMOOCs), kurie sukurti remiantis
konstruktyvistine ugdymo filosofija, socialinio mokymosi pedagoginiais principais, konektyvizmo pedagogine
paradigma, arba xMAIK‘ams (angl.xMOOCs), kurie pagrįsti objektyvistine ugdymo filosofija, biheiviorizmo
pedagogine paradigma. Darbe MAIK’ų kūrėjams pateikiamos rekomendacijos dėl pedagoginės strategijos
pasirinkimo.
Raktiniai žodžiai: Masiniai atvirieji internetiniai kursai (MAIK), pedagoginė strategija, cMAIK’ai ir xMAIK’ai.

ĮVADAS
Šis darbas yra skirtas masinių atvirųjų internetinių kursų pedagoginių ypatumų
apžvalgai. Apžvalgos tikslas – palyginti pedagogines strategijas, kuriomis yra grindžiami
MAIK’ai ir MAIK’ų kūrėjams pateikti rekomendacijas dėl pedagoginės strategijos
pasirinkimo. Pagrindinis darbe naudotas tyrimo metodas – lyginamoji analizė.
Kai mes kalbame apie MAIK strategiją ir svarstome, kokie galėtų ar turėtų būti MAIK
pedagoginiai ypatumai, mums, anot T.Reeves [4], visų pirma, turėtų rūpėti tai, kokie
MAIK „dizaino ir realizavimo pedagoginiai aspektai gali tiesiogiai paveikti mokymąsi“.
Kaip žinia, tiek patys MAIK‘sai, tiek jų tyrimai dar neskaičiuoja nė dešimtmečio savo
istorijos. Pirmasis žinomas MAIK‘as startavo tik 2008 m. Pažymėtina, kad ne tik MAIK
istorija dar nėra ilga, bet ir pati jų samprata nevienareikšmė. O MAIK įvairovė tiek jų
paskirties, tiek tikslinių grupių, tiek vykdytojų atveju yra didžiulė – MAIK‘us teikia
formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijos, jie skirti mokiniams, suaugusiesiems,
senjorams, įvairiausių profesijų atstovams, už juos galima gauti formalaus išsilavinimo
kreditus arba ne. MAIK būna labai skirtingi ne tik šiais, bet ir masiškumo, atvirumo bei
kitais aspektais. Negana to, jų filosofinis pagrindas bei pedagoginiai realizavimo būdai gali
būti labai skirtingi. Visgi, nepaisant šios įvairovės, MAIK‘ų tyrėjai bando šiuos kursus
klasifikuoti, kategorizuoti, ieško panašumų ir skirtumų, tyrinėja juos įvairiausiais
aspektais.
Labiausiai žinomas MAIK‘ų kategorizavimas į grupes yra pagrįstas jų pedagoginiais
ypatumais. Pagal tai, kokia pedagogine paradigma pagrįstas konkretus MAIK, jis
priskiriamas arba cMAIK‘ams (angl. cMOOCs), kurie sukurti remiantis konstruktyvistine
ugdymo filosofija, socialinio mokymosi pedagoginiais principais, konektyvizmo
pedagogine paradigma, arba xMAIK‘ams (angl. xMOOCs), kurie pagrįsti objektyvistine
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ugdymo filosofija, biheiviorizmo pedagogine paradigma. Būtent tokį MAIK‘ų skirstymą į
dvi grupes naudoja nemažai tyrėjų [1].
Kartu reikėtų paminėti, kad MAIK‘ų tyrėjai bando taikyti ir kitokias klasifikacijas, tiria
ir analizuoja ne tik MAIK‘ų pedagoginius ypatumus, bet ir etinius, socialinius ar
finansinius mechanizmus bei kitus aspektus, todėl galime rasti ir kitokio tipo
kategorizavimų, pvz., sinchroniniai arba asinchroniniai MAIK‘ai, mini MAIK‘ai,
hibridiniai arba pusiau (semi) MAIK‘ai ir kt. MAIK‘ai dar pakankamai naujas reiškinys
švietime ir tai, be abejo, sąlygoja nesutarimus dėl su MAIK‘ais susijusių terminų,
sampratų, apibrėžimų. Todėl apibendrinant, galima būtų teigti, kad MAIK‘ų skirstymas tik
į dvi grupes yra gana sąlyginis, bet leidžia mums aiškiau suprasti, kokia pedagoginė
MAIK‘o strategija galėtų geriausiai atitikti mūsų institucijos ir tikslinės grupės poreikius.
xMAIK‘as žymiai artimesnis tradiciniams mokymo kursams tiek mokomosios
medžiagos pateikimo būdu, tiek mokymosi proceso organizavimu, aiškiai akcentuoja žinių
perteikimą mokymosi procese, labiau tinka tais atvejais, kai siekiama formaliai vertinti
mokymosi rezultatus.
Tuo tarpu, cMAIK‘as yra žymiai radikalesnis, jis akcentuoja ne žinių perteikimą, o
besimokančiojo dalyvavimą ir bendradarbiavimą su kitais besimokančiaisiais,
besimokančiajam leidžia rinktis savitą, dažniausiai ne linijinį mokymosi kelią, todėl, pvz.,
tinka suaugusiųjų mokymuisi, neformaliam švietimui. Kartu jis numato, kad mokymosi
procese dalyviai vertina vieni kitų mokymosi rezultatus ir šis vertinimas taip pat jiems
suteikia tam tikrų gebėjimų. cMAIK‘as labiau tinka tais atvejais, kai nesiekiama
formalizuoti mokymosi pasiekimų [1].
Todėl rengiantis kurti MAIK‘są ir žinant, kokių tipų MAIK‘sai galėtų būti ir kokiomis
ypatybės jie turėtų pasižymėti, mums tikrai patogu turėti pakankamai aiškią klasifikaciją,
leidžiančią pasirinkti vieną ar kitą pedagoginę paradigmą ir nuosekliai konstruoti kursą,
remiantis šios paradigmos nuostatomis ir savo institucijos bei besimokančiųjų poreikiais.
Nors tyrėjai ir teigia, kad „gana pavojinga reziumuoti, jog klasifikacija xMAIK‘ai prieš
cMAIK‘us yra aiški ir stabili bei rodo MAIK‘ų vystymosi tendencijas“ [2], nes MAIK‘ų
teikėjai paprasčiausiai ir toliau eksperimentuoja taikydami pačius įvairiausius kursų
pedagoginės prieigos būdus, pritraukdami įvairiausias ir įvairaus dydžio tikslines grupes ir
pan., žinoti ir pasirinkti filosofinį savo kuriamo kurso pamatą ir apmąstyti, kokia edukacine
paradigma bus remiamasi. Todėl toliau apžvelkime, kokie yra pagrindiniai xMAIK‘sų ir
cMAIK‘sų filosofinių pagrindų ypatumai ir nuo jų priklausantys pedagoginiai principai.
Skirstymas į cMAIK‘ų ir xMAIK‘ų yra pagrįstas pedagoginiais aspektais, o šiame
darbe mums kaip tik tai ir svarbu. Pradedant kurti MAIK‘ą kyla ne vienas klausimas: kokį
ir kodėl galima rinktis pedagoginį filosofinį pagrindą savo kuriamam MAIK‘ui, kokios
laikytis pedagoginės paradigmos, kokias mokymo(si) veiklas projektuoti, kokią
besimokančiųjų mokymosi rezultatų vertinimo strategiją ir technines priemones taikyti,
kokias technines priemones galima rinktis turinio pateikimui ir pan. Atsakymus į šiuos
klausimus bandome pateikti šiame darbe.
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1.1

PAGRINDINIAI cMAIK’Ų IR cMAIK’Ų BRUOŽAI

1.1.1 cMAIK
Konektyvistinis cMAIK’as yra nukreiptas į tiesioginį konektyvizmo principų taikymą:
autonomiškumas, įvairovė, atvirumas ir sąveika. Tikimasi, kad šiuos principus mokymesi
galima realizuoti naudojant socialinius tinklus ir socialinio mokymosi platformas, vikius ir
blogus (tinklaraščius). cMAIK‘ai pasižymi keturiais pagrindiniais visuotinai pripažintais
dizaino principais:
 Besimokančiojo autonomiškumas. Besimokantysis gali rinktis turinį arba
įgūdžius, kurių jis asmeniškai nori mokytis be jokios formalios mokymosi programos;
 Įvairovė. Besimokantysis naudoja įvairius įrankius, priemones ir turinį, kurie
skirtingame žinių lygyje gali būti skirting;
 Interaktyvumas. Besimokantieji bendrauja tarpusavyje, bendradarbiauja, dalijasi
žiniomis;
 Atvirumas. Besimokantiesiems turinys, veiklos ir vertinimas yra laisvai prieinami
ir galimi pasirinkti pagal poreikius ir pageidavimus.
Pagrindiniais cMAIK’ų pavyzdžiais galėtų būti PLENK2010 (angl. Personal Learning
Environments, Networks, and Knowledge), CCK 08, 09, 11 (angl. Connectivism and
Connective Knowledge), MobiMAIK 2010 (angl. Mobile Learning) ir EduMAIK
(angl. ONLINE Learning today and tomorrow courses).
1.1.2 xMAIK
xMAIK’as pasižymi tuo, kad mokomasi žingsnis po žingsnio, turinys suskaidytas
mažomis porcijomis. Grįžtamasis ryšys limituotas, nustatytos tam tikros „darbo laiko“
valandos, kai besimokantieji gali komunikuoti su dėstytojais, nustatyti aiškūs vertinimo
kriterijai. xMAIK‘sų dizainas labai panašus į tradicinių aukštųjų mokyklų kursų dizainą.
Tai yra tokie kursai ir yra linijinio tipo, nustatyto turinio, į mokymosi uždavinius orientuoto
mokymosi kelio dizaino pavyzdžiai. xMAIK‘ų turinio temos pristatomos temų sąrašo,
skaitinių ir trumpų video paskaitų pavidalu. Besimokančiųjų mokymosi pasiekimai
vertinami naudojant testus, užduotis, atliekamas baigiamasis egzamino testas, kuris
dažniausiai sudarytas iš trumpųjų atsakymų arba klausimų su keliais galimais atsakymų
variantų pasirinkimais. Tokiuose kursuose populiariausia yra pateikti iš anksto įrašytas
trumpas vaizdo paskaitas (3-15 min. trukmės). Labai geri tokio kurso pavyzdžiai galėtų
būti Udacity platformos kursas “CS101” ir Courseros kursas “Dirbtinis intelektas”
(angl. Artificial Intelligence), kuriuos teikia garsiausi pasaulio universitetai.
Palyginkime xMAIK‘us su cMAIK‘ais:
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1 LENTELĖ. xMOOC VS cMOOC
Pagrindinės
savybės

xMAIK’ai

cMAIK’ai

Mokymosi
teorijos
Požiūris į
mokymą
Požiūris į
mokymąsi

Kognityvinė-biheivioristinė

Tinklinė-konektyvistinė

Orientuotas į tikslus

Orientuotas į žinių konstravimą

Interakcija

Limituota interakcija

Studento
vaidmuo

Dėstytojo
vaidmuo
Turinys

Vertinimas

Mokomoji
medžiaga

Informacijos perdavimas

Gavėjas, sekantis mokymą,
vykdomą video paskaitomis,
užduočių rengimu, testais ir
baigiamaisiais egzaminais.
Autoritetas, kuris yra
atsakingas už turinio,
užduočių, testų ir egzaminų
teikimą.
Sukomplektuotas atsižvelgiant
į mokymosi dalyką
Testai su keliais
pasirenkamais atsakymų
variantais, automatizuotos
užduotys, formalus kitų
besimokančiųjų užduočių
vertinimas pagal dėstytojo
nustatytus vertinimo kriterijus
Video paskaitos, teksto
pavidalo skaitiniai, skaidrės,
praktiniai pratimai, audio
failai, nuorodos į internetinius
šaltinius ir kitus išteklius,
online straipsniai.

Dalijimasis žiniomis tarp
besimokančiųjų
Besimokantysisbesimokantysis, besimokantysis
– turinys, besimokantysis –
dėstytojas
Kūrėjas, realizuojantis savo
mokymąsi dalyvaudamas
diskusijose, vertindamas kitų
darbus, dalindamasis žiniomis.
Kartu besimokantis kolega,
kuriantis turinį ir užsibrėžiantis
tikslus bendradarbiaudamas su
kitais besimokančiaisiais.
Sukomplektuotas atsižvelgiant į
besimokančiojo poreikius

Neformalus vertinimas,
neformalus grįžtamasis ryšys iš
kitų besimokančiųjų

Socialinės medijos, vikiai,
tinklaraščiai (blogs), socialiniai
tinklai (Facebook, Twitter,
Google +), virtualios mokymosi
platformos (Moodle), studentų
sukurta video medžiaga,
pratimai.

Šaltinis: [1] Admiraal W., Huisman B. and Pilli O. Assessment in Massive Open Online Courses, The
Electronic Journal of e-Learning Volume 13 Issue 4 2015, PP 207-216, prieiga internetu www.ejel.org.

1.2

KAIP ĮSIVERTINTI, KOKIA PEDAGOGINĖ PRIEIGA BŪTŲ
TINKAMIAUSIA JŪSŲ MAIK’ui?

Jau minėtas T.Reeves [4], dar 1998 m., analizuodamas kompiuterizuoto mokymo
aspektus, aprašė vertinimo priemones (angl. AMP Tool), kurias naudojo viename savo
tyrime, kurtame vertinti kursi, kuriame naudojamas kompiuterizuotas mokymas.
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T.Reeves pasiūlytų vertinimo priemonių pagrindu Karen Swan, Scott Day, Leonard Bogle,
Traci van Prooyen [5] savo ruožtu dar remdamiesi American Council on Education’s
College Credit Recommendation Service (ACE CREDIT) metodika, pasiūlė MAIK
pedagogikos vertinimo kriterijus. Ši MAIK pedagogikos vertinimo sistema apima dešimt
pedagoginių aspektų. Remiantis aukščiau minėtais autoriais, taip pat Admiraal, Huisman
and Pilli [1], Guàrdia L., Maina M., Sangrà A. [3] tyrimais, galima išskirti tam tikras sritis,
kurios yra svarbios pedagoginiu aspektu vertinant MAIK‘ą. Tai būtų tokios sritys:
1. Epistemologija – filosofinis pagrindas ir pedagoginė paradigma (objektyvistinė –
instrukcionistinė / konstruktyvistinė – konektyvistinė).
2. Dėstytojo vaidmuo (orientuotas į dėstytoją / orientuotas į besimokantįjį).
3. Veiklų pobūdis (visiems vienodos veiklos/ kiekvienam skirtingos pagal
pasirinkimą).
4. Struktūra (daugiau struktūruota, nuosekli / mažiau struktūruota, nebūtinai
nenuosekli).
5. Vertinimas (didžiąja dalimi automatizuotas, struktūruotas, formalus /
individualizuotas, formuojamasis, pagrįstas kitų besimokančiųjų vertinimu ir dėstytojo
vertinimu, neformalus).
6. Grįžtamasis ryšys (nedažnas, neaiškus / dažnas, konstruktyvus).
7. Mokymasis bendradarbiaujant (netaikomas / integruotas).
8. Individualių skirtumų įvertinimas (netaikomas / daugialypis).
9. Veiklos ir užduotys (automatizuotos, skiriamos visiems vienodos/ skiriamos
individualiai ir autentiškos).
10. Besimokančiojo vaidmuo (pasyvus atkartojimas/ produktyvi kūryba).
Skliausteliuose nurodyta, kokios vertinimo skalės ribos gali būti taikomos konkrečiai
sričiai.
Iš tiesų, svarstant savo kuriamo ar tik planuojamo kurti MAIK‘o pedagoginę strategiją,
pravartu labiau pasigilinti į kriterijus, kuriais apibrėžiamos kurso savybės. Tuo pačiu,
galima akcentuoti, kad kursai, kurių filosofinis pagrindas yra objektyvistinė filosofija ir
kuriuose laikomasi instrukcionistinės pedagoginės paradigmos, bus panašesni į
xMAIK‘sus ir atvirkščiai – konstruktyvizmo filosofinis pagrindas ir konektyvistinė
pedagoginė paradigma būdinga cMAIK‘ams.
Toliau detaliau apžvelkime kriterijus, kuriais gali būti apibrėžiami kurso pedagoginiai
aspektai.
1.2.1 Epistemologija– filosofinis pagrindas ir pedagoginė paradigma
Objektyvistinė – instrukcionistinė

konstruktyvistinė – konektyvistinė

Objektyvistai tiki, kad žinios egzistuoja nepriklausomai nuo žinojimo, o tuo tarpu
konstruktyvistai tiki, kad žinios yra „konstruojamos“ individo mintyse. Tokie skirtingi
filosofiniai požiūriai sąlygoja skirtingą pedagoginę nuostatą: objektyvistinė filosofija
realizuojama vadinamojoje instrukcionistinėje ugdymo paradigmoje ir instrukcionistai
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akcentuoja mokymą ir mokymo medžiagą, absoliutina mokymo tikslus. Tuo tarpu
konstruktyvistinė filosofija ir konektyvistinė ugdymo paradigma akcentuoja mokymąsi ir
besimokančiojo mokymosi tikslų, patirties ir gebėjimų integravimą į jų mokymosi patirtį.
Šiek tiek šaržuojant, galima būtų pasakyti, kad „instrukcionistai mintis mato kaip indą, kurį
pripildo mokymas, todėl mokymą reikia labai kruopščiai ir nuosekliai planuoti“. [5] O
konstruktyvistai, savo ruožtu, akcentuoja turtingos mokymosi aplinkos kūrimą, kuri
padeda mokytis atrandant, individualizuojant mokymosi kelią, nes nenurodomas
vienintelis linijinis kelias į „išmokimą“.
1.2.2 Dėstytojo vaidmuo
Orientuotas į patį dėstytoją – didaktinis
palaikantis

orientuotas į besimokantįjį – mokymąsi

Instrukcionistinėje paradigmoje dėstytojas turi akademinio autoriteto ir žinovo
vaidmenį (toks dėstytojo vaidmuo dažniausiai būna xMAIK‘uose). Kai mes kalbame apie
tokį dėstytojo vaidmenį, visų pirmą turime omenyje tai, kad šiuo atveju visiems
besimokantiesiems taikomas „vienodas dydis“ – visiems nustatytas vienodas pabaigos
terminas, taikomas automatizuotas vertinimas pažymiu gal tik su kukliais dėstytojo
komentarais, vyksta vienakryptė komunikacija „dėstytojas-studentas“, vertinimo skalė
labai paprasta (pvz., 10 – atlikta užduotis atitinka visus kriterijus, 1 – užduotis visai
neatitinka kriterijų).
Visai kitoks dėstytojo vaidmuo turėtų būti tuo atveju, jei MAIK‘sas yra grindžiamas
konektyvistinės ugdymo paradigmos nuostatomis. Čia dėstytojas yra mokymosi vadovas,
pagalbininkas, skatintojas, moderatorius, padedantis mokytis savarankiškai (toks dėstytojo
vaidmuo dažniausiai būna cMAIK‘uose) Į besimokantįjį orientuota konektyvistinės
paradigmos pedagogika pasižymi tokiais bruožais: sudaroma galimybė pasirinkti
mokymosi ir žinių įgijimo kelią, savarankišką mokymosi tempą, vertinimą vykdyti
diskusijų būdu.
1.2.3 Veiklų pobūdis
Visiems vienodos veiklos

kiekvienam skirtingos pagal pasirinkimą

Visiems vienodas mokymasis/veiklos dažniausiai reiškia „vieną vienintelį” teisingą
atsakymą. Daugelyje technologinių disciplinų kaip tik tokios veiklos ir taikomos, bet
humanitariniuose, socialiniuose moksluose gali būti skatinama mokymosi įvairovė,
skirtingos užduotys pagal pasirinkimą, skirtingi atsakymai pagal gebėjimą įrodyti
atsakymo logiką, pagal tai, kokiu būdu besimokantysis „atranda“ atsakymą. Tokiu būdu,
instruktyvistiniame kurse (xMAIK‘o tipo) veiklos būtų konstruojamos taip, kad visi
užduoties atsakymai gali būti teisingi arba neteisingi ir nėra alternatyvų, o į vienintelį
teisingą atsakymą turėtų vesti visi sprendimo būdai. O konstruktyvistiniame (cMAIK‘o
tipo) kurse veiklos konstruojamos taip, kad į daugelį klausimų galima teisingai atsakyti
skirtingais būdais ir didžioji dalis klausimų siūlo ne vieną teisingą atsakymą.
1.2.4 Struktūra
Daugiau struktūruota, nuosekli

mažiau struktūruota, nebūtinai nuosekli
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Instruktyvistinio kurso (xMAIK‘o tipo) kūrėjai paprastai laikosi nuostatos, kad kurso
struktūra turi būti suprantama, navigacija aiški, temų tarpusavio sąsajos ir išdėstymas
linijinis ir palaipsnis. Po kiekvienos temos gali būti suplanuotas automatizuotas vertinimas
arba savikontrolė, pabaigoje – galutinis testas ar pan. užduotis.
Konstruktyvistinio kurso (cMAIK‘o tipo) kūrėjai, turėtų pateikti labai daug ir įvairios
mokymosi medžiagos, nuorodų ir veiklų, bet neišdėstytų jų linijiniu būdu su nurodytu
vieninteliu mokymosi keliu. Būtų sudaryta galimybė po automatizuoto įsivertinimo pareiti
į tą medžiagos dalį, kurį besimokančiajam dar nežinoma, peršokti temas arba į jas sugrįžti,
jei išaiškėja, kad liko neaiškių, nežinomų dalykų.
1.2.5 Vertinimas
Didžiąja dalimi automatizuotas, struktūruotas, formalus
individualizuotas,
formuojamasis, pagrįstas kitų besimokančiųjų vertinimu ir dėstytojo vertinimu, neformalus
Vertinimas MAIK‘uose yra tikrai problemiškas ir kontraversiškas. Iš vienos pusės
kyla klausimai apie tai, ką ir kokią vertinimo skalę taikyti vertinant besimokančiųjų
mokymosi pasiekimus, kai besimokančiųjų yra šimtai ar net tūkstančiai. Iš kitos pusės,
aktualus yra klausimas, kaip gi mes galime autentifikuoti besimokantįjį ir patikrinti, ar
tikrai jis užduotis atlieka savarankiškai, akademine prasme sąžiningai. Dėl šių ir daugelio
kitų priežasčių, mokymosi pasiekimų vertinimas MAIK‘uose labai skiriasi priklausomai
nuo to, ar MAIK‘as leidžia pasiekti formalaus mokymosi įvertinimo (pvz., gauti
universitetinius kreditus), ar jis yra skirtas neformaliajam mokymuisi. Taip pat ir kokia
tikslinė grupė yra besimokantieji (pagal savo amžių, socialinę grupę, profesiją ir pan.)
Priklausomai nuo įvairiausių aplinkybių, institucijos galimybių, besimokančiųjų
poreikių MAIK‘uose gali būti taikomi tiek automatizuoti vertinimo būdai, tiek dėstytojo
atliekamas vertinimas. Gali būti įtraukiama ir savitikra, ir besimokančiųjų vienas kitų
vertinimas. Savitikra ir besimokančiųjų vienas kitų vertinimas gali būti naudojami, visų
pirma, logistiniais, pedagoginiais ir tyrimo tikslais. Pvz., savitikros ir kitų testų rezultatų
analizė, jei turime dideles besimokančiųjų imtis, mums gali leisti analizuoti mokymosi
rezultatų duomenis ir įvertinti ne tik testų, bet ir visos mokymo(si) eigos didaktinę logiką,
tinkamumą. Besimokančiųjų vienas kitų vertinimas gali būti sėkmingai pasitelkiamas tais
atvejais, kai kurso dalyvių labai daug ir jie labai įvairūs, kai dėstytojas(-ai) tiesiog negalėtų
vertinti kiekvienos kiekvieno dalyvio užduoties dėl kurso masiškumo.
Taip pat bet kurio tipo MAIK‘e kuriant vertinimo strategiją labai svarbu sau atsakyti į
kelis klausimus:
1. Kokio vertinimo reikalauja kurso tikslai (formalaus ar neformalaus)?
2. Koks galėtų būti santykis tarp automatizuoto vertinimo (testavimo), savitikros bei
besimokančiųjų vienas kito vertinimo ir dėstytojo vertinimo, atsižvelgiant į institucijos
galimybes, besimokančiųjų poreikius, dalyko prigimtį?
1.2.6 Grįžtamasis ryšys
Nedažnas, neaiškus

dažnas, konstruktyvus

Online teikiamuose kursuose grįžtamojo ryšio vaidmuo yra ypač reikšmingas.
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Instruktyvistinio tipo kurse (xMAIK‘o tipo), kai jis teikiamas online, grįžtamąjį ryšį
gali užtikrinti pati programa automatizuotu būdu, tai gali padaryti dėstytojas, galima
organizuoti grįžtamąjį ryšį taip, kad besimokantieji vertintų vieni kitų darbus, bet šis
vertinimas atliekamas pagal struktūruotą, dėstytojo pateiktą vertinimo schemą.
Automatizuoto grįžtamojo ryšio atveju, besimokantysis savo užduoties atlikimo rezultatus
dažniausiai sužino iš karto po to, kai atlieka užduotį, bet tokiu atveju grįžtamasis ryšys nėra
visiškai individualizuotas, gali būti neaiškus (pvz., gali būti nurodomas teisingas
atsakymas, bet nepaaiškinama, kodėl teisingas).
Konstruktyvistinio kurso atveju (cMAIK‘o tipo), grįžtamasis ryšys turėtų pasižymėti
tokiomis ypatybėmis: visų pirma, grįžtamasis ryšys labai individualizuotas, visada būna
aišku, kodėl atsakymas yra teisingas, besimokantieji skatinami vertindami vienas kito
darbus, mokytis analizuoti, kritiškai mąstyti, pagrįsti savo nuomone, pateikti argumentaciją
savo požiūriui ir pan. T.y. grįžtamasis ryšys nėra vien tik dėstytojo nustatytų vertinimo
kriterijų nustatymas.
Kokį grįžtamojo ryšio tipą ar tipus pasirinkti kuriant savo MAIK‘ą, priklauso vėlgi
nuo jūsų institucijos, dėstytojų poreikių, tikslinės grupės poreikių, kurso paskirties ir pan.
dalykų.
1.2.7 Mokymasis bendradarbiaujant
Netaikomas

integruotas

Instruktyvistinio tipo kurse (xMAIK‘o tipo) gali būti visai netaikoma mokymo
strategija, kuri numato besimokančiųjų bendradarbiavimą. Visos veiklos suplanuotos taip,
kad jas galima atlikti individualiai.
Konstruktyvistinio kurso (cMAIK‘o tipo) atveju, mokymo strategijoje turėtų būti
numatyti mokymosi bendradarbiaujant skatinimo metodai: grupių darbas ir grupinės
užduotys, sudaromos sąlygos vieniems besimokantiesiems vertinti kitų darbus,
organizuojamos diskusijos apie užduotis ir jų rezultatus ir pan. Ir šios veiklos sudaro
didžiąją kurso užduočių dalį. Taip pat skatinamas besimokančiųjų bendradarbiavimas
dalijantis žiniomis, nes, kaip žinia, mokymasis mokant kitus yra labai produktyvus
mokymosi būdas.
1.2.8 Individualių skirtumų įvertinimas
Netaikomas

taikomas labai daugialypis

Nors dažniausiai yra teigiama, kad MAIK‘ai savo prigimtimi yra tokie, kad jie turi
tikri įvairių besimokančiųjų įvairiems poreikiams ir MAIK‘o kūrėjai turėtų įvertinti visus
galimus individualius besimokančiųjų skirtumus, ne visi MAIK‘ai, iš tiesų, šią sąlygą
įgyvendina.
Kai kurie MAIK‘ai (dažniausiai xMAIK‘o tipo), individualius besimokančiųjų
skirtumus įvertina tik iš dalies, nes, kaip jau minėta aukščiau, visiems besimokantiesiems
taikomas „vienodas dydis“ – visiems nustatytas vienodas pabaigos terminas, visiems reikia
išstudijuoti tą pačią medžiagą, visiems reikia atlikti tas pačias užduotis, testus ir laikyti
vienodą egzaminą. Tokio tipo kurso atveju taip yra todėl, kad, pvz., formaliojo švietimo
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sistemoje numatyta, kad besimokantieji turėtų pasiekti tam tiktus konkrečiai apibrėžtus
mokymosi rezultatus, nepaisant individualių asmeninių, psichologinių, emocinių ar net
fiziologinių skirtumų.
cMAIK‘o tipo kurso atveju turėtų būti sukuriamos sąlygos mokytis savarankiškai,
nusistatyti savo mokymosi tempą ir kelią, už tą pačią užduotį sudaromos galimybės
atsiskaityti savo pasirinktu būdu (pvz., žodžiu arba raštu, atlikti testą ar parengti esė, atlikti
individualią užduotį ar dirbti su grupe ir pan.). T.y. individualūs besimokančiųjų skirtumai
įvertinami labai įvairiais aspektais
1.2.9 Veiklos ir užduotys
Automatizuotos, skiriamos visiems vienodos, atsietos nuo gyvenimiškų realijų
individualiai ar grupėms, siejamos su gyvenimiškomis realijomis

skiriamos

MAIK‘ų veiklos ir užduotys, iš esmės, turėtų besimokantįjį ne tik skatinti įgyti žinių
ir gebėjimų, pademonstruoti studijų rezultatus, bet ir motyvuoti ir toliau mokytis
savarankiškai. Šis uždavinys iš tiesų nėra lengvas. Mokslininkai teigia, kad ypatingai
motyvuoja užduotys, kurios siejamos su realiu gyvenimu arba leidžia spręsti realias,
gyvenimiškas problemas. Todėl probleminis mokymas, atvejo studijos, projektinis
mokymas ir kiti aktyvaus mokymosi metodai gali būti įtraukiami ne tik į tradicinius kursus,
bet ir į MAIK‘us. Lyginant skirtingų tipų MAIK‘us, instruktyvistinio tipo kurse (xMAIK‘o
tipo) neretai taikomos veiklos ir užduotys, kuriose prašoma pademonstruoti žinias,
išmoktas formules, taisykles ar apibrėžimus. Tuo tarpu konstruktyvistinio kurso (cMAIK‘o
tipo) atveju pateikiamos užduotys, glaudžiai susijusios su realaus gyvenimo problemų
sprendimu, problemas, kurios gali būti sprendžiamos atliekant užduotis gali pasiūlyti patys
besimokantieji.
1.2.10 Besimokančiojo vaidmuo
Pasyvus atkartojimas

produktyvi kūryba

Besimokančiojo vaidmuo MAIK‘uose, vertinant šį vaidmenį mokymosi aspektu gali
įvairuoti nuo pasyvaus mokymosi iki produktyvaus kūrybinio mokymosi. Besimokančiojo
vaidmenį, visų pirmą apsprendžia tai, kokia mokymosi aplinka sudaroma konkrečiame
kurse.
Jei vyraujantis vaidmuo kurse tenka dėstytojui (xMAIK‘o tipas), dėstytojas nustato
konkretų mokymosi kelią, pateikia konkrečią mokymosi medžiagą ir nurodo konkrečius
mokymosi tikslus, tikėtina, kad tokia mokymosi aplinka neskatins produktyvaus ir
kūrybiško mokymosi.
Ir atvirkščiai, kai besimokantysis pats turi pasirinkti mokymosi turinį arba net jį
susirasti ir susikurti iš dėstytojų pasiūlytų daugybės šaltinių, kai jis pats turi nusistatyti
mokymosi kelią, pasirinkti įgytų žinių ir kompetencijų pademonstravimo būdą (cMAIK‘o
tipas). Jam sudaromos sąlygos kūrybiškai ir produktyviai mokytis. T.y. besimokantysis turi
labai daug pasirinkimo galimybių (turinio, mokymosi būdo ir kelio, atsiskaitymo būdo ir
pan.).
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IŠVADOS
Renkantis konkretaus MAIK‘o strategiją, reikia apmąstyti ne vieną aspektą: pasirinkti
filosofinį kurso pagrindą, apgalvoti dėstytojo vaidmenį, besimokančiųjų veiklų pobūdį,
įvertinti galimą kurso struktūrą, pasirinkti vertinimo strategiją, apmąstyti grįžtamojo ryšio
organizavimą, nuspręsti, ar reikėtų organizuoti mokymąsi bendradarbiavimo pagrindais ar
jį individualizuoti, pasirinkti kokios veiklos ir užduotys galimos ir reikalingos, atsakyti į
klausimą, koks bus besimokančiojo vaidmuo – aktyvus ar pasyvus ir kt.
Apibendrinant svarstymus apie tai, kaip rinktis savo institucijai tinkamą MAIK
strategiją pedagoginiu aspektu, reikėtų dar kartą akcentuoti, kad būtina įsivertinti
institucijos galimybes, besimokančiųjų poreikius, kurso siekius – tai leistų nusistatyti,
kokia pedagoginė prieiga galėtų labiausiai tikti.
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF CHOSSING STRATEGY FOR MOOCs
Nijole Saugeniene

In this paper there is presented the pedagogical features overview of the Massive Open Online Courses
(MOOC). There is compared MOOCs pedagogical strategies and paradigmatic provisions, their features,
discussed the basis of different philosophical pedagogical paradigms. The most famous MOOCs
categorization is based in their pedagogical features. According to the which educational paradigm specific
MOOC is based, it is classified to cMOOCs, which are based on the constructivist educational philosophy,
social learning pedagogical principles, connectivism pedagogical paradigm, or to xMOOCs, which are based
on objectivist philosophy of education, behavioral pedagogical paradigm. In this paper there is provided
recommendations of choice of the pedagogical strategy for the MOOCs.
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MASINIŲ ATVIRŲ INTERNETINIŲ KURSŲ
KOKYBĖS UŽTIKRINIMO ASPEKTAI
Edita Butrimė
Nacionalinė distancinio mokymo asociacija,, Lietuva
Santrauka. Masiniai atviri internetiniai kursai (MAIK) yra populiarus paskutinių ketverių metų mokslinių
publikacijų analizės objektas. MAIK yra naujas e. mokymosi sprendimas, todėl daugelyje publikacijų pateikiamos
tik atvejų analizės. Pirmosiose publikacijose, kur pristatomi MAIK, galima pastebėti tam tikrą retoriką - MAIK
šalininkai žada, kad šis e. mokymosi būdas visiškai pakeis viso pasaulio aukštojo mokslo struktūrą. Pastarųjų metų
publikacijose jau atsiranda ir šių kursų kritikos. Straipsnio tikslas –MAIK kokybės vertinimo galimybes. Uždaviniai:
apibrėžti MAIK kokybės sampratą; apžvelgti mokslinėje literatūroje analizuojamus MAIK kokybės vertinimo
mechanizmus.
Raktiniai žodžiai: masiniai atviri internetiniai kursai, kokybės užtikrinimas

ĮVADAS
Masiniai atviri internetiniai kursai (toliau - MAIK) (angl. Massive open online course
(MOOC) yra populiarus paskutinių ketverių metų mokslinių publikacijų analizės objektas.
Įvairūs autoriai vertina MAIK atkreipdami dėmesį į daugelį aspektų. Tačiau visų pirma
reikia pastebėti, kad MAIK yra naujas e. mokymosi sprendimas, todėl daugelyje
publikacijų pateikiamos tik atvejų analizės.
UNESCO tikisi, kad visuotinė prieiga prie aukštos kokybės švietimo sudaro sąlygas
taikos, tvarios socialinės ir ekonominės plėtros ir tarpkultūrinio dialogo kūrimui. Atviri
švietimo šaltiniai (angl. Open Educational Resources) suteikia strateginę galimybę
pagerinti švietimo kokybę, palengvinti politinį dialogą, taip pat dalijimąsi žiniomis ir
gebėjimų tobulinimą[1].
S. Popenici ir S. Kerr [2] MAIK vadina eksperimentiniu metodu. Minėti autoriai
analizuoja šiuolaikinius iššūkius universitetams visame pasaulyje, pristato naujas rizikas ir
galimybes. Tarp kitų rizikų ir galimybių analizuojamas ir naujausių technologijų, įskaitant
MAIK, komercializacijos ir kitų svarbių pokyčių poveikis universitetams. Autoriai teigia,
kad MAIK gali būti puikus būdas dėstyti kursus tam tikrose institucijose. Šis
eksperimentinis metodas nėra panacėja ir, kaip švietimo būdas turėtų būti vertinamas labai
atsargiai. Pasak S. Popenici ir S. Kerr [2] besąlygiškai liaupsinti MAIK yra tiesiog
absurdiška. Reikia nepamiršti, kad, diegiant tokius eksperimentinius metodus, universitetas
turi išspręsti daug įvairių finansinių, akademinių ir kultūrinių problemų [2].
Pirmosiose publikacijose, kur pristatomi masiniai atvirieji internetiniai kursai, galima
pastebėti tam tikrą retoriką - MAIK šalininkai žada, kad šis e. mokymosi būdas visiškai
pakeis viso pasaulio aukštojo mokslo struktūrą. MAIK vadinami ,,kaitos cunamiu” (angl.
“tsunami of change”) ir pranašaujama, kad „jie ateis nežiūrint į tai, norim mes jų ar ne”
(angl. “is coming, whether you like it or not” ([3] pagal McKenna, 2012). Buvo
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prognozuojama, kad MAIK gali išspręsti nelygybės ir skurdo problemas ([4], [5]), tačiau
pastarųjų metų publikacijose jau atsiranda ir šių kursų kritikos.
Taigi šio straipsnio tikslas – aptarti masinių atvirųjų internetinių kursų (MAIK)
kokybės vertinimo galimybes.
Uždaviniai:
 Apibrėžti MAIK kokybės sampratą;
 Apžvelgti mokslinėje literatūroje analizuojamus MAIK kokybės vertinimo
mechanizmus.
1.1 MASINIŲ ATVIRŲ INTERNETINIŲ KURSŲ (MAIK) KOKYBĖS
SAMPRATA
Kokybė yra esminė sąlyga, kuri lemia, kaip efektyviai ir sėkmingai gali vykti
mokymasis [5]. Klausimai, į kuriuos reikėtų atsakyti, siekiant apibrėžti MAIK kokybės
sampratą:
 Kokie iš tikrųjų yra MAIK tikslai?
 Ar gali MAIK kokybė būti vertinama taip pat kaip ir bet kurio universitetinio
kurso kokybė tradicinėse laipsnį suteikiančiose studijose? Ar reikia atsižvelgti į kitokio
tipo mokymosi tikslus, kurie aktualūs MAIK besimokantiesiems?
 Ar besimokantieji dažniausiai domisi tik konkrečiomis nedidelės apimties
veiklomis, kurios tenkina jų asmeninius interesus, o atlikę aktualios mokymosi veiklas
išsiregistruoja ir pereina prie kitų MAIK, nes jų asmeninis mokymosi tikslas jau
pasiektas?
MAIK galima analizuoti kaip atvirojo ir virtualaus mokymosi „miksą“. Tai savotiškas
mišrusis mokymasis (angl. blended learning). Taip pat MAIK galima vadinti mišriuoju
mokymusi, kur akivaizdus bendravimas (angl. face-to-face) keičiamas sinchroniniu ir
filmuotomis paskaitomis. Tokia struktūra sąlygoja MAIK kokybės sampratos sudėtingumą
– sukuriama visiems prieinama mokymosi sistema, tačiau atviras, lankstus ir nuolat
kintantis MAIK pobūdis gali būti nesuderinamas su tam tikrais kokybės užtikrinimo ir
akreditavimo praktikos elementais. Šiuo atžvilgiu galimybės, kurias siūlo MAIK, turėtų
būti vertinamos atsargiai, kad būtų galima išlaikyti tinkamą kokybės užtikrinimo ir atviro
mokymosi pusiausvyrą ([6] pagal Alston, Brabon, 2014).
MAIK, kaip ir kiekviena inovacija, amžininkų yra vertinama prieštaringai. Tømte,
Fevolden, Olsen [7] teigia, kad masinis kursas negali būti kokybiškas. Autoriai atskleidžia
du skirtingus požiūrius į MAIK. Šalininkų požiūris:
 MAIK yra neišvengiama technologinė evoliucija, kuri ilgainiui galėtų sudaryti
sąlygas besimokantiesiems mokytis kursuose, parengtuose geriausiose pasaulio aukštojo
mokslo institucijose;
 būtų beprasmiška priešintis MAIK, kaip buvo priešinamasi skaitmeninei
fotografijai ar muzikos transliacijai;
 tokio pobūdžio kursai įgalina siekti išsilavinimo ir tuos žmones, kurie neturi
galimybės atvykti dėl savo darbo pobūdžio ar iš kaimo, ar nutolusių vietovių (salų,
pelkingų, kalnuotų regionų);
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 MAIK sudarys galimybę mokytis lanksčiau ir daugiau žmonių galės įgyti
išsilavinimą.
Minėti autoriai [7] pateikia ir MAIK oponentų požiūrį:
 reikia pakeisti MAIK pavadinimo žodį „masinis" į „daugialypis" (angl. multiple) taip būtų galima nuo kiekybės pereiti prie ugdymo turinio kokybės;
 kai sukuriamos galimybės mokytis masiniam vartotojui pasitelkiant interneto ar
skaitmenines technologijas, tai dar nereiškia, jog automatiškai sukuriamas geresnės
kokybės švietimas;
 visada bus grįžtamojo ryšio problemų - jis visada bus mažiau personalizuotas,
galbūt mažiau intensyvus ir kryptingas, daugiau grindžiamas technologijomis.
Akivaizdu, kad nors diskusija tarp šalininkų ir oponentų vyksta, tačiau MAIK
egzistuoja ir turi studentų. Todėl profesionalus pedagogas ar universiteto administratorius
turi investuoti į MAIK kokybę užtikrinančią sistemą taip, kaip tai daroma bet kuriuo kitu
atveju. Teikiant bet kokias kitas švietimo paslaugas (pvz., realizuojant studijų programą,
dėstant vieną dalyką) ir norint užtikrinti kokybę sukuriama ir įveiklinama stebėsenos
sistema, kuri įgalina nustatyti, kas ir kada bei ką veikia tiek organizacijos, tiek nacionaliniu
lygmeniu ar tarptautiniu mastu. Taip užtikrinamas patikimumas ir palyginamumas (pvz.,
kitoje valstybėje išduodamas diplomas).
Remiantis Ph. Hill [8] sistemine analize (žr. 1 pav.), mokymosi administravimo sistemų
(angl. Learning Manegement Systems (LMS) raidos grafike galima matyti, kad MAIK
vystėsi kaip atskira technologija. Autorius šį reiškinį vadina „namuose gaminta sistema”
(angl. “homegrown systems”).

1 paveikslėlis. Mokymosi administravimo sistemų (angl. Learning Manegement Systems
(LMS) raidos analizė [8].

MAIK persidengia tik su atviro teksto (angl. Open Source) sistemomis. Atviri
mokymosi šaltiniai - tai mokymo, mokymosi ar tyrimų medžiaga, kuri yra vieša arba
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publikuojama su intelektinės nuosavybės licencija, leidžiančia nemokamai naudotis,
pritaikyti ir platinti mokymosi medžiagą [1].
Ph. Hill [8] teigia, kad atsiranda nauja „namuose gamintų sistemų” (angl. Homegrown
Systems) kategorija, kai laikomasi santykinai naujos tendencijos - organizacijos, visų pirma
MAIK, kuria savo mokymosi platformą, nesinaudodamos jau esančiomis anksčiau
suskurtomis mokymosi administravimo sistemomis. Remiantis Ph. Hill [8], MAIK galima
tirti kaip naują reiškinį, todėl ir kokybės užtikrinimo (angl. quality assurance) apibrėžimui
bei analizei reikia ieškoti naujų, nestandartinių būdų.
Nors MAIK technologiškai yra „namuose gaminta sistema”, bet šiuos kursus reikia
analizuoti kaip e. mokymosi atmainą. Šiuo atveju e. mokymasis - tai sąvoka, kuri apima
visas mokymo(si) formas ir metodus, jei tik mokymo(si) procesas yra grindžiamas IKT.
MAIK yra IKT grindžiamas mokymasis.
1.2

MAIK KOKYBĖS VERTINIMO MECHANIZMAI

Galima teigti, kad esminis aspektas, užtikrinantis gerą besimokančiojo patirtį, yra kurso
kokybė [9]. Itin svarbu išskirti šiuos tris pagrindinius kokybės aspektus, tai:
 kokybės auditas (angl. quality audit),
 kokybės užtikrinimas (angl. quality assurance),
 kokybės gerinimas. (angl. quality enhancement).
Pasak Conole [9], apibendrintai kokybė gali būti apibrėžiama kaip standartas, kai
matuojami panašaus pobūdžio dalykai. Kalbant apie e. mokymosi kokybę, reikia apibrėžti
„gero mokymosi” standartą- laipsnį, kuriuo e. mokymasis matuojamas iki „gero
mokymosi”. Šiuo atveju reikėtų akcentuoti kompetencijos ir vertės sampratas.
Studijų kokybė analizuojama skirtingais aspektais. Įvairios valstybės šį klausimą
sprendžia atsižvelgdamos į savo kontekstą, bet tradicinių studijų kokybės vertinimo esmė
daugeliu atvejų lieka ta pati. Kokybės vertinimo mechanizmai yra parengti tradiciniam
mokymui ir mokymuisi arba tradiciniam mišriajam mokymuisi (angl. blended learning klasikinio auditorinio (angl. face - to - face) ir IKT pirmos kartos (angl. web 1.0) bei antros
kartos (angl. web 2.0) saityno galimybėmis grindžiamo mokymo(si) deriniui). Lietuvoje
už mokslo (meno), studijų ir kitos veiklos kokybę yra atsakingos aukštosios mokyklos [20].
Sukurtos vidinės kokybės užtikrinimo sistemos, kurias privalo turėti visos aukštosios
mokyklos; ne rečiau kaip kartą per 6 metus vyksta išorinis studijų programų vertinimas ir
akreditavimas, taip pat kas 6 metai inicijuojamas aukštųjų mokyklų išorinis vertinimas ir
akreditavimas.
Remiantis Conole [9], turėtų būti atsižvelgiama į 12 MAIK matmenų, stengiantis
užtikrinti kiekvieno iš jų kokybę. Tai įgyvendinti padeda stebėsenos sistema. Plėtojant
tradicinio (ne mišraus mokymosi) kurso kokybę, tam tikros švietimo paslaugos jau veikia
dešimtmečius:
1.
Atvirumas (angl. open) (galimas įvertinimas - gali būti: žemas / pakankamas
/ aukštas),
2.

Masiškumas (angl. Massive),
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3.

Multimedijos naudojimas (angl. Use of multimedia),

4.

Komunikacijos laipsnis (angl. Degree of communication),

5.

Bendradarbiavimo laipsnis (angl. Degree of collaboration),

6.

Parama besimokančiajam (angl Learning pathway),

7.

Kokybės užtikrinimas (angl Quality Assurance),

8.

Refleksijos mastas (angl Amount of reflection),

9.

Sertifikavimas (angl. Certification),

10.

Formalus mokymasis (angl. Formal learning,)

11.

Savarankiškumas (angl. Autonomy),

12.

Įvairovė (angl. Diversity).

Europos e. mokymosi kokybės fondas (angl. European Foundation for Quality in ELearning (EFQUEL) į MAIK kokybės gerinimo projektą pakvietė žinomus mokslininkus
ir inicijavo diskusiją. Mokslininkai įvardijo tokius veiksnius, susijusius su MAIK kokybe:
besimokantiesiems iš anksto prieinama informacija apie kursą; deklaruoti pedagoginiai
metodai; aiškiai pristatytas kurso turinys (įvadas); numatyti studento įsipareigojimai;
pateiktas užsiėmimų tvarkaraštis ir atsiskaitymo terminai; aptarti techniniai reikalavimai;
dėstytojų ar tutorių vaidmuo, sąveikos galimybė ir lygis; kvalifikacijos lygis [5].
JAV Aukštojo mokslo akreditavimo taryba (angl. The US Council of Higher Education
Accreditation (CHEA) 2011 metais sukūrė Tarptautinę kokybės grupę. Šios grupės misija
- teikti informaciją apie kokybę postradiciniam aukštajam mokslui. Šiuo atveju sudėtinga
sakyti aukštojo mokslo institucijoms, nes dažnai vieno MAIK kurso teikėjai būna kelios
institucijos ar IT kompanijos. Skatindama naujas švietimo galimybes, CHEA sukūrė
„kokybės platformą”, kurios tikslas - palengvinti efektyvumo vertinimą [10].
Europos universitetų nuotolinio mokymosi asociacija (angl. The European Association
of Distance Teaching Universities (EADTU)) inicijavo MAIK platformą, kuri pavadinta
OpenUpEd. OpenUpEd sukurtos kokybės gairės, kurios apima: atvirumą
besimokantiesiems, skaitmeninį atvirumą, į besimokantįjį orientuotą požiūrį, savarankišką
mokymąsi, media grindžiamą sąveiką, pripažinimo galimybes ir įvairovės spektrą. Visi šie
požymiai svarbūs, tačiau sąraše tiesiogiai neįvardijamas kokybiškas mokymas ir
mokymasis[10].
Šiuolaikinės technologijos sukuria terpę, kuri leidžia teikti naujos kokybės mokymą ir
mokymąsi (angl. teaching and learning). Žinoma, technologijų naudojimas iškelia naujus
uždavinius dėstytojams ir studentams. Dėstytojams tenka mokytis naujų mokymo būdų,
tai: tradicinis, internetinis, mišrusis, hibridinis, neformalus, profesinis, korporacinis ir t.t.
(angl. face-to-face, online, blended, hybrid, informal, vocational, professional, corporate,
etc.). Tai papildomos pastangos, papildomas darbo laikas, kurį, pavyzdžiui, galima būtų
skirti mokslui ar specialiųjų profesinių žinių gilinimui. Juk ne paslaptis, kad universiteto
dėstytojas visų pirma turi išmanyti savo dėstomą dalyką ir tik tada tobulinti pedagoginius
gebėjimus. Į universitetus dėstyti kviečiami tie, kurie puikiai išmano savo profesiją.
Studentams MAIK yra iššūkis, nes šalia nėra dėstytojo, o tai reiškia, kad studentas pats
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atsakingas už savo motyvaciją ir gebėjimą naudotis naujausiomis technologijomis.
Pastarųjų metų MAIK studentų tyrimai [11] parodė, kad besimokančiųjų auditoriją sudaro
žmonės, kurie žino, kokius savo gebėjimus jie nori tobulinti. O tai reiškia, kad jie yra
motyvuoti. Tačiau studentų, kurie pilnai atlieka visas užduotis, t. y. baigia kursą, procentas
yra nedidelis. MIT patirtis dėstant MAIK kursą “Circuits and Electronics”: užsiregistravo
155.000 žmonių iš 160 šalių; maždaug 23.000 pabandė pirmąjį problemų rinkinį; 9.000
išsilaikė iki kurso vidurio; 7.157 (4,62%) išklausė visą kursą [11]. Galima sakyti, kad 7.157
studentų - tai vienas nedidelis universitetas. Pasaulio mastu tai gal ir nedaug, bet
universitetui, kuris teikia MAIK kursą, toks studentų skaičius optimalus. Priežastys, dėl
kurių studentai nebaigia MAIK kurso, taip pat gali būti įvairios: trūksta motyvacijos,
nepakankami naudojimosi technologijomis gebėjimai, užsiregistravo tik todėl, kad
pažiūrėtų, kas tai yra MAIK, netenkina kurso kokybė, asmeninės problemos. Mokslinių
publikacijų autoriai analizuoja MAIK patrauklumą besimokantiesiems kaip kurso kokybės
klausimą. Analizuodami MAIK besimokančiųjų požiūrius U.-D. Ehlers, E. Ossiannilsson
ir A. Creelman [5] akcentuoja šiuos aspektus:
 Pasirinkimo sąvoka atrodo labai svarbi, kai kalbama apie MAIK kokybę;
 Ar paliekančių MAIK kursą skaičius gali būti laikomas nepasitenkinimo kokybe
požymiu? Ar tai individualaus pasirinkimo išraiška, iš tikrųjų atspindinti MAIK esmę?
Hargis, Mayberry, Yee [10] išskiria aukštos kokybės mokymo ir mokymosi (angl.
teaching and learning) požymius:
 Entuziazmo kupina žmogiška dėstytojo ir studento sąveika (angl. enthusiastic
human interaction [12]);
 Vadovavimo kursui efektyvumas (angl. efficiency in course management);
 Instruktoriaus gebėjimas pozityviai paskatinti (angl. positive encouragement from
the instructor).
Mokymosi entuziazmu paremta žmogiška dėstytojo ir studento sąveika (angl.
enthusiastic human interaction) yra itin svarbi studentams [12]. Vienas iš e. mokymosi
trūkumų yra tai, kad virtuali komunikacija iš esmės skiriasi nuo tradicinės. Socialinės
komunikacijos, kaip mes ją suprantame, e. mokymosi atveju yra mažai [13]. Šiuo atveju
dėstytojai parengia rašytinę, pieštą, fotografuotą ar filmuotą mokymosi medžiagą, o
studentai savarankiškai skaito, stebi, klauso ir atlieka paskirtas užduotis tokia forma, kaip
reikalaujama. Atliktas užduotis studentai siunčia el. paštu arba įkelia į virtualią mokymosi
aplinką. Studentai, susidūrę su sunkumais, atsakymą į savo klausimą nori gauti tuoj pat.
Tačiau, mokantis virtualioje mokymosi aplinkoje (e. mokymasis) arba MAIK, ne visada
yra tokia galimybė. Žmonės vertina tiesioginę „čia ir dabar” (tradicinę) komunikaciją
beveik visose gyvenimo situacijose (ir, žinoma, mokymosi procese). Pasak J.R.Edvards
[14], asmenys teikia vienas kitam emocinę, sistemingą ir informacinę paramą tradicinės
komunikacijos („čia ir dabar”) metu. Mokslinėje literatūroje galima rasti daug tyrimų,
įrodančių tradicinio bendravimo (angl. face-to-face) privalumus ir tokio bendravimo
patrauklumą dėstytojams ir studentams ([13], [15], [16], [17], [18]). MAIK atveju
bendravimas yra tik virtualus, todėl MAIK instruktoriai ėmėsi spręsti šią problemą teikiama pagalba studentams; naudojami filmai, kurie kuriami atsižvelgiant į
besimokančiųjų poreikius; siūlomas studento ir dėstytojo bendravimas (angl. peer-to-peer)
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ir grupinis bendradarbiavimas (angl. group collaboration); tinklalaidžių (angl. podcast)
naudojimas; galimybė bendrauti socialiniuose tinkluose [10].
Vadovavimo kursui efektyvumas (angl. efficiency in course management)
realizuojamas taikant apverstos klasės (angl. flipped classroom) aplinką. Reikia pastebėti,
kad apverstos klasės (angl. flipped classroom) metodas taikomas ir mišriojo mokymosi
(angl. blended learning) atveju, ir MAIK [10]. Apversta klasė (angl. flipped classroom) kai studentai pirmiausia savarankiškai virtualioje aplinkoje jiems patogiu laiku studijuoja
teorinę medžiagą, žiūri videofilmus, o po to, vadovaujant dėstytojui (instruktoriui), kartu
su kitais studentais atlieka praktines užduotis. Šis metodas yra optimalus sprendimas
audiovizualų mokymuisi.
Instruktoriaus gebėjimas pozityviai skatinti (angl. positive encouragement from the
instructor) yra svarbus studentams ir gali būti realizuojamas instruktoriui komentuojant
studento pasiekimus el. paštu arba dalyvaujant diskusijų forume.
Kalbant apie mokymo ir mokymosi kokybę, MAIK šiandien galima laikyti iššūkiu.
Pasak Carson [19], neįtikėtinai didelis stojančiųjų į šiuos kursus skaičius reikalauja kitokio
požiūrio į mokymo modelį (angl. instructional design). Projektuojant MAIK būtina
išmanyti besimokančiųjų poreikius ir tinkamai organizuoti grįžtamąjį ryšį. Šiuo metu yra
du metodai, kurie gali padėti spręsti minėtus uždavinius: bendradarbiavimas poromis bei
grupinis bendradarbiavimas ir / arba automatizuotas objektyvus egzamino vertinimas [10].
Kaip sužinoti kelių šimtų tūkstančių besimokančiųjų poreikius? Ar reikia tai daryti?
E. mokymasis jau tapo pagrindine studijų sistemos dalimi daugelyje aukštojo mokslo
institucijų, tačiau vis dar nėra įtraukiamas, kaip vienas iš rodiklių, į vidaus ir išorės kokybės
užtikrinimo sistemas. E. mokymasis sukuria pagrindą studijų prieinamumui, lankstumui,
interaktyvumui ir personalizavimui (angl. accessibility, flexibility, interactivity and
personalization). MAIK, kaip e. mokymosi atmainos, kokybė turėtų būti vertinama pagal
tuos pačius kriterijus [21]. J. Rosewell ir D. Jansen [22] pastebi, kad kurti e. mokymosi
kursą itin dideliam skaičiui studentų yra radikalus pokytis universiteto studijų sistemoje,
todėl universitetuose taikomos tradicinio e. mokymosi kokybės užtikrinimo procedūros
nebūtinai gerai tinka MAIK. Europos e. mokymosi kokybės fondo MAIK kokybės
projektas išryškino veiksnius, kurie yra susiję su MAIK kokybės suvokimu, kaip antai:
pasirinkimo sąvoka; kokia išankstinė informacija apie kursą yra pateikiama; pedagoginiai
studentų paramos sprendimai; studentų įsipareigojimo lygis; kaip kursas yra planuojamas;
kurso techniniai reikalavimai; dėstytojų komanda ir jų vaidmuo; prieinamumo ir sąveikos
lygio reikšmė; sertifikavimo klausimas - ar galima gauti baigto kurso pažymėjimą [21]. S.
Downes [23] teigia, kad yra tokių MAIK kokybės užtikrinimo uždavinių, kurių šiuo metu
dar nemokame išspręsti. Jis teigia, kad dėl MAIK specifikos sėkmė yra apibrėžtas procesas,
o rezultatai - ne. Vertindamas masinį atvirą internetinį kursą kaip e. mokymosi įrankį, S.
Downes [23] siūlo atsižvelgti, ar sukurtas modelis tenkina masiškumo, atvirumo ir
virtualumo (internetinis kursas) kriterijus. Modelis turėtų būti ne tradicinis e. mokymosi
sprendimas (angl. a traditional online instructor-led class), bet atvira virtuali (angl. open
online community) mokymosi bendruomenė. MAIK besimokantieji kelia skirtingus tikslus,
jų motyvacija skirtinga ir poreikiai skirtingi. Jei studentai pasirinko tą patį MAIK, tai
hipotetiškai galima būtų teigti, kad kiekvienas nori to paties, bet praktiškai kiekvieno norai
šiek tiek skiriasi. Taigi dirbant su tokia skirtinga auditorija vienas iš sprendimų būtų
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besimokančiųjų filtravimas bendradarbiaujant arba vartotojų poreikių duomenų bazės
naudojimas, siekiant prognozuoti papildomas temas ar naujus programinius produktus,
kurie galėtų patikti vartotojui [24]. S. Downes [23] šią metodiką vadina semantiniu
principu (angl. Semantic Principle), kuris susideda iš keturių pagrindinių elementų:





autonomija (angl. autonomy),
įvairovė (angl. diversity),
atvirumas (angl. openness),
interaktyvumas (angl. interactivity).

Autonomija. Be autonomijos MAIK negali prisitaikyti prie aplinkos. Tradiciniame
kurse dėstytojas (arba turinio kūrėjas) pasakoja studentams, kokie jų tikslai turėtų būti, ko
jie turėtų mokytis, kas laikytina kurso rezultatu arba sėkme. Kiekvienas besimokantysis
MAIK atskleidžia savo unikalų požiūrį ir pasaulio suvokimą, kurie daro įtaką kurso
dizainui ir organizavimui. Šiuo atveju reikšmingos besimokančiojo personalinės veiklos ir
sąveika su kitais kurso dalyviais[23].
Įvairovė. Įvairovė yra natūrali autonomijos pasekmė ir pati savaime sėkmės veiksnys.
Šiuo atveju tai nėra kalbos, tautybės ar kultūros įvairovė, tai vietos ir laiko zonų skirtumai
(vienu metu mokosi žmonės iš viso pasaulio), technologijų pasirinkimo skirtumai,
pedagoginės teorijos pagrindo (konstruktyvizmas arba konektyvizmas (angl.
constructivism or connectivism), mokymosi stilių skirtumai ir t.t. Pavyzdžiui, kai kuriuos
kurso dalyvius domina tik paskaitų serijos ir jie praleidžia praktinę dalį. Kiti traktuoja kursą
kaip projektą - kuria artefaktus ir naudingus produktus. Kiti stebi virtualių diskusijų eigą,
dalyvauja besimokančios bendruomenės veikloje - jiems svarbi sąveika su kitais
dalyviais [23].
Atvirumas. Tinklo ribos ir turinys nuolat kinta. Praktiniu požiūriu tai reiškia, kad
besimokantieji gali laisvai registruotis, palikti kursą tada, kada jie nori, taip pat judėti
pačiame kurse iš vienos veiklos į kitą vienodai laisvai. Atvirumas taip pat taikomas kurso
turiniui, nes besimokantieji skatinami ne tik dalintis kurso turiniu, bet ir papildyti turinį
faktais, kuriuos jie randa kitur [23].
Interaktyvumas. Šiuo atveju interaktyvumas traktuojamas taip: naujas mokymasis
vyksta kaip interaktyvumo rezultatas, jis atsiranda iš tinklo kaip visuma, o ne perduodamas
ar platinamas vieno ar kelių įtakingų grupės narių [23]. Kitaip tariant, akcentuojamas
grupinis besimokančiųjų bendradarbiavimas, kuris užtikrina interaktyvumą. Kiekviena
idėja, kiekvienas šaltinis sukelia ne vieną, bet daug iššūkių, nes jis padauginamas per tinklą
asmens asmeniui. Interaktyvius mokymosi objektus, kaip patrauklius ir naudingus vertina
64 proc. studentų, 2015 m. dalyvavusių lietuviškuose MAIK „Informacinės technologijos“
[25].
Technologiškai S. Downes aprašytas semantinis principas (angl. Semantic Principle)
[23] yra semantinis tinklas (Web 3.0). Vartotojo požiūriu tai dinamiška ir save
organizuojanti (angl. self-organizing) sistema, kuri „stebi“, fiksuoja ir prisimena vartotojo
(šiuo atveju - besimokančiojo) veiksmus tinkle ir atitinkamai reaguoja. Semantinis tinklas
padeda besimokančiajam konstruoti savo naujas žinias - mokytis savarankiškai. Tuo pačiu
besimokančiojo veiksmų stebėjimas sukuria galimybę vertinti konkretaus MAIK kokybę,
nes galima stebėti, kurios MAIK detalės yra patrauklios besimokančiajam.
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A. M. F. Yousef ir kt. [26] parengė kokybės užtikrinimo (angl. quality assurance)
instrumentą, kuris įvertina MAIK kokybę ir technologiniu, ir pedagoginiu aspektu.
Instrumente yra 74 kriterijai, suskirstyti į 6 kategorijas (2 pav.). Klausimynas pateiktas 1
priede.

2 paveikslėlis. MAIK kokybės užtikrinimo kriterijų kategorijos pagal Yousef ir kt. [26].
A. M. F. Yousef ir kt. [26] atliktas tyrimas parodė, kad dėstytojai ir studentai vartotojo
sąsają, video turinį, mokymosi ir socialinius įrankius bei mokymo projektavimą įvertino
kaip reikšmingesnes kriterijų kategorijas, lyginant su mokymosi analizės ir įvertinimo
kriterijų kategorijomis. Reikia sutikti su A. M. F. Yousef ir kt. [26] išvada, kad pastarosios
dvi kriterijų kategorijos yra itin sudėtingi uždaviniai, kuriuos reikia spręsti kuriant MAIK.
Šiuos uždavinius derėtų įvardinti kaip iš esmės naujus ir dar mažai ištirtus. Tradiciniai
testai ir apklausos MAIK atveju nėra labai tinkami įvertinimo įrankiai. Kaip ateities
uždavinius, kuriant MAIK, autoriai siūlo vykdyti mokymosi analizę, kurios komponentai
būtų savirefleksija, sąmoningumas ir įsivertinimas bei kolegų vertinimas (angl. peer
assesment) dalyvaujant mokomuosiuose žaidimuose [26].
IŠVADOS
Atsižvelgiant į objektyvius veiksnius, MAIK kokybės sampratos vienareikšmiškai
apibrėžti kol kas negalima. Šioje apžvalgoje daugiau klausimų negu atsakymų.
Atsižvelgiant į laiko perspektyvą ir lyginant MAIK su tradicinėmis studijomis, kurioms jau
tūkstantis metų (Bolonijos universitetas įkurtas 1088 m., Paryžiaus Sorbonos universitetas
- 1150 m., Oksfordo universitetas - 1167 m.), MAIK yra tokia naujovė, kad drąsiai galime
prognozuoti, jog MAIK dar daug kartų keisis, kol įgaus reikiamą formą, ir tai formai bus
sukurtas pats geriausias kokybės užtikrinimo (angl. quality assurance) mechanizmas.
Atsižvelgiant į technologijų tobulėjimo greitį reiktų pastebėti, kad MAIK kokybės
užtikrinimo (angl. quality assurance) mechanizmas turėtų būti nuolat tobulinamas.
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Ir vis tik S. Kocdar ir C. H. Aydin [5], 2015 metais atlikę išsamią mokslinės literatūros
apžvalgą, palieka MAIK kokybės užtikrinimo (angl. quality assurance) klausimą atvirą:
akivaizdu, MAIK turės ardantį (gal griaunantį? gal tobulinantį?) poveikį kokybės
užtikrinimo ir akreditavimo tvarkai. Į kurso kokybės praktiką turėtų būti įtraukti nauji
akreditavimo procesai ir greičiausiai sukurtos naujo tipo švietimo kokybės užtikrinimo
institucijos. Šiuolaikinės švietimo kokybės užtikrinimo institucijos, siekdamos neprarasti
įtakos, turėtų atnaujinti savo praktiką, atsižvelgdamos į šiuolaikinę aukštojo mokslo
dinamiką, kurią skatina technologijų kaita.
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1 priedas
MAIK kokybės užtikrinimo kriterijų kategorijos pagal Yousef ir kt. [26]
Nr.
Mokymo projektavimas
Paskaitos organizavimas
1. Tikslai turi būti aiškiai apibrėžti kiekvienos paskaitos pradžioje
2. Skatinamas besimokančiųjų mokymasis bendradarbiaujant.
3. MAIK sistema turėtų teikti instruktažą ir paramą kritiniu mokymosi momentu.
4. MAIK yra kurso turinys: tikslas, temų sąrašas ir darbų atlikimo grafikas
5. MAIK suteikia galimybę besimokantiesiems savarankiškai organizuoti savo
mokymąsi
6. MAIK suteikia galimybę identifikuoti video elementų raktinius žodžius,
siekiant padėti besimokantiesiems susirasti daugiau susijusių įrašų.
7. MAIK yra kurso pažangos stebėsenos įrankis - grafikas.
8. Kiekviena trumpa video paskaita apima ne daugiau kaip tris tikslus.
9. MAIK besimokantieji turėtų savarankiškai užsibrėžti mokymosi tiklus.
Nr.
10
11
12
13
14
15

Paskaitos organizavimo kriterijai
Kultūros kriterijai
Besimokantiesiems pateikiami pavyzdžiai, kurie gali būti suprantami
nepriklausomai nuo kultūrinio fono
Sudaromos galimybės besimokantiesiems dalyvauti toje pačioje vaizdo
konferencijoje diskusijoje bent dviem skirtingais laikais.
MAIK naudojama anglų kalba, siekiant plataus rato besimokančiųjų iš skirtingų
šalių ir kultūrų
Vaizdo paskaitoje atsižvelgiama į kultūros vertybių įvairovę
Atsižvelgiama į laiko skirtumus (UTC) rengiant mokymosi terminus ir
kalendorių.
Atsargiai naudojami simboliai, pavyzdžiui, maistas, gyvūnai ir kiti kasdieniai
objektai.
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Nr.
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

Nr.
26
27
28
29

Nr.
30
31
32
33
34

Įvertinimo kategorija
El. įvertinimo kriterijai
Kiekviena apklausa turi grįžtamąjį ryšį ir / ar besimokančiajam yra rodomi
teisingi atsakymai.
Teikiami savianalizės testai, padedantys besimokantiesiems vertinti savo
pažangą
Apklausose ir testuose naudojami skirtingų tipų klausimai (pvz. trumpi
atsakymai, rašiniai (ilgi atsakymai), atsakymų pasirinkimas, kelių atsakymų
pasirinkimas, atsakymas taip arba ne).
Naudojamas el. įvertinimo įrankiai, pavyzdžiui el. testas, trumpos apklausos ar
tyrimai.
Nustatytas terminas kiekvienai tekstinei apklausai.
Pateikti integruoti įvertinimo įrankiai kiekvienoje užduotyje.
Nustatytas maksimalus ženklų skaičius atsakymams į klausimus
Leidžiama besimokantiesiems siūlyti naujus klausimus.
Sukurta klausimų duomenų bazė
Kiekviena užduotis pateikta su užuominomis.
Įvertinimo kategorija
Kolegų vertinimo kriterijai
Parengtos gairės ir rubrikos su aiškiai apibrėžtomis užduotimis recenzentams
Pateikti aiškūs nurodymai ir terminai kolegų vertinimo veiklai grupėje ir už
grupės ribų
Kiekvienas studentas atlikęs kolegos vertinimą, turi paaiškinti savo pateiktus
įvertinimus
Kolegų vertinimo modulis suprojektuotas, kaip MAIK vertinimo strategijos
dalis
Vartotojo sąsajos kategorija
Kriterijai
Vaizdo klipo valdymo funkcijos kurios leidžia: žaisti, pakartoti, peržiūrėti
pilname ekrane, sulėtinti peržiūrą, sustabdyti peržiūrą ir padaryti pauzę.
Paieškos funkcija, kuri padeda besimokantiesiems rasti įvairią mokymosi
medžiagą
Vaizdo paskaitos pažymėtos (angl. tagged) / suskirstytos pagal temas, kad
palengvinti paiešką.
Studentas gali atsisiųsti vaizdo paskaitą į savo kompiuterį.
Pagalbos sistema orientuota į tai, kaip mažinti "vartotojo klaidų" skaičių.

Advanced Learning Technologies/ Pažangios mokymosi technologijos

59

35 Pateikiamos nuorodos į video kiek įmanoma atsižvelgiant į galimus skirtingus
36
37
38
39
40
41
42

ryšio greičius.
Objektai ir grafiniai elementai išdėstyti ekrane, atsižvelgiant į skirtingų ekranų
technines galimybes.
Standartinis video formatas yra siūlomas kaip “HTML5-compatible video”.
Pateikti susiję vaizdo įrašai.
Ekrane matomas ir dėstytojas ir jo aiškinamos skaidrės.
Studentas gali perjungti peržiūros režimą – stebėti tik aiškinantį dėstytoją
mokytojo ar tik skaidrių rodinį.
Mažiausia video skiriamoji geba 320 X 240 taškų (angl. pixels)
Vaizdo įrašus galima išsirinkti peržvelgiant miniatiūras ir jų sutrumpintus
pavadinimus, pateikiama informacija apie jų sukūrimo (įkėlimo) datą,
reitingavimą ir kiek kartų šis įrašas buvo peržiūrėtas.

Vaizdo įrašų turinio kategorija
Kriterijai
43 Įrašų garsas yra aiškus ir kokybiškas.
44 Analizuojamos temos išsamumo lygis atitinka lygį auditorijos, kuriai mokymosi
išteklius buvo sukurtas.
45 Vaizdo-paskaitose pateikiami faktai ir informacija.

Nr.

46 Pateikiama vaizdo paskaitos santrauka.
47 Naudojami trumpi vaizdo klipai - ne ilgesni kaip 20 minučių įrašai.
48 Pateikiama vaizdo paskaitos stenograma (transkripcija).
49 Sinchronizuojamas vaizdas ir paskaitos tekstas.
50 Video failai nedidelės apimties (iki 10 MB).
51 Sinchronizuojama vaizdo paskaita ir jos stenograma.
52 Skirtinga spalva išryškinami svarbios informacijos vienetai.
53 Kalbama trumpais aiškiais sakiniais (Ilgus sudėtinius sakinius sunkiau suprasti).
54 Pradžioje pateikiamas vaizdo klipas su patrauklia intriguojančia informacija, kad

sudominti besimokančiuosius.
55 Vaizdo įrašai yra kokybiški – nėra per daug greitai besikeičiančių kadrų.
56 Tekstas užima nuo 25 iki 40% bendro vaizdo ploto ekrane.
Mokymosi ir socialinių įrankių kategorija
Kriterijai
57 Naudojami bendradarbiavimo diskusijų įrankiai.
58 Naudojamas el. paštas.
59 Svarbioms naujienoms ir terminams naudojamas pranešimų teikimo įrankis.

Nr.

60 Naudojamas vaizdo konferencijų įrankis leidžiantis besimokantiesiems iš

skirtingų vietų, bendrauti su dėstytojais.
61 Vaizdo įrašams ir diskusijų atnaujinimams gauti taikoma prenumeratos funkcija.
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62 Prisijungusiųjų
63
64
65
66

prie sistemos dalyvių sąrašas yra pasiekiamas
besimokantiesiems, kad galėtų vykti sinchroninės diskusijos.
Naudojami vaizdo komentarų įrankiai.
Naudojamas paskutinės minutės įrankis, kuriame yra diskusijos santrauka ir
besimokantiesiems rekomenduojamo vaizdo anotacija.
Yra ryšys su socialinių tinklų įrankiais, tokiais kaip "Facebook" ir "Twitter".
Vaizdo platformoje yra vertinimo įrankis (pvz. ”patinka arba nepatinka”)

Mokymosi analizės kategorija
Kriterijai
67 Sukurta galimybė teikti rekomendacijas ir atsiliepimus besimokantiesiems, kad
jie galėtų tobulinti savo veiklą.
68 Pateikiama veiklos ataskaita besimokantiesiems.
69 Besimokantiesiems pateiktas įrankis savirefleksijai.

Nr.

70
71
72
73

Teikiama statistika apie kurso veiklas.
Prognozuojami besimokančiųjų pasiekimai.
Teikiama mokymosi duomenų analizė ir vizualizacija
Taikomi socialinių tinklų analizės metodais, siekiant identifikuoti ir vizualizuoti
ryšius tarp besimokančiųjų.
74 Dėstytojui sukurtos galimybės rengti ataskaitas

ASPECTS OF MOOC QUALITY ASSURANCE
Edita Butrime

The Massive open online course (MOOC) is the main object of the last four- year. Many authors analyse
MOOCs in various aspects. Firstly it must be emphasized that MOOC is a new e-learning solution and in
many publications it is described as case studies. The main task of this paper - after the determination of
study of MOOC quality concept and the overview of the scientific literature, in which it is analyzed MOOC
quality assessment mechanisms, to show how to evalute the massive open online courses (MOOCs).
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MASINIŲ ATVIRŲJŲ INTERNETINIŲ KURSŲ
STIPRYBĖS IR SILPNYBĖS
Rūta Petrauskienė
Alytaus kolegija, Lietuva
Santrumpa. Masiniai atvirieji internetiniai kursai (MAIK) yra patraukli galimybė daugeliui švietimo institucijų
suteikti galimybę laisvai mokytis daugeliui žmonių, institucijai didinti savo patrauklumą ir žinomumą, dėstytojus
skatinti kurti naują mokymosi medžiagą, taikyti naujus metodus, naudoti pažangias technologijas ir
bendradarbiauti. Tačiau mokymosi masiškumas, besimokančiojo neapibrėžtumas, dėstytojo vaidmens pokyčiai,
besimokančiųjų sąžiningumo užtikrinimas ir kiti klausimai kelia naujas problemas mokymosi turiniui,
taikomoms technologijoms, kursų organizavimui ir mokymosi kokybei. MAIK yra suvokiamas kaip iššūkis
tradiciniam švietimui. SSGG analizė padeda nagrinėti MAIK stipriąsias ir silpnąsias puses. Identifikavus
naudingus ir žalingus veiksnius, galima numatyti sėkmingesnį MAIK taikymą.
Raktiniai žodžiai: MAIK stiprybės ir silpnybės, SSGG analizė, internetinis mokymasis

ĮVADAS
Masiniai atvirieji internetiniai kursai (MAIK) apibrėžiami kaip ,,… kursai, skirti
daugeliui dalyvių, prieinami visiems ir visur, kur yra interneto ryšys, atviri visiems,
neatsižvelgiant į turimą kvalifikaciją, ir suteikiantys galimybę mokytis nemokamai
internete“ (OpenupEd, 2015) [1]. OpenupEd tinklalapyje teigiama, jog masinių atvirųjų
internetinių kursų apibrėžimų yra labai daug, tačiau bendromis pastangomis susitarta:
HOME projekte (angl. Higher education Online: MOOCs the European way), ECO
projekte (angl. ECO: Elearning, Communication and Open - data: massive Mobile,
Ubiquitous and Open Learning) bei OpenupEd sukurtas MAIK (angl. MOOC)
apibrėžimas, kuriuo dalijasi daugelis partnerių Europoje.
Vertinant laiko perspektyvoje, Krause and Lowe (2014) teigia, jog masinių atvirųjų
internetinių kursų (MAIK) judėjimas yra naujausias “didelis dalykas" (angl. big thing)
atvirajame ir nuotoliniame mokymesi (angl. ODL). MAIK yra iššūkis tradicinei
pedagogikai ir kelia svarbius klausimus tradicinio švietimo ateičiai. Manoma, jog MAIK
turi galimybę pakeisti uždarą ir privilegijuotą tradicinių universitetų akademinių žinių
teikimo pobūdį [2].
Tačiau MAIK susiduria ir ne su tokiomis palankiomis nuomonėmis. Siekiant geriau
suvokti bei įvertinti MAIK, panagrinėsime jų privalumus ir trūkumus. MAIK pabandysime
analizuoti, t. y. skaidyti, remiantis populiaria, lanksčia stiprybių, silpnybių, galimybių ir
grėsmių (SSGG) analize, kuri dažnai naudojama įvairiose veiklos srityse kaip metodas
įvertinti esamas ir galimas veiklos aplinkybes. SSGG analizės lankstumas leidžia
organizacijoms pamatyti įvairių stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių derinius [3].
Šios skirtingos kombinacijos pateikia keletą požiūrių ir gali pasiūlyti atspirties taškus
strateginiam planavimui [4].
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Pilna SSGG analizė apima keturias veiklos sritis, tačiau šiame darbe apsiribojama
dvejomis analizės matricos sritimis – stiprybėmis ir silpnybėmis, o tiriamojo objekto
galimybės ir grėsmės bus ignoruojamos, nes kitaip tai pareikalautų didesnės darbo
apimties, be to, dinamiškoje aplinkoje įvertinti ir tinkamai nuspėti galimybes ir grėsmes
yra gana sudėtingas uždavinys, kuris, žinoma, gali būti sprendžiamas, toliau plėtojant
MAIK analizę.
Straipsnio tikslas – atlikti masinių atvirųjų internetinių kursų (MAIK) analizę,
pasitelkiant SSGG analizės metodo vidinės aplinkos tyrimą (stiprybių ir silpnybių).
Straipsnio uždaviniai – apžvelgti SSGG analizės taikymą planavime, išskirti MAIK
stiprybes ir nustatyti MAIK silpnybes. Metodai – mokslinės literatūros apžvalga, SSGG
analizės metodas.
1.1

SSGG ANALIZĖ INTERNETINIŲ KURSŲ VERTINIMUI

SSGG metodas, kuris reiškia stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių įvertinimą, yra
analitinė sistema, kuri gali padėti organizacijai nustatyti veiksnius, su kuriais ji gali
susidurti, bei įvertinti ir rasti perspektyvias naujas rinkas. Šis metodas sukurtas 1960 metais
grupės verslo guru – Edmundo P. Learned, C. Rolando Christensen, Kenneth‘o Andrews
ir Williamo D. Book bei publikuotas knygoje "Verslo politika, tekstas ir atvejai".
SSGG analizė yra planavimo, o tiksliau – vienas iš strateginio planavimo metodų ir
dažniausiai atliekama, siekiant sukurti ar koreguoti organizacijos misiją, parengti
organizacijos ar jos padalinio strategiją tam tikram numatytam laikotarpiui, numatyti
įvairius organizacijos veiklos scenarijus korporaciniame, verslo ar funkciniame
lygmenyse. Stiprybės – tai organizacijos vidiniai gebėjimai, jos praktika, atlikimo normos,
kultūra. Silpnybės – tai tie organizacijai būdingi veiksniai, kurie paprastai mažina jos
konkurencinį pranašumą kitų organizacijų atžvilgiu ir menkina gebėjimą teikti aukštos
kokybės paslaugas ir produktus. Galimybės yra aplinkybės, kurios tam tikromis
aplinkybėmis gali būti palankios ir naudingos organizacijai, tačiau organizacija jomis dar
nesinaudoja, tinkamai panaudotos, jos gali duoti realios naudos. Grėsmė yra tam tikras
tikėtinas nepalankus įvykis, gresianti padėtis, pavojus, kuriam įvykus, organizacija
atsidurtų blogesnėje nei iki jo padėtyje, jai būtų padaryta žymi žala. Be abejo, SSGG
analizė yra labai plati aplinkybių ir galimybių analizė. Strateginio planavimo grupė
organizacijoje turi atidžiai įvertinti visus veiksnius, dažnai pasiremti kitais tyrimais ar
analizėmis, suderinti organizacijos išorinės ir vidinės aplinkos veiksnius bei stengtis
pasiekti veiksnių poveikio balanso.
Verslo kontekste SSGG analizė leidžia organizacijoms įvertinti jų vidinės bei išorinės
aplinkų veiksnius ar tokių veiksnių grupes ir numatyti esamą ar galimą jų poveikį. SSGG
analizė skiriama vidinei ir išorinei aplinkai: stiprybės ir silpnybės yra nagrinėjamos
vidinėje organizacijos aplinkoje, o galimybės ir grėsmės – išorinėje organizacijos
aplinkoje. Be to, dalijant SSGG matricą vertikaliai, stiprybės ir galimybės parodo visus
esamus ir galimus pozityvius veiksnius, tuo tarpu silpnybės ir grėsmės parodo veikiančius
organizacijoje ar galinčius atsirasti negatyvius veiksnius. Tačiau to neužtenka, žvelgiant
giliau ir remiantis strateginio planavimo metodika, iškyla uždaviniai, kurie susieja
pozityviąją SSGG matricos pusę su negatyviąja, o vidinės aplinkos dalis – su išorinės
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aplinkos veiksniais. Sprendžiami klausimai: 1) kaip panaudoti stiprybes galimybėms
įgyvendinti; 2) kaip ištaisyti silpnybes pasinaudojant galimybėmis; 3) kaip panaudoti
stiprybes grėsmėms sumažinti; 4) kokias silpnybes reikia pašalinti, kad sumažėtų grėsmės.
Naudingi
veiksniai

Vidiniai
(dabarties)
veiksniai

Išoriniai
(ateities)
veiksniai

S
(Stiprybės)

Žalingi
veiksniai

S
(Silpnybės)

G

G

(Galimybės)

(Grėsmės)

1 paveikslėlis. SSGG analizės matrica.

Kaip matome, SSGG analizė padeda organizacijoms tinkslingai planuoti savo veiklą ir
parengti racionalius sprendimus, pagrįstus veiksnių analize. Kiekvienas organizacijos
vadovas ar kitas sprendimus priimantis asmuo turi suvokti SSGG analizę kaip instrumentą,
naudingą strategijos, planų ir veiklos pagrindimui.
SSGG analizė yra tik viena iš priemonių, taikomų planavimui ar strategijos kūrimui bei
vertinimui. Galime naudoti papildomus įrankius analizei atlikti: PEST (politinių,
ekonominių, socialinių ir technologinių) veiksnių analizę, MOST (angl. mission, objective,
strategies and tactics) analizę, SCRS (angl. strategy, current state, requirements, solution)
analizę ir kt.
Nors SSGG analizė buvo sukurta verslo įmonėms, jos naudojimas švietime turi prasmę
dėl stipraus konkurencinės aplinkos poveikio ir didėjančio šios aplinkos spaudimo švietimo
institucijoms. Be kita ko, pagal Welsh ir Dragusin (2013), aukštosios mokyklos dėl
socialinių, politinių ir technologinių postūmių yra “transformacijos pokyčių" viduryje dėl:
konceptualiojo lygmens (naujų švietimo modelių, pažangos socialinio mokymosi teorijose)
ir technologinio lygmens (e. mokymosi, mobiliųjų įrenginių, mokymosi tinklų)". Autorės
pabrėžia, jog ,,internetiniai kursai, daugelį metų teikiami įvairių universitetų, iš esmės buvo
sukurti pagal tradicinių paskaitų formatą, kas gali paaiškinti, bent iš dalies, kodėl MAIK
nėra labai sėkmingi“ [6].
Taigi, internetiniai kursai nėra izoliacijoje – jie yra sudėtingos ir kompleksinės pasaulio
švietimo sistemos dalis. Siekiant analizuoti MAIK, SSGG matrica tam yra tinkamas ir
paprastas metodas. Problema yra ta, jog stiprybių ir silpnybių analizė – tai vidinės
organizacijos aplinkos analizė, taigi, siekiant atlikti kokybišką tyrimą, reikėtų remtis
konkrečios organizacijos duomenimis. Šiuo atveju, analizuojant MAIK, atliksime
bendresnę apžvalgą, o analizei reikalingus veiksnius priimsime, remiantis įvairių
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mokslininkų ir tyrėjų darbais. Kita vertus, MAIK jau yra apibrėžtas ir turi nustatytas
charakteristikas.
1 LENTELĖ. MAIK CHARAKTERISTIKOS [1]
MAIK dimensijos apibrėžimas

Charakteristika
Masinis

Internetinis kursas, sukurtas mokytis dideliam skaičiui studentų.
Kursas gali būti pasiekiamas (beveik) visiems ir visur, kur yra interneto prieiga.
Laisvas pagal vietą, tempą ir laiką.

Atviras

Atviras visiems, neatsižvelgiant į kvalifikaciją.
Kursas gali būti nemokamas.

Internetinis

Kursas studijuojamas internete.
Studijų vienetas.

Kursas

Kursas siūlo visas patirtis, įskaitant:
1) mokymosi turinį,
2) palengvintą sąveiką tarp besimokančiųjų (įskaitant kai kuriuos, bet yra ribota
sąveika su akademiniu personalu)
3) veiklą / užduotis, testus, įskaitant atsiliepimus (grįžtamąjį ryšį)
4) galimybę kursų (neformaliam) pripažinimui
5) studijų vadovą / programą.

Vertinant internetinius kursus apskritai, reikėtų numatyti, kokios stipriosios pusės
galėtų būti analizėje įvertintos, pavyzdžiui:
 Kiek besimokančiųjų studijuoja kursą, kiek jų sėkmingai kursą baigia?
 Ar pasiekiami numatyti kurso rezultatai, ar kursai yra veiksmingi? (Kam
veiksmingi – studentams, dėstytojams, visuomenės nariams, besimokantiesiems iš kitų
šalių ir kt.).
 Kokius kursų išteklius turime? (Personalo, laiko, įrangos, programinės įrangos,
virtualių laboratorijų)?
 Kokios kitos institucijos, padaliniai ir programos gali naudotis kursais?
 Ar kursas gali konkuruoti su kitais organizacijos teikiamais kursais? Su kitų
institucijų teikiamais kursais?
Vertinant internetinių kursų silpnąsias puses, verta atsakyti į klausimus:
 Kodėl kursai yra neveiksmingi?
 Kokių išteklių reikia kursams, ko nėra arba ko pilnai nepakanka?
 Kas nuvilia studentus ar sukelia jų nepasitenkinimą kursais?
 Ką apie kursą mano kolegos ir vadovybė?
 Kaip parengia kursus kitos institucijos ar kiti padaliniai, gal jų kursai yra
populiaresni?
 Kaip parengti kursus, kad jie būtų populiarūs?
 Kaip organizuoti kursus, kad būtų mažesnis besimokančiųjų nubyrėjimo
skaičius?
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Tai bendri klausimai, su kuriais susiduria internetinių kursų kūrėjai ir teikėjai. Siekiant
įvertinti MAIK, reikia atsižvelgti į jų specifiškumą. Žemiau, remiantis įvairių mokslininkų
darbais, analizuojamos MAIK stipriosios ir silpnosios pusės. MAIK kursai skirstomi į dvi
grupes: kMAIK (angl. cMOOC) ir xMAIK (angl. xMOOC). Šiame darbe bus aptariami
xMAIK tipo kursai. S. Downes, vienas iš pirmųjų MAIK kūrėjų, išskyrė MAIK, kurie gali
būti grįsti besimokančiųjų mokymosi kartu metodu, jie vadinami kMAIK, tai
konektyvizmu grįsti masiniai atvirieji internetiniai kursai (angl. cMOOC, connectivism) ir
xMAIK, kurie remiasi tradiciniais universitetų kursais (angl. xMOOC) [7].
1.2

MAIK STIPRIOSIOS PUSĖS

Stiprybės – tai veiksnys ar veiksnių grupė, kuri padeda pasiekti numatytus tikslus.
Stiprybės gali būti: paslaugų teikimo ar gamybos veiksmingumas, aukštos kvalifikacijos
darbuotojai, gera paslaugų ar produkto sklaida, stiprus (pakankamas) finansavimas, gera
reputacija, palankūs vartotojų atsiliepimai.
Apžvelgus įvairių autorių darbus, galime išskirti šias žymias, išskirtines MAIK
stiprybes / privalumus [6]:
 nemokami MAIK gali pritraukti didelį studentų skaičių be jokių laiko apribojimų,
įskaitant ir jau įgijusius išsilavinimą žmones bei siekiančius karjeros ir stiprius
verslininkus visame pasaulyje;
 nėra jokios diskriminacijos dėl žmonių amžiaus, tautybės, profesijos, sveikatos
arba finansinių galimybių, kiekvienas asmuo, turintis prieigą prie interneto, gali mokytis;
 MAIK atsiradimas pažymi unikalią mokymosi galimybę žmonėms, gyvenantiems
besivystančiose šalyse, mažas pajamas gaunantiems žmonėms, žmonėms su negalia –
išmokti naujų darbo įgūdžių, prisitaikyti prie naujų darbo reikalavimų, siekti pradėti
verslą arba tiesiog įgyti ar praturtinti žinias;
 studentai gali laisvai perimti aukštos kokybės mokymosi patirtį, kalbant apie
technologijas. MAIK mokymosi aplinkos yra grįstos pažangiomis technologijomis, turi
stiprius pedagoginius pagrindus, kurie padeda studentams suprasti naujas koncepcijas
greitai ir efektyviai, užtikrinant visų dalyvių interaktyvumą;
 MAIK suteikia studentams didelį lankstumą, esant galimybei susipažinti su tuo
pačiu turiniu kelis kartus. Studentai gali keisti mokymosi greitį, daug kartų žiūrėti prieš
tai buvusią mokymosi medžiagą, kartoti klausimus arba atsakymus be baimės, kad bus
blogai vertinami ar stebimi. Grįžtamasis ryšys (atsiliepimai apie rezultatus) pateikiami
net dažniau nei tradicinėje klasėje, be to, įrašai mokymosi aplinkoje užtikrina savo
pažangos stebėjimą.
Personalizavimas yra kita MAIK stiprybė, kurią ypač vertina studentai. Mokymosi
proceso metu pagal kiekvieno studento pasirengimą ir norą yra prieinama papildoma
parengiamoji ar praturtinta, sudėtingesnė medžiaga. Kiekvienas studentas(-ė) kurse gali
turėti savo mokymosi kelią, jei nori giliau domėtis ir tik įsisavinti pateikiamas žinias. Yra
galimybė gauti momentinį grįžtamąjį ryšį, todėl nėra nė vieno studento, kuris negalėtų
mokytis kursą toliau, nežinodamas teisingo atsakymo, palyginti su tradicine paskaita
auditorijoje" [8]. Be to, analizuojant įrašomus ir išsaugomus duomenis mokymosi
platformoje, gali būti nustatytos studentų klaidos ir išsiunčiamas tikslinis pranešimas apie
klaidas.
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Besimokantieji turi galimybę interaktyvumui ne tik su mokymuisi naudojamais
įrenginiais, bet ir su kitais studentais, kai prisijungiama prie tūkstančių studentų pasaulinės
bendruomenės, kartu su jais mokomasi ir jie vertinami. Coursera, pavyzdžiui, šiuo metu
turi didžiausią kada nors sukurtą, bendraamžių vertinimą“, kai dešimtys tūkstančių
studentų sėkmingai vertina vienas kito darbą [8]. Galimybė bendrauti ir kartu atlikti
užduotis su žmonėmis iš skirtingų kultūrų yra išskirtinė patirtis. Mokymasis
bendradarbiaujant, kaip labai veiksmingas būdas, taip pat yra dalis MAIK. Studentai gali
bendradarbiauti įvairiais būdais: pateikti klausimus ir atsakymus forumuose, dalintis
informacija, formuoti(s) virtualias ar fizines studijų grupes. Galimybė išbandyti keletą
domenų (aut. – mokymosi platformų), o ne būti tik vienos tradicinės klasės sąrašuose, gali
lemti geresnį atitikimą tarp žmogaus gabumų, interesų ir profesinių reikalavimų [6].
Potencialūs pozityvūs rezultatai, sėkmingai baigus MAIK, gali iššaukti tolimesnius
teigiamus profesinius ir asmeninius žmogaus laimėjimus. Galimybė vyresnio amžiaus
besimokantiesiems atnaujinti žinias, įgyti naujų įgūdžių pagal naujus reikalavimus darbo
vietoje užtikrina galimybę išlaikyti darbo vietą ir mokytis. Deja, dar dažnai MAIK baigimo
pažymėjimas nėra tolygus universitetų išduotiems pažymėjimams ar pilnai nėra
pripažįstamas darbdavių. Tai iš esmės yra MAIK silpnybė.
MAIK gali tapti neatrastų talentų galimybe, gali pasireikšti “inovacijų banga" [8]. Dar
vienas privalumas – ateityje gali būti aktualu organizacijoms darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimą “perduoti“ mokymuisi MAIK, nepatiriant jokių išlaidų šiai veiklai, tiesiog
pareikalaujant pristatyti MAIK baigimo pažymėjimus.
Visuomenė per amžius mokėsi įvairiais būdais ir priemonėmis, MAIK, iš vienos pusės,
puikiai atitinka šiuolaikinės visuomenės poreikius mokymosi pasiekiamumui,
prieinamumui, atvirumui ir lankstumui. Tačiau dar yra išlikę ir nemažai kliūčių, kurias
reikia įveikti.
1.3

MAIK SILPNOSIOS PUSĖS

Silpnybės – tai veiksnys ar veiksnių grupė, kuri trukdo pasiekti numatytus tikslus.
Silpnybių nustatymas gali padėti eliminuoti nenaudingus veiksnius arba bent sumažinti jų
poveikį. Tai gali būti nepakankamos darbuotojų kompetencijos, netinkami veiklos
organizavimo metodai, pasenę įrenginiai ir technologijos, netinkama plėtra, ankstesnio
laikotarpio planavimo nesėkmes, silpna vadyba ir kt. Prie silpnybių gali būti priskiriami ir
nepakankami ar neatliekami tyrimai, kurie padėtų įvertinti situaciją ir sudarytų galimybes
geriau planuoti veiklas.
Žvelgiant į MAIK, matyti, kad kai kurios kursų charakteristikos, vertinamos kaip
stiprybės, gali tuo pačiu būti apibūdinamos probleminėmis, silpnosiomis.
Masiniai kursai reiškia, kad studijoms skirtos lėšos yra maksimaliai taupomos,
taikomas masinės gamybos principas. Remiantis juo, darbo imlumas ir gaminamo produkto
savikaina paprastai būna palyginti maži [9]. Masinė gamyba nukreipta į masinį vartotoją,
o tai dažnai nesuderinama su aukšta paslaugų kokybė. Kokybė – tai atitikimas vartotojo
poreikiams, gi pedagoginis masinių kursų modelis taikomas vienodas visiems.
Prabylama apie dėstytojo vaidmenį. Masinėse studijose nelieka vietos asmeniniams
kontaktams su dėstytoju ir bendravimui. R. Tidikis cituoja K. Ušinskį (1959), kuris teigia,
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kad tik asmenybė gali ugdyti ir formuoti asmenybę, ,,jokie nuostatai ir programos, jokia
dirbtinė mokymo įstaigos organizacija, kad ir kaip ji būtų gudriai sumanyta, negali pakeisti
[...] asmenybės“ [10]. Internetiniuose kursuose, dirbant su mažesniu skaičiumi studentų,
gali būti užtikrinama individuali ir net asmeninė sąveika, įvertinama studento refleksija, ko
neįmanoma pasiekti masiniuose kursuose. Pasak L. Šiaučiukėnienės ir kt. (2006),
“šiuolaikinės didaktikos požiūriu, abu – ir mokytojas, ir mokinys – vienodai atsakingi už
mokymosi sėkmę, abu suinteresuoti, kad gerėtų mokymasis“ [11]. MAIK mokytojo /
dėstytojo vaidmuo yra labai smarkiai pasikeitęs.
Daugiausia dėmėsio yra skiriama studentui ir technologijai, tačiau nekalbama apie
dėstytojo klausimą. Svarbaus dėstytojo vaidmens išnykimas sukūrė ribotą ir nenaudingą
situaciją MAIK (J. Ross ir kt., 2014), tuo tarpu dauguma dėstytojų, kurie buvo pakviesti
plėtoti MAIK, turi stiprų akademinį identitą. Pasak autorių, neatitikimas tarp to identiteto
ir tariamo naujojo dėstytojo vaidmens iš esmės prisidėjo prie MAIK nesėkmių [12].
MAIK silpnybes nurodo ir tyrėjai, ir dėstytojai. Pavyzdžiui, tyrimas rodo, kad du
trečdaliai apklaustų dėstytojų nenoriai vertina švietimą internetu, jie mano, jog mokymosi
rezultatai yra prastesni, žemesnės kokybės kaip tradicinėse studijose [13]. Dažniausiai
nurodomos priežastys – tiesioginio bendravimo trūkumas, nepakankama dėstytojo
reakcija, nėra sukuriama atitikties auditoriniam darbui. Taip pat buvo iškeltas klausimas
dėl studentų vertinimų, atsižvelgiant į problemą patikrinti, kas būtent atlieka baigiamąsias
užduotis. Humanitariniuose, socialiniuose moksluose, kurie reikalauja minčių dėstymo ir
loginio nuoseklumo, taip pat kritinio mąstymo įgūdžių, o tai turi būti demonstruojama rašto
darbuose, labai sunku įvertinti studentų atliktas užduotis [6].
Siūlomi tokie problemų sprendimo būdai [14]: plėtoti pajamų / komercializavimo
modelius, kurie mokymosi idėją padarytų save išlaikančia; taikyti kvalifikacijos,
pasiekimų sertifikatus, kurie tiktų akreditavimui ir studentų autentifikavimui, tokiu būdu
pateikiant atsakymą akreditavimo įstaigoms ar darbuotojų samdos bendrovėms, kad
studento identifikavimas yra atliktas ir patikimas. Mažas skaičius baigusiųjų kursą (iki
10%) taip pat įvertinamas kaip kliūtis / silpnybė. Tačiau manoma, kad tai iš esmės įvyksta
kurso mokymosi pradžioje ir ta problema gali būti sprendžiama.
Siekiant komercializuoti mokymąsi, viena iš matomų galimybių yra apmokestinti
studentų egzaminus ir / arba baigimo pažymėjimus. Kalbant apie MAIK, jau galima rasti
kursų, kuriuose nurodoma akivaizdžių (angl. face-to face) testavimų kaina. Kai kurios
mokymo įstaigos gali nustatyti kainą už pažymėjimus. Kitas šaltinis – imti iš darbdavių
mokestį už galimybę matyti potencialaus darbuotojo mokymosi rezultatus, taip ieškant
tinkamiausio darbuotojo [6].
Kita problema, dar vis išliekanti tarp diskutuojamų klausimų, nagrinėjant internetinius
kursus – galimas sukčiavimas. Nors konkurencinėje aplinkoje kiekvienas studentas ar
darbuotojas, atrodytų, siekia gauti žinių ir įgyti įgūdžių, dar vis pasitaiko nesąžiningumo.
Siekiant sumažinti besimokančiųjų sukčiavimą, visos MAIK mokymosi platformos nustatė
ir sukūrė etikos reikalavimus, kurių besimokantieji pasižada laikytis. Sąžiningumo
užtikrinimas tam tikra prasme padidina gaunamo pažymėjimo vertę. Kai kurie MAIK
teikėjai įvedė “stebėtojo“ (angl. proctor), kuris stebi studentus egzamino laikymo metu,
galimybę. Kiti naujesni sprendimai [15] apima specialius tikrinimus, susijusius su studento
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parašu, internetinės kameros naudojimu, netgi vykdant akies rainelės atpažinimą, siekiant
patikrinti studento tapatybę ir kt.
Reikia pastebėti, jog MAIK ar apskritai internetinių kursų plėtra inicijuoja ne tik
technologijas kurso turiniui pateikti, interaktyvumui užtikrinti ar kitas, susijusias su
geresniu mokymosi aplinkos kūrimu, tačiau ir tokias technologijas, kurios užtikrintų
besimokančiojo deklaruojamą sąžiningumą atitinkančias kontrolės priemones.
Kalbant apie optimalios mokymosi aplinkos užtikrinimą, dar vis sunku nustatyti ir
dirbama klausimu, kokia yra optimali medžiagos, kurią reikia perskaityti, apimtis, koks
turėtų būti optimumas socialinei sąveikai, interaktyvumui forumuose ir pan. Racionalus
sprendimas, kai kursai yra taikomi tūkstančiams skirtingų vartotojų, yra atviras ir
sudėtingas klausimas.
Kiekviena nustatyta silpnybė turėtų būti tiriama, atliekami kokybiniai ir kiekybiniai
tyrimai, taikomas lyginimo, sisteminės analizės metodas ar kiti tyrimo ir analizės metodai.
IŠVADOS
Masinių atvirųjų internetinių kursų stiprybių ir silpnybių apžvalga – tik bandymas
panagrinėti MAIK tyrėjų dažniausiai minimus privalumus ar problemas. Daugelis
klausimų aktualūs ir įprastiems švietimo institucijose teikiamiems kursams, pavyzdžiui,
MOODLE aplinkoje. MAIK “padaugina“ privalumus ar problemas. Kita vertus,
formaliosiose studijose teikiami kursai turi daugiau apibrėžtumo, yra žinomi rezultatai, yra
nustatytos tarpdalykinių ryšių sąsajos, aktualus šių kursų kompleksiškumas.
Coursera, Udacity, edX ir kitos MAIK platformos yra įtraukusios grupes profesionalų,
kurie tobulina mokymosi galimybes tūkstančiams esamų ir naujų vartotojų. Todėl naujos
mokymosi galimybės pademonstruos ir naujas stiprybes, ir rodys naujas problemas, nes
žmonijos mokymosi patirtis vis dar remiasi tradiciniu mokymosi modeliu.
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STRENGTHS AND WEAKNESSES OF MOOCs
Ruta Petrauskiene

The Massive Open Online Courses (MOOC) is an attractive option for many educational institutions to
provide free access of study for many people, to increase the institutions’ attractiveness and visibility, to
encourage the teachers to develop of new learning materials, the use new techniques in learning process, to
use advanced technologies and to cooperat. However, learning massification, learner uncertainty, the
teacher's role changes, learner assurance integrity and other issues causes new problems for learning content,
technologies, organization of courses and learning quality. At the moment MOOC is comprehend as a
challenge for traditional education. SWOT analysis helps to investigate MOOCs’ strengths and weaknesses.
After the identification of the beneficial and harmful factors, it is possible to provide more successful
application of MOOCs.
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MOKYMOSI OBJEKTŲ KŪRIMO ĮRANKIAI,
PRIEMONĖS IR SKIRTINGI MOKYMOSI OBJEKTŲ
MODELIAI E. MOKYMUISI
Daina Gudonienė
Vilniaus Universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Lietuva
Santrauka. Egzistuoja labai įvairūs mokymosi objektų kūrimo ir teikimo modeliai. Daugelis autorių pateikia
apžvalgas mokymosi objektų (MO) funkcijų at savybių, tačiau nėra pateikiama pavyzdžių jau sukurtų ir teikiamų
MO, kurie galėtų būti pateikiami kaip gerosios praktikos pavyzdžiai ar MO katalogas. Taigi šiame straipsnyje
apžvelgime įvairių rūšių MO kaip pavydžius būsimiems kursų kūrėjams ir teikėjams.
Raktažodžiai: mokymosi objektai, įrankiai, priemonės, modeliai, praktiniai pavyzdžiai

ĮVADAS
Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio kreipiama į mokymosi objektų (MO) kūrimo ir
teikimo galimybes. Tampa vis svarbiau sukurti kokybišką mokymosi objektą [1]. Nors MO
kokybei apibrėžti yra naudojami specifiniai standartai (IEEE, IMS, SCORM ir kt.), didelę
reikšmę turi ir priemonių, su kuriomis sukurtas MO, faktorius.
Maldondo, Bermeo ir Pacheco [2] teigia, kad nėra vieningo mokymosi objektų kūrimo
modelio, todėl mokymosi objektų kūrėjai gali naudotis skirtingomis mokymosi objektų
kūrimo metodologijomis. MO kūrimui naudojamos įvairios priemonės. Priemonių
pasirinkimas priklauso nuo kuriamo mokymosi objekto koncepcijos bei interaktyvumo
lygio.
Awoyelu, Awosan ir Adagunodo [3] teigia, kad mokymosi objektai, visų pirma, turi
būti adaptyvūs, prisitaikantys prie besimokančiojo poreikių (individualizuoti).
Dažnais atvejais MO turi užtikrinti refleksijos galimybę, todėl kaip sukurti ir kaip teikti
labai priklauso nuo poreikio bei MO kūrimui naudojamų įrankių ir priemonių [4].
1.1

MOKYMOSI OBJEKTO APIBRĖŽTIS IR REIKŠMĖ EDUKACINBIAME
KONTEKSTE

Mokymosi objektai gali būti labai įvairuos nuo viena priemone sukurto MO iki
integruoto mokymosi objekto užtikrinančio ir refleksiją ir stebėsenos sistemą, bei
besimokančiojo rezultatų kaupimą.
Užsienio literatūroje pateikiamų mokymosi objekto (MO) apibrėžčių yra labai daug,
pvz. Dr. David Wiley teigia, kad MO yra bet koks objektas, skaitmeninis ar
neskaitmeninis, kuris gali būti panaudotas, pakartotinai panaudotas ar nurodytas per
technologijomis grįstą mokymąsi“. (Learning Objects Introductions, 2004). Balbieris ir kt.,
(2005) [5] teigia, kad mokymosi objektai – tai daugkartinio naudojimo skaitmeniniai
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mokymosi ištekliai, iš kurių sudaroma pamoka, iš pamokos – modulis, iš modulio – kursas,
iš kurso – mokymosi programa [6].
Taigi, šiuo požiūriu yra kuriami mokymosi objektai ir mokymosi vienetai naudojant
socialinius įrankius, siekiant sutvarkyti informaciją lengvam pakartotiniam panaudojimui.
E. mokymosi objektai edukacinėje praktikoje yra taikomi jau seniai [7], tačiau
kokybiškas jų atnaujinimas ar papildymas kitais pakartotinai naudojamais mokymosi
objektais vis dar lieka problema kaip ir efektyvus, naujų semantinių technologijų
naudojimas turinio pateikimui besimokančiajam [8].
Kyla klausimas – kokia yra e. mokymosi objektų paskirtis? Atitinkamai analizuotiems
apibrėžimams, galime teigti, kad e. mokymosi objektas gali būti bet kokio dydžio ir kilmės
elektroninis išteklius [9;10], integruotas į vieną visumą ir jo paskirtis yra sudaryti pamoką
[11], kursą ar e. mokymosi programą arba tiesiog praturtinti jau sukurtais mokymosi
objektais.

e. mokymosi
objektas

Pamoka

Kursas

Mokymosi
Programa

1 paveikslėlis. Iš e. mokymosi objektų kuriamos mokymosi programos modeliavimo ciklas.

Kaip matome 1 pav. MO gali būti 1) vienos rūšies MO, t.y. vienas vaizdo, garso,
grafinis ar kt. rūšies e. mokymosi objektas ir 2) integruoti mokymosi objektai, t.y. pamoka,
kursas ar visa mokymosi programa [10].
Kaip planuojame MO kūrimo procesą? Kuriame etape yra svarbu numatyti semantinių
technologijų vaidmenį? Ir kaip sėkmingai ir efektyviai laiko atžvilgiu sukurti MO?
MO gyvavimo ciklo etapai yra tiesiogiai susiję su mokymosi konteksto adaptacija
besimokančiojo poreikiams yra glaudžiai susijusi su konteksto turiniu, kuriant ir tobulinant
mokymosi procesą.

2 paveikslėlis. MO gyvavimo ciklo etapai.
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Taigi mokymosi objektų kontekstą galime pristatyti kaip unikalų, tarpusavyje susijusių
duomenų, apibūdinančių specifinę mokymosi situaciją, rinkinį.
1.2

MOKYMOSI OBJEKTŲ KŪRIMO PATIRTIS

1.2.1 Objektas kurtas Google įrankiais
Vis didesnę svarbą įgauna technologijomis grįstas mokymas (angl. Technology
Enhanced Learning) – atviras, lankstus, mišrus, nuotolinis mokymo būdas, t.y. suteikiantis
galimybę mokyti arba organizuoti mokymą nuotoliniu, elektroniniu, virtualiu ir kitais
būdais, pasitelkiant technologijas, vykdyti bet kokio pobūdžio sąveiką ir atlikti kitas su
mokymu susijusius veiklas internete.
Vienas iš pavyzdžių kaip efektyviai išnaudoti Google galimybes kuriant MO (projektas
http://cnd-project.eu/).

3 paveikslėlis. C&D projekte (http://cnd-project.eu/) naudojamo mokymosi objekto pavyzdys.

1.2.2 Objektas kuriamas Drupal
Dar vienas pavyzdys kaip gali būti kuriami MO pateikiamas su Drupal priemone kurtas
MO. Šiuo atveju naudojamas integruoto MO kūrimo metodas. Projekte Enterpreneur 7x21
(http://e7x21.eu/) sukurti integruoti mokymosi objektai.
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4 paveikslėlis. Projekte Enterpreneur 7x21 (http://e7x21.eu/) sukurti integruoti mokymosi
objektai.

1.2.3 Objektas kuriamas Drupal
Kitas pavyzdys MO sukurto su Drupal užduotimis ir klausimais grįsto integruoto MO
modelis sukurtas projekte Job-Yes (http://job-yes.eu).

5 paveikslėlis. MO modelis sukurtas projekte Job-Yes (http://job-yes.eu ).

1.2.4 Objektas kuriamas Articulate įrankiu
Įdomus įrankis Articulate suteikia galimybę kurti mokymosi objektus, ir įterpti
klausimus į mokymosi turinį, taip suteikiant galimybę besimokantiesiems pasitikrinti iš
karto įgytas žinias. Taip pat galimas besimokančiojo rezultatų kaupimas.
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6 paveikslėlis. Cameo projekto MO kūrimo modelis.

1.2.5 Mokymosi objektų saugykla
Mokymosi objektų kūrimo ir teikimo aplinka sukurta adresu oer.ndma/lt (projektas
„Promoting cooperation between Norwegian and Lithuanian institutions by implementing
development strategy and methodical recommendations for massive open online courses
into practice“ projekto Nr. EEE – LT08-ŠMM-01-K-01-017).
Mokymo objektai pridedami užvedus ant pagrindinio meniu nuorodos „ADD“,
išsiskleidusiame meniu, yra papildomos nuorodos, kurios veda į turinio pridėjimo
puslapius.
Pasirinkus meniu punktą „Upload File“ Atsidariusiame lange galima pasirinkti kokia
tipo mokymo objektas bus keliamas, paveikslėlis, garso failai, vaizdo failai, arba kito tipo
failai.
Pasirinkus mokymo objekto tipą atsidariusiame lange įkeliamas pasirinkto tipo failas.
Laukelyje „Title“ įrašomas mokymo objekto pavadinimas. Laukelyje „Subject“
pasirenkama failo dalykinė sritis, pasirinkti galima daugiau nei vieną. Jei reikiamos srities
nėra, po pasirinkimo laukeliu yra nuoroda į naujos dalykinės srities kūrimo puslapį,
atsidarius jį, atvaizduojami visos jau esamos sritys, ir taip pat yra laukelis kuriame galima
įrašyti naują sritį, paspaudus mygtuką „Create“ sukuriama norima sritis.
Sukūrus naują sritį ir paspaudus mygtuką „Back“ grįžtama į mokymo objekto pridėjimo
langą.
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Pasirinkus meniu punktą “Web page learning object” kuriamas internetinio puslapio
tipo mokymo objektas, jis reikalingas įkelti „embed“ kodą, tokį kaip „google maps“,
youtube ar kt., įkelti kelis garso failus ar vaizdo failus su aprašymais ir pan.
Pasirinkus meniu nuorodą “OAI-PMH Harvester” atsidaro puslapis, kuriame yra
galimybe įkelti nuorodą iš išoriniu mokymosi objektų svetainių kuriuos leidžia parsisiųsti
jų saugomus mokymosi objektus. Parsisiuntus objektai patalpinami svetainėje.
Interaktyvių mokymo objektų kūrimas. Pagrindiniame meniu, pasirinkus punktą
„Interactive content“ atsidaro puslapis, kuriame galima pasirinkti iš sąrašo interaktyvaus
mokymo objektų kūrimo, kuriuos pasirinkus nurodomos tikslesni nurodymai kaip kurti
pasirinktą interaktyvų mokymo objektą. Visuose interaktyvaus turinio kūrimo puslapiuose,
dešiniame šone aprašoma platesnis apibūdinimas ką šia priemone galim kurti.

7 paveikslėlis. Interaktyvaus turinio kūrimo aplinka.

Laukelyje „Content type“ pasirinkus „Course presentation“ atsiranda skaidrių kūrimo
įrankis, kuriame galima pridėjinėti skaidres, įkėlinėti vaizdo įrašus, garso įrašus,
paveikslėlius, įkelti tekstinį lauką. Žemiau skaidrių kūrimo įrankio, aprašomas interaktyvus
mokymo objektas metaduomenimis, kad lengviau būtų galiam rasti paieškoje.
Dialog Cards priemonė gali būti naudojama kaip pagalbininkas mokantis žodžius.
Kuriant tokio tipo interaktyvų mokymo objektą yra galimybe įkelti paveiksliuką, ir parašyti
klausimą bei taip pat atsakymą. Šio interaktyvaus mokymo objekto veikimas yra paprastas,
tai kortelių principu aprašomi klausimai ir atsakymai, ant vienos pusės užrašomas
klausimas, o ant kitos pusės atsakymas. Pradžioje parodomas klausimas, pabandžius
sugalvoti atsakymą, galima pasižiūrėti ar atsakymas buvo teisingas, atverčiant kortelę.
Drag and Drop priemonė leidžia sukurti asociacija tarp paveikslėlio ir teksto laukų.
Sukūrus tokio tipo interaktyvų mokumo objektą, galima tekstinius laukus užtempti ant
paveikslėlio, taip pasirenkant teisinga atsakymą į užduotą klausimą.
Drag the Words įrankiu sukuriami testai su tekstu, kuriame paliekami tarpai tekstui,
galimi atsakymai rodomi šone. Atsakymai yra nutempiami į jiems skirtas vietas tekste, ir
patikrinus atsakymus parodoma kurie atsakymai buvo patalpinti teisingose vietose.
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Fill in the Blanks kuriamas interaktyvus mokymo objektas su šiuo įrankiu leidžia
įrašyti trūkstamus žodžių dalis ar žodžius, įrašius žodį, automatiškai patikrina ar teisingai
įrašyta ar ne. baigus įrašinėti atsakymus galima pamatyti teisingus atsakymus.
Interactive Video priemonė leidžia įkelti vaizdo medžiagą, o peržiūrint vaizdo
medžiagą atsiranda laukai vaizdo demonstravimo lange, ant kurių paspaudus, parodo
tekstą, arba galima parašyti klausimus ir atsakinėti klausimus.
Multiple Choose kuriami testai kuriuose gali būti daugiau nei vienas atsakymas. Galima
įkėlinėti paveikslėlį arba vaizdo įrašą. Asmeniui atliekančiam testą iš karto parodoma ar
atsakė teisingai ar ne.
Quiz (Question Set) įrankis leidžia sukurti standartini klausimų su atsakymais testą.
Naudojant šia priemone leidžiama naudoti ne vieną skirtingo tipo klausimų kūrimo
priemones tokias kaip: „Multiple Choise“, „Drag and Drop“, „Fill in the Blanks“, „Mark
the Words“, „Drag Text“.
Single Choice Set naudojamas įrankis norint sukurti testus kuriuose bus tik vienas
teisingas atsakymas, po kiekvieno atsakyto klausimo pasakoma ar teisingai atsakyta, arba
parodomas teisingas atsakymas
IŠVADOS
E. mokymosi objektai edukacinėje praktikoje yra taikomi jau seniai, tačiau
kokybiškas jų atnaujinimas ar papildymas kitais pakartotinai naudojamais mokymosi
objektais vis dar lieka problema kaip ir efektyvus, naujų semantinių technologijų
naudojimas turinio pateikimui besimokančiajam.
Tampa vis svarbiau sukurti kokybišką mokymosi objektą. Nors MO kokybei
apibrėžti yra naudojami specifiniai standartai (IEEE, IMS, SCORM ir kt.), didelę reikšmę
turi ir priemonių, su kuriomis sukurtas MO, faktorius.
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TOOLS AND ENVIRONMENTS FOR DESIGNING LEARNING OBJECTS AND
VARIOUS MODELS OF LEARNING OBJECTS FOR E-LEARNING
Daina Gudoniene

There is variety models of design and delivery of learning objects (LO). Many authors present an overview
of the functions and properties of learning object (LO), but there is not provided an examples of MO, which
are already designed and delivered, which could be presented as the examples of good practices or MO
catalog. Thus, in this paper it is going to be preesented different types of MO, as examples for future courses
developers and providers.
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VERSLO ANALITIKOS METODŲ TAIKYMAS
PADALINYJE, ADMINISTRUOJANČIAME
ELEKTRONINES STUDIJAS
Saulius Preidys
Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Lietuva
Vilniaus universitetas, Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras, Lietuva
Santrauka. Verslo analitikos taikymas šiuo metu plačiai paplitęs verslo įmonėse. Efektyvus verslo duomenų
panaudojimas, jų analizė, savalaikis sprendimų priėmimas – yra labai svarbi kasdieninė veikla. Verslo analitika
yra viena iš labiausiai paplitusių ir besiplėtojančių sričių. Ji yra taikoma įvairaus profilio verslo įmonėse:
prekybos, gamybos, bankininkystėje, telekomunikacijoje, logistikoje, medicinoje [1] bei kitose. Šiame
straipsnyje aprašomas verslo analitikos metodų taikymas Vilniaus universiteto Elektroninių studijų ir
egzaminavimo centre (ESEC). ESEC apima didelį spektrą veiklų, vykdomi įvairūs ir specifiniai veiklos procesai.
Todėl juos suvaldyti, gauti reikalingą informaciją bei priimti savalaikius sprendimus, centro darbuotojų buvo
sukurta verslo analitikos sistemos prototipas. Apie šio prototipo sukūrimą, verslo procesų bei atitinkamų
pagrindinių veiklos rodiklių (KPI, angl. Key Performance Indicator) panaudojimą ir bus kalbama šiame
straipsnyje.
Raktažodžiai: verslo analitika, KPI, verslo procesai, ETL, duomenų sandėliai, elektroninės studijos

ĮVADAS
Šiame technologijų amžiuje, kai duomenys ir informacija yra pasiekiami praktiškai bet
kuriuo paros metu, sprendimų priėmimas įmonėse pasidarė daug lengvesnis ir greitesnis.
Dabar jau nereikia laukti metų ar mėnesio pabaigos, kai vadovus pasiekia rengiamos
ataskaitos. Atsirado būtinybė įvairius strateginius sprendimus priimti praktiškai realiu
laiku. Todėl dabar ypač aktuali ir labai svarbi pasidarė verslo analitikos mokslo šaka. Kaip
rašo S. Nemitko ir R. Skyrius [2], sąvoka „Verslo analitika“ yra laisvas anglų kalbos
termino „Business Intelligence“ (BI) vertimas, o pats terminas pirmą kartą buvo
panaudotas Hans Peter Luhn straipsnyje, 1958 metais išspausdintame žurnale „IBM
Journal“.
Šiuo metu verslo analitika yra viena iš labiausiai paplitusių ir besiplėtojančių sričių. Ji
yra taikoma įvairaus profilio verslo įmonėse: prekybos, gamybos, bankininkystėje [3],
telekomunikacijoje, logistikoje, medicinoje [1], [4] bei kitose. Taip pat verslo analitika
naudojama ir kitose, labiau specifinėse veiklos srityse, pvz. projektų rizikos valdyme[5],
universitetų administravimo bei pertvarkų organizavime[6],
Kaip teigia S. Nemitko ir R. Skyrius, „Informacinių sistemų sritis, kuriai priskiriama ir
verslo analitika, yra hibridinė sritis ir joje susipina du požiūriai: technologinis, paremtas
griežta formalia metodologija, ir socialinis, paremtas psichologija, kognityviais mokslais,
žmogaus sąmonės ypatybėmis“ [2]. Todėl ir šiame straipsnyje bus kalbama ne tik apie
technologijas, tačiau ir apie verslo procesus, vartotojų poreikius veiklos rodiklius (angl.
KPI, angl. Key Performance Indicator) ir visa tai bus pateikiama konkrečios, labai
specifinės veiklos fone.
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Nuotolinės studijos šiuo metu tampa viena populiariausių studijų formų Lietuvoje ir
pasaulyje. Besivystant informacinėms ir komunikacinėms technologijoms daugelis žmonių
studijuoja neatsitraukdami nuo savo darbo vietų. Tokiame studijų procese dalyvauja
skirtingi vartotojai: studentai, dėstytojai, nuotolinių modulių kūrėjai, auditoriai, virtualaus
mokymo aplinkų administratoriai [7]. Praktiškai visuose universitetuose šias veiklas
koordinuoja specializuoti centrai ar kiti padaliniai. Šio straipsnio tyrimo objektas –
Vilniaus universiteto Elektroninių studijų ir egzaminavimo centro (ESEC) veiklų
administravimas, naudojami veiklos procesai ir kokybės rodikliai, o taip verslo analitikos
sistemos prototipas, skirtas šio padalinio valdymui ir savalaikių sprendimų priėmimui.
Todėl šiame straipsnyje nagrinėjama problema – tai kad priimant veiklos sprendimus,
optimizuojant verslo procesus dažnai reikia remtis tuo metu aktualia informacija. Neturint
tam pritaikytos įrangos, šis procesas pasidaro gana sudėtingas.
Tyrimo tikslas – išnagrinėti VU elektronines studijas administruojančio padalinio
veiklos procesus, nustatyti galimus pagrindinius veiklos rodiklius (angl. KPI) ir numatyti
galimybę centro veikloje taikyti verslo analitikos sistemą.
Norint pasiekti tikslą, tyrimo metu yra sprendžiami šie uždaviniai:
 Išanalizuoti veiklos procesus ir parengti kiekvienam procesui reikiamus KPI.
 Išanalizuoti turimų analizei reikalingų duomenų tipus ir jų saugojimo formatus.
 Pasirinkti tinkamą duomenų išgavimo procesą.
 Sukurti duomenų sandėlio prototipą.
 Sukurti ESEC veiklos analitikos prototipą.
1.1

ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

Vilniau universiteto Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras (ESEC) yra VU
neakademinis kamieninis padalinys, kuris siekia sudaryti sąlygas informacinių ir
komunikacinių technologijų naudojimui studijoms Vilniaus universitete modernizuoti,
studijų paslaugų kokybei kelti. VU ESEC tikslas – teikti paslaugas Vilniaus universiteto
darbuotojams ir studentams, Lietuvos bei užsienio įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms
e. studijų ir e. mokymosi (e. mokymosi paslaugų teikimo, e. mokymosi modulių rengimo
ir teikimo), žinių ir gebėjimų vertinimo (e. egzaminavimo, studentų rašto darbų plagiato
patikros) bei su tuo susijusių edukacinių kompetencijų plėtotės srityse, užtikrinti su studijų
procesu susijusių griežtos atskaitomybės dokumentų (diplomų, diplomų priedėlių,
pažymėjimų ir kt.) rengimą ir gamybą. Kaip galima pastebėti, šio centro veiklų skalė yra
plati, todėl yra būtina turėti naujausią veiklos informaciją, kad būtų galima laiku priimti
svarbius ir savalaikius veiklos sprendimus.
1.1.1 Duomenys centro veikloje
Nuo pat centro veiklos pradžios, centro darbuotojai kaupia įvairią informaciją apie
nuveiktus darbus, apie planuojamas veiklas. Ilgą laiką jie tai darė savo personaliniuose
kompiuteriuose, įvairaus formato dokumentuose. Tačiau, atsiradus galimybei savo veikloje
naudoti debesų (angl. Clouds) paslaugas, buvo priimtas vieningas sprendimas pereiti prie
debesų sprendimo ir pradėti bendrinti dokumentus. Kaip geriausias sprendimas, buvo
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pasirinktas Google Drive. Šiuo metu ten saugoma bendra informacija apie išegzaminuotus
studentus, auditorių poreikį, informacija apie vaizdo konferencijas, dėstytojų mokymus, o
taip pat ten skelbiamas bendras darbų kalendorius.

1 paveikslėlis. Duomenų surinkimas ir ETL procesas duomenų sandėlio kūrime.

Duomenų surinkime ir duomenų sandėlio kūrimui buvo panaudotas ETL (angl. extract,
transform, load) duomenų išgavimo procesas. (2 pav.) ir MS SQL Server 2014 duomenų
bazių valdymo sistema.

2 paveikslėlis. ETL duomenų išgavimo proceso modelis [8].

Pasak A. Janonytės, kuri savo bakalauriniame darbe detaliai apžvelgia daugelio
mokslininkų, nagrinėjusių ETL procesus, straipsnius, ETL tai yra ne vien tik procesas,
kurio metu duomenys išgaunami iš skirtingų šaltinių ir perkeliami į reikiamą galutinį
šalutinį. Šio proceso metu yra sutvarkomi klaidingi duomenys, jie struktūrizuojami pagal
reikiamą struktūrą, vyksta duomenų kokybės užtikrinimas ir duomenys galutiniame
šaltinyje gali būti atnaujinami iš pirminio šaltinio tiesioginiu būdu.[8] Atsižvelgiant į tai,
kad centre duomenys buvo pildomi jau daug metų, ir kad klaidų tikimybė buvo didelė,
todėl ir buvo pasirinktas šis procesas.
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1.1.2

Centre vykstantys veiklos procesai ir pagrindiniai veiklos rodikliai

Kaip buvo minėta straipsnio pradžioje, ESEC tekia šias, pagrindines paslaugas universiteto
dėstytojams ir studentams:








Studentų egzaminavimas.
Elektroninės sutapties atpažinimo sistemos (ESAS) administravimas.
Dėstytojų konsultacijos ir mokymas.
Vaizdo transliacijų rengimas.
VMA Moodle sistemos palaikymas ir tobulinimas.
Diplomų, pažymų rengimas, administravimas ir išdavimas.

Kiekviename iš šių procesų dalyvauja ne po vieną centro darbuotoją, todėl praktinėje
veikloje labai svarbus tikslus jų vykdymas, komandinis darbas. Dalis procesų atliekamas
tik centro viduje, tačiau kituose dalyvauja ne tik kitų universiteto padalinių, bet ir kitų
valstybinių institucijų atstovai (pvz. diplomų rengimas ir administravimas).

3 paveikslėlis. Centro organizuojamų mokymų (seminarų) veiklos proceso aprašymas.

Kiekviena iš jų turi savo veiklos procesus, darbų atlikimo terminus, todėl dažnai reikia
savo veiklos procesus derinti prie šių. Todėl stengimąsi šiuos procesus aprašyti bei, esant
poreikiui, optimizuoti. Aprašant ESEC veiklos procesus naudojama BPMN (angl. Business
Process Model and Notation) programinė įranga. Turint kiekvieno proceso diagramas,
nesunku pastebėti kiekvieno etapo rizikas, kas valdyti, optimizuoti visą procesą. Štai
trečiame paveiksle pavaizduotas mokymų organizavimų procesas. Jis papildomai
padalintas į tris etapus, veiklos priskirtos konkretiems darbuotojams. Todėl paskelbus apie
konkrečius mokymus ir jų datą – procesas prasideda, ir kiekvienas darbuotojas žino savo
veiklas bei atliekamų darbų terminus.
Naudojant šią veiklos procesų diagramą, ne tik lengviau valdyti šiuos procesus, bet ir
esant reikalui, įtraukti į projektą naujus darbuotojus, paskirstyti jų veiklas.
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Turint apsirašius veiklos procesus ir norint toliau taikyti verslo analitiką, atsiranda
poreikis apsirašyti šių procesų pagrindinius veiklos rodiklius (angl. KPI- Key Performance
Indicators). Vadovams, finansininkams, verslo kontrolieriams KPI rodikliai turėtų būti
pagrindiniu įrankiu vertinant, ar organizacija juda sėkmės link. Tinkamas KPI rinkinys
atskleis veiklos rezultatus tinkamu būdu ir taip pat parodys sritis, kurioms reikia dėmesio.
[9] Kaip teigia ODM Consulting analitikai, „KPI ir tikslai yra skirtingi dalykai, nors neretai
jie tarpusavyje painiojami. Tikslai išreiškia pasirinkto laikotarpio rezultato lūkesčius, o
veiklos matuokliai parodo, koks yra veiklos efektyvumas, siekiant šių tikslų.“ [10] Kad
KPI naudojimas yra svarbus teikiamų paslaugų apskaitos elementas, buvo suprasta jau
anksčiau ir nuo 2014 metų centre pradėta kurti pagrindinius veiklos rodiklius ir juos sieti
su centre vykstančiais procesais (4 pav.).

4 paveikslėlis. ESEC naudojamų KPI rodiklių aprašymas.

Turint aprašius pagrindinius veiklos procesus bei susiejus juos su veiklos rodikliais,
sekantis žingsnis buvo verslo analitikos sistemos prototipo kūrimas. Tam panaudota jau
minėta MS SQL Server 2014 DBVS ir atviro kodo programinė įranga R ir R Studio bei
pagrindinės verslo analitikos sistemos naudojamos bibliotekos Shiny ir Shiny Dashboard.
1.2

VERSLO ANALITIKOS PROTOTIPO RENGIMAS

Pasinaudojus anksčiau aprašytu ETL duomenų išgavimo procesu, buvo parengti
specialūs programiniai agentai, kurie kiekvieną naktį surenka duomenis iš pirmame
paveiksle nurodytų šaltinių ir juos perkelia į specialiai sukurtą duomenų sandėlį. Duomenų
sandėlis – tai dalykiškai orientuotas, integruotas, nekintantis ir skirtingas laike duomenų
rinkinys, naudotojų naudojamas sprendimams priimti. Sandėlio prototipas buvo kuriamas
naudojant „snaigės“ (angl. Snowflake) struktūrą ir metodą „iš apačios į viršų“ (angl. Topdown design) (5 pav.)
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5 paveikslėlis. Duomenų sandėlio prototipo struktūra.

Duomenų vizualizavimui ir atvaizdavimui buvo panaudotos programinės įrangos R
bibliotekos Shiny ir Shiny Dashboard. Šios bibliotekos leidžia realiu laiku gauti duomenis
iš duomenų sandėlio ir pasinaudojus grafinės bibliotekos grafikos galimybes, atvaizduoti
rezultatus internetiniame puslapyje. Kitas šio prototipo privalumas – parametrų, filtrų ir
kitų atributų keitimas ir rezultatų gavimas realiu laiku.
Pagrindinis analitikos sistemos langas pavaizduotas šeštame paveiksle. Jame matomi
pagrindiniai ESEC naudojami veiklos rodikliai, jų pokyčiai kiekvieną dieną, mėnesį.
Atvaizduojami duomenys palyginami su praeitais laikotarpiais, pavaizduojami įvykę
pokyčiai.
Kairėje lango pusėje matomi kiti analizuojami procesai. Juose galima detaliau stebėti
dominančios veiklos rezultatus. Pavyzdžiui, septintame paveiksle pavaizduota
egzaminuojamų studentų pokyčiai per pastaruosius 5 metus pagal atskirus mėnesius.
Grafike galima pamatyti tendencijas, kuriomis vadovaujantis nesudėtinga planuoti
darbuotojų užimtumą, kitų darbų paskyrimą ir pan.

6 paveikslėlis. Verslo analitikos prototipo pagrindinis langas.
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Aštuntoje diagramoje matoma informacija apie vaizdo konferencijų statistiką. Jose
galima greitai išskirti ne tik bet kuriuo momentu transliuotų renginių skaičių, bei ir
užsakovus, transliacijų tipus. Papildomai yra galimybė naudojant filtrus pasirinkti ir matyti
po darbo valandų ar savaitgaliais atliktų transliacijų skaičių, tiesioginių transliacijų skaičių
ir pan.

7 paveikslėlis. Studentų egzaminavimo
duomenų pokyčiai.

8 paveikslėlis. Vaizdo transliacijų pokyčiai.

Ir paskutiniame prototipo pavyzdyje (9 pav.) pavaizduota elektroninės sutapimo
paieškos sistemos (ESAS) atliktų veiklų diagrama. Šioje diagramoje matomi kas parą
pateikti patikrinimui darbai, taip pat detalizuojama kiek iš jų buvo patikrinta ir kiek dar
tikrinama. Detaliau galima pasirinkti laikotarpius, šaltinius, iš kur patenka darbai ir
patikros sistemą, taip pat ir atvaizdavimo laikotarpius (dienomis, mėnesiais, metais).
Susieję šiuos duomenis galima nustatyti kritines sistemos veikimo dienas, kai nepatikrintų
darbų buvo daugiau nei patikrintų (9 pav. tai pavaizduota raudonai). Parengtas programinis
agentas, ištikus tokiai situacijai, siunčia kritinį pranešimą į pagrindinį verslo analitikos
langą. Todėl pamatę šiuos duomenis, galima laiku imtis priemonių šias problemas išspręsti.
Tačiau naudojant prototipą išaiškėjo, kad šių duomenų atnaujinimas kartą per parą yra per
ilgas laiko tarpas, kai reikia atlikti kokius skubius darbus (pvz. užtenka perkrauti servisą),
todėl šį rodiklį reikia matyti realiu laiku, o dar geriau kad jis būtų mobilioje aplikacijoje.
Būtent tuomet galima imtis skubių darbų įvykus vienai ar kitai problemiškai situacijai.
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9 paveikslėlis. ESAS sistemos veiklos analizės diagramos.

Nors verslo analitikos prototipe buvo integruota nedaug verslo procesų ir jų vertinimo
rodiklių, tačiau net ir tai įrodė, kad šios sistemos poreikis ir nauda yra didelė. Šios sistemos
pagalba galima gauti informaciją beveik realiu laiku, o tai leidžia laiku priimti svarbius
sprendimus. Todėl atliktos veiklos leidžia padaryti tam tikras išvadas ir numatyti ateities
darbus bei tyrimus.
IŠVADOS
Atliktas tyrimas leidžia daryti sekančias išvadas:
1. Verslo analitikos modulio panaudojimas ESEC veikloje, leidžia praktiškai realiu
laiku gauti informaciją apie vykstančius veiklos procesus.
2. Savalaikė informacija leidžia priimti greitus ir reikalingus sprendimus.
3. Aiškiai nusistačius pagrindinius veiklos rodiklius (angl. KPI), galima valdyti
verslo procesus, juos optimizuoti.
4. Optimizuojant veiklos procesus, įmonės (skyriaus) veikla tampa efektyvesne.
5. Verslo analitikos modulio panaudojimas leidžia padalinyje efektyviau valdyti
galimas rizikas ir laiku priimti reikalingus sprendimus.
Numatomi tolimesni tyrimai ir darbai:
1. Naujų duomenų šaltinių pajungimas į verslo analitikos sistemą
2. Naujų KPI parengimas ir integravimas į prototipą
3. Kai kurių KPI (pvz. ESAS veikla) parengimas ir perdavimas realaus laiko (angl.
online) režimu.
4. Duomenų tyrybos metodų integravimas į prototipą (pvz. VMA Moodle duomenų
analizė, dėstytojų pagalbos agentas ir pan.)
5. Mobilios aplikacijos parengimas.

Advanced Learning Technologies/ Pažangios mokymosi technologijos

86

LITERATŪRA
[1] M. J. Ward, K. A. Marsolo, and C. M. Froehle, “Applications of Business Analytics
in Healthcare.,” Bus. Horiz., vol. 57, no. 5, pp. 571–582, Jan. 2014.
[2] S. Nemitko and R. Skyrius, “Verslo analitika: informaciniai poreikiai,” Viešasis
Adm., no. 1–2, pp. 87–93, 2015.
[3] S. Moro, P. Cortez, and P. Rita, “Business intelligence in banking: A literature
analysis from 2002 to 2013 using text mining and latent Dirichlet allocation,” Expert
Syst. Appl., vol. 42, no. 3, pp. 1314–1324, Feb. 2015.
[4] Y. Wang, L. Kung, and T. A. Byrd, “Big data analytics: Understanding its capabilities
and potential benefits for healthcare organizations,” Technol. Forecast. Soc. Change,
Feb. 2016.
[5] D. D. Wu, S.-H. Chen, and D. L. Olson, “Business intelligence in risk management:
Some recent progresses,” Inf. Sci. (Ny)., vol. 256, pp. 1–7, Jan. 2014.
[6] F. Azilal, M. Miri, and M. Talbi, “The Contribution of Bi to Moroccan Universities,”
Procedia - Soc. Behav. Sci., vol. 191, pp. 2296–2299, Jun. 2015.
[7] L. Sakalauskas and S. Preidys, “Nuotolinių studijų vartotojų poreikių analizė,” Inf.
Moksl., vol. 50, pp. 117–123, 2009.
[8] A. Janonytė and S. Preidys, “ETL (angl. extract, transform, load) procesas ir jo
pritaikymas tarptautinėje medicinos rinkos tyrimų kompanijoje : bakalauro darbas /
Aistė Janonytė,” Vilnius : Vilniaus universitetas, 2015., Vilnius, 2015.
[9] B. Marr, Key Performance Indicators (KPI): The 75 measures every manager needs
to know. Pearson UK, 2012.
[10] O. Consulting, “VEIKLOS MATUOKLIAI (KPIs).” [Online]. Available:
http://www.odmconsulting.com/lt/ORGANIZACIJOS-TOBULINIMAS/VEIKLOSMATUOKLIAI--KPIs-.html. [Accessed: 28-May-2016].

APPLICATION OF BUSINESS INTELLIGENCE METHODS IN A
DEPARTMENT ADMINISTRATING E-STUDIES
Saulius Preidys

Business analytics is currently widely used in business companies. Effective usage and analysis of business
data, timely decision making nowadays are very important activities. Business analytics is one of the most
widely prevalent and evolving areas. It is used in various business companies: trade, production, banking,
telecommunications, logistics, medicine [1] and other. In this article business analytics methods used in the
E-learning and Examination Centre (ESEC) at Vilnius University are described. ESEC covers big spectrum
of activities, various and specific processes are implemented. To manage all those processes, receive the
necessary information and make timely decisions, the prototype of business analytics system was created.
The article analyses the creation of this system, usage of business processes and Key Performance Indications
(KPI).
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MOKSLO PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIS
IR JO TAIKYMAS
Laura Vilutienė
Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Santrauka. Lietuvos raidoje paslaugos tampa vis reikšmingesnėmis. Paslaugų sektorius – tai vienas iš reikšmingų
sektorių, siekiant palaikyti tarptautinės ekonomikos augimą. Analizuojant mokslo paslaugų vertę dažniausiai
susiduriama su jos matavimo problema. Kyla klausimai kaip tinkamai išmatuoti vertę, į ką atkreipti didesnį dėmesį
ją vertinant ir pan. Šiame straipsnyje bus pristatomas sudarytas mokslo paslaugų vertinimo modelis bei pateikiamas
pavyzdžiai, kaip modelis yra pritaikomas.
Raktiniai žodžiai: Mokslo paslaugos, paslaugų vertinimas, modelis.

ĮVADAS
Pastaruoju metu paslaugos žmonių gyvenime ir įmonių veiklose tampa vis
reikšmingesnės. Neįmanoma įsivaizduoti verslo įmonių, įvairių organizacijų, viešųjų
įstaigų siektinų tikslų ir vykdomų veiklų, kuriose nebūtų minimos paslaugos. Vartotojų
susidomėjimas teikiamomis paslaugomis ir jų vartojimas, paskatina teikėjus didinti
pasiūlą. Daug naujovių paslaugų srityje atsiranda dėl sparčios mokslo ir technologijų
pažangos. Atlikti tyrimai parodė, kad Lietuvos aukštųjų mokyklų veikla organizuojama
pagal paslaugų įstaigos principą. Tačiau aukštojo mokslo institucijose ne visada tinkamai
nustatoma teikiamų paslaugų savikaina ir kaina.
Paslaugų ar tyrimų savikainą apskaičiuoti galima remiantis įvairiomis išlaidų apskaitos
sistemomis. Laiku ir tinkamai apskaičiuoti teikiamų paslaugų ar tyrimų kainą yra itin
svarbu, taip galima gauti tikslesnius technologijų taikymo rezultatus, atskleisti pelningumą
bei patobulinti paslaugų teikimo procesą. Šio straipsnio tikslas - išanalizavus mokslo
paslaugų sampratą ir jų vertės nustatymo perspektyvas, sudaryti mokslo paslaugų
vertinimo modelį, apimantį kaštų nustatymo, kainodaros ir naudos visuomenei dimensijas.
Šiam tikslui pasiekti buvo išsikelti šie uždaviniai: atlikus teorinę paslaugų analizę, apibrėžti
mokslo paslaugas ekonomikos kontekste; ištyrus padalinių tipo nustatymo galimybes,
kaštų nustatymo ir kainodaros formavimo dimensijas, sudaryti mokslo paslaugų vertinimo
modelį ir pateikti pavyzdžių, pagal sudarytą modelį.
1.1 MOKSLO PASLAUGŲ SAMPRATA PASLAUGŲ EKONOMIKOS
KONTEKSTE
Ankstesniuose moksliniuose straipsniuose paslauga apibūdinama nagrinėjant
paslaugos paskirtį, išryškinami prekės ir paslaugos skirtumai ir pabrėžiama, kad paslauga,
priešingai nei prekė, yra ne daiktas, o veiksmas ar jų aibė. Na, o šiuolaikiniai paslaugos
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apibrėžimai atspindi paslaugą, kaip proceso ir rezultato sintezę, nes tai yra neapčiuopiamos
veiklos ir prekės derinys. Kyla būtinybė panagrinėti paslaugas detaliau.
Paslaugų sektorius – tai vienas iš reikšmingų sektorių, siekiant palaikyti tarptautinės
ekonomikos augimą. Neabejojama, kad paslaugų sektoriaus socialinė, kultūros ir
ekonomikos nauda pasaulio ekonomikai yra ta, kad visame pasaulyje vyriausybės ėmėsi
vis aktyviau dalyvauti paslaugų sektoriaus aplinkoje ir atlikti tam tikrus tyrimus bei
analizes, kas laikoma itin svarbiu reiškiniu šiandienos visuomenėje.
Literatūroje sutinkamas ekonominis paslaugų klasifikavimas. Ekonominis
klasifikavimas reikalingas, siekiant apskaityti paslaugų apimtis, jų lyginamąjį svorį šalies
bendrajame vidaus produkte (BVP), augimo tempus, darbuotojų skaičių ir jų pasiskirstymą
ekonomikos sektoriuose ir skirtingose paslaugų srityse ir pan. Paslaugos gali būti
klasifikuojamos pagal teikimo vietą, pavyzdžiui mokymo paslaugos, teikiamos
universitete, gydymo paslaugos, teikiamos ligoninėje. Taip pat paslaugos gali būti
teikiamos vartotojo buvimo vietoje, pavyzdžiui buto remonto paslaugos. Pastaruoju metu,
sparčiai tobulėjant informacinėms technologijoms, paslaugos teikimo vieta vis dažniau
tampa – virtuali erdvė, pavyzdžiui prekių užsisakymas iš užsienio internetu, el.
bankininkystė ir pan. Paslaugos klasifikuojamos ir pagal vartotojo dalyvavimo laipsnį.
Dažniausiai aukštojo mokslo paslaugos suprantamos kaip operacijos ar funkcijos, kurios
konkrečioje rinkoje yra paklausa ir kaina. Šios paslaugos dažniausia būna nematerialios, jos
vartojamos gamybos vietoje. J. Čiburienė ir J. Guščinskienė (2008) teigia, kad galima
išskirti tokias aukštojo mokslo paslaugų savybes: neapčiuopiamumas; heterogeniškumas;
gamybos ir vartojimo bendras tapatumas; paslaugos tiekėjo (personalo) ir gavėjo, kaip
būtinų gamybos veiksnių, vienalaikis dalyvavimas ir didelis kontakto laipsnis ir pan.

Pagrindinė (šerdinė) aukštojo mokslo paslauga apima mokymo ir mokymosi procesą,
susijusį su žinių perdavimu ir kūrimu, pasireiškiantį įvairiose studijų pakopose (bakalauro,
magistro, doktorantūros) ir formose (dieninėje, vakarinėje, neakivaizdinėje, integruotoje ir
tęstinėse studijose, nuotoliniame mokyme, vadovų studijose ir mokymuose). Papildomos
arba periferinės paslaugos apima: susijusias su studijomis paslaugas; nesusijusias su
studijomis paslaugos; mišrias paslaugas.
Išanalizavus mokslo paslaugų rūšis, galima apžvelgti ir ilgalaikę mokslo paslaugų
vertės grandinę, kuri pateikiama 1 – ajame paveiksle. Šios grandinės pagalba išsiaiškinama,
kaip tinkamai suteikti paslaugas vartotojui ir efektyviau siekti organizacijos tikslų.

1 paveikslėlis. Ilgalaikė mokslo paslaugų vertės grandinė.
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Pirmame jos etape yra svarbu įvertinti vidinių paslaugų kokybę. Svarbu parinkti
tinkamus darbuotojus ir paskirstyti darbus pagal jų turimas kompetencijas. Šiame
žingsnyje sudaromas darbo planas, apibrėžiami visi reikalingi atlikti veiksmai. Parenkamos
klientų aptarnavimo priemonės. Toliau ilgalaikėje paslaugų teikimo vertės grandinėje seka
darbuotojų pasitenkinimas suteiktomis darbo sąlygomis. Svarbu išlaikyti darbuotoją, nes
dažna darbuotojų kaita stumia įmonę link didelių nuostolių. Į darbuotojus daug
investuojama, juos mokant, taip pat ilgiau dirbantis darbuotojas išmano apie paslaugą
žymiai daugiau nei ką tik priimtas. Svarbu ir darbuotojo produktyvumas. Jeigu darbuotojas
bus patenkintas savo darbo sąlygomis jis suteiks žymiai kokybiškesnes paslaugas nei
suirzęs darbuotojas, nepasitikintis savimi ir pan. Ilgalaikėje vertės grandinėje išskirta išorės
paslaugų vertė. Svarbu įvertinti galutinius paslaugos rezultatus, kuriuos gaus vartotojas.
1.2 MOKSLO PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIS
Sudaromas mokslo paslaugų vertinimo modelis, atliekant teorinį kaštų apskaitos
metodų tyrimą (atskleidžiant jų privalumus ir trūkumus, naudojimo būdus ir pan.). Bus
siekiama išsiaiškinti kaip tinkamai turi būti nustatytas padalinio tipas. Taip pat bus
analizuojama kaip kaštų apskaitos metodai adaptuojami mokslo paslaugų vertinime bei
atliekama kainodaros nustatymo tyrimas.
1.2.1

Padalinio tipo nustatymo dimensija

Siekiant pasiūlyti rinkai paslaugą/tyrimą, pirmiausiai reikia įvertinti ar tai bus teikiama
100 proc. paslauga ar bus atliekami tyrimai.
Pirmoji ašis: tyrimai/paslaugos
100 % tyrimai

100 % paslauga

Antroji ašis: išorės vartotojo dalyvavimo lygis
Paslauga/ tyrimas
atliekamas

Paslauga/ tyrimas
atliekamas išorėje

padalinio viduje
Kitame žingsnyje būtina nuspręsti ar tyrimas bus atliekamas ir paslauga teikiama
vidiniams vartotojams (pavyzdžiui studentams), o galbūt tai bus skirta išoriniams
užsakovams (pavyzdžiui kitoms įmonėms ar pan.).
Nuo šių įvertinimų priklauso nustatomos paslaugos kaina. Remiantis atskiromis ašimis
buvo nubraižyta matrica (žr. 2 pav.), kuri bus detaliau panagrinėta.
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2 paveikslėlis. Universiteto padalinių įvertinimo matrica.

Prieš nustatant paslaugos ar tyrimo sąnaudas, universiteto padaliniai turėtų atsižvelgti
į pateiktą paveikslą ir įvertinti, kurioje pozicijoje jų veikla yra. Kaip jau buvo minėta
anksčiau, padalinys turi pažymėti ar jų teikiama paslauga bus išorei ar organizacijos viduj.
Kai universiteto padalinys įvertina savo veiklą pirmajame matricos bloke – teikia
paslaugas išoriniams vartotojams, reiškia, kad jų padalinyje vyksta pinigų srauto
generavimas. Šiame bloke teikiamų paslaugų kaina turi būti nustatyta apskaičiavus
sunaudotus kaštus ir pridedant norimą uždirbti antkainį. Taip universiteto paslaugos
teikiamos išoriniams vartotojams turi konkuruoti su rinkoje esančiomis kitomis
paslaugomis.
Tuo tarpu antrajame matricos bloke, padalinys atlieka tyrimus išoriniams užsakovams.
Fundamentalūs tyrimai nekuria konkurencinio pranašumo, tačiau universitete stengiamasi
tyrimus atlikti kuo kokybiškiau. Kalbant apie kainą, šiame bloke priskirtiems universiteto
tyrimams, privalo būti nustatyta žymiai didesnė kaina nei trečiajame matricos bloke, kur
tyrimai atliekami universiteto viduj, nes atliekant tyrimus išorės vartotojams sunaudojama
žymiai daugiau kaštų.
Jeigu universiteto padaliniuose atliekami fundamentalūs tyrimai, skirti vidiniam
vartojimui, pavyzdžiui studentai su dėstytojų pagalba mokosi atlikdami tam tikrus tyrimus
ir taip įgyja praktinių sugebėjimų, padalinio veikla priskiriama trečiajam blokui. Jame
tyrimų kaina turi būti žemesnė nei antrajame, nes universiteto viduje atliekamiems
tyrimams priskiriama mažiau kaštų, pavyzdžiui nebereikia skirti daug lėšų tyrimų
reklamai, sutaupoma ir laiko kaštų tyrimų derinimo procese.
Ketvirtajame matricos bloke yra universiteto teikiamos paslaugos vidiniams
vartotojams. Kaip pavyzdį tokių paslaugų galima išskirti universiteto teikiamas mokymo
paslaugas. Šiame bloke universitetas turi skirti didelį dėmesį teikiamoms paslaugoms, jų
kokybės užtikrinimui bei konkurencijai su kitais universitetais. Studentai turi teisę vertinti
universiteto teikimas mokymo paslaugas ir gali pasirinkti kitą universitetą.
Apibendrinant, galima teigti, kad pagal pateiktą matricą, mokslo paslaugų teikėjus
galima sugrupuoti į keturias grupes. Pagrindinį dėmesį reikia skirti jų veiklai – paslaugos
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ar tyrimai ir kas yra vartotojai, ar vidiniai, ar išoriniai. Siekiant detaliau įvertinti mokslo
paslaugų teikėjus ir nustatyti jų vietą matricoje, reikėtų atlikti detalesnį tyrimą, kurio
pagalba išsiaiškinama plačiau ar bendradarbiaujama su užsienio klientais, ar teikiamos
paslaugos/ tyrimai turi konkurentų ir pan. Be to, tikėtina, kad galima rasti tokių paslaugų/
tyrimų teikėjų, kurių veikla susijusi ir su paslaugomis, ir su tyrimais. Dėl šios priežasties
taip pat reikėtų atlikti detalesnę analizę (pvz.: interviu būdu išsiaiškinti teikiamų paslaugų
ir tyrimų padalinyje procentinę dalį). Atitinkamai tada padalinys bus priskirtas kuriam nors
matricos blokui. Pavyzdžiui, jeigu bus išsiaiškinta kad padalinys teikia 70 proc. paslaugas
išoriniams vartotojams ir 30 proc. tyrimus taip pat išoriniams vartotojams, matricoje
padalinys bus žymimas ketvirtajame bloke, tačiau nelabai nutolus nuo pirmojo bloko.
1.2.2

Kaštų apskaitos metodų adaptavimas mokslo paslaugų vertinime

Išanalizavus kaštų apskaitos metodus ir įvertinus jų tinkamumą tolimesnės analizės
atlikimui pasirinkta remtis veikla grįstos kaštų apskaitos sistemą (ABC). Sistemos esmė ta,
kad padalinių netiesioginės išlaidos kaupiamos pagal atskiras įmonės veiklas ir tada
priskiriamos konkrečių produktų savikainai, atsižvelgiant į tų veiklų indėlį produktams
sukurti, gaminti ar parduoti. Principinė ABC sistemos schema remiasi išlaidų paskirstymo
mechanizmu, susidedančiu iš dviejų etapų (žr. 3 pav.)

3 paveikslėlis. Išlaidų, veiklų ir produktų ryšys (sudaryta pagal N. Raztocki, J. F.
Valenzuela ir kt. (1999).

Pateiktame paveiksle matyti, kad pirmiausiai pagal išlaidų nešėjus išlaidos skirstomos
įmonių (padalinių) vykdomoms veiklos. Tuo tarpu antrajame etape atitinkamose veiklose
patirtos išlaidos paskirstomos produktams atsižvelgus į tai, kokia veiklos dalis skirta
kiekvieno produkto gamybai. Būtent detalesnei analizei pasirinkta ABC, nes remiantis
pilnosios išlaidų apskaitos sistema – pirmajame etape netiesioginės išlaidos paskirstomos
gamybos padaliniams, o ABC – padalinių veikloms.
Literatūroje sutinkama ABC loginio modelio vertikalioji ašis, kuri atspindi ABC
sistemos išlaidų priskyrimą pirmiausia veikloms, o paskui išlaidų objektams. Pabrėžtina,
kad ši ašis parodo išteklių kelią nuo išteklių – veikloms ir nuo veiklų – išlaidų objektams.
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4 paveikslėlis. ABC loginis modelis (sudaryta pagal R. Cooper ir R. S. Kaplan, 1988).

Iš pateikto ABC loginio modelio matyti, kad horizontali ašis – tai proceso vaizdas (t.y.
nuo žaliavų įsigijimo iki paslaugos suteikimo vartotojui). Šią proceso dalį inicijuoja išlaidų
nešėjas. Išlaidų nešėjas priverčia veiklą panaudoti reikiamus išteklius tam tikram darbui
atlikti. Vykstant veiklai ir po jos – renkami vykdymo duomenys. Kai tik išlaidų nešėjas
inicijuoja darbą veikloje – gaunami nauji rezultatai. Tai yra pagrindas, siekiant nustatyti
darbo efektyvumą. Proceso ašyje itin svarbų vaidmenį atlieka išlaidų nešėjai – tai veiksniai,
nulemiantys darbo gausą ir skiriamo dėmesio poreikį. Jų pagalba išsiaiškinama, kodėl
apskritai tokia veikla yra atliekama. Paanalizavus išlaidų nešėjus taip pat galima išsiaiškinti
kiek reikės skirti dėmesio, pastangų tam tikro darbo atlikimui bei atskleidžiamos
tobulinimo galimybės.
Literatūroje sutinkamas pagrindinių ir nepagrindinių veiklų išskyrimas. Pagrindinei
veiklai priskiriamos tos veiklos, be kurių neapsieitų padalinys, siekiant atlikti tiesiogines
funkcijas. Rezultatas, gautas iš pagrindinės veiklos, naudojamas už padalinio ribų bei
sukuria papildomą vertę. Kalbant apie nepagrindinę veiklą, jai priskiriama pagalbinės
operacijos, kurias būtina atlikti, siekiant įvykdyti pagrindinę veiklą. Dažniausiai
nepagrindinės veiklos neprideda vertės. J. Innes (1994) išskiria tokias vertę pridedančias ir
nepridedančias veiklas.
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1 LENTELĖ. PASLAUGAI VERTĘ PRIDEDANČIOS IR NEPRIDEDANČIOS
VEIKLOS (SUDARYTA PAGAL J. INNES (1994)).

Būtina pabrėžti, kad toks klasifikavimas itin naudingas, nes siekiant priimti tinkamus
valdymo sprendimus, galima sumažinti ar išvis panaikinti veiklas, kurios neprideda vertės,
bet yra tam tikrų patirtų išlaidų priežastis.
1.2.3 Mokslo paslaugų kainodaros formavimo sprendimų algoritmas
Atliekant tyrimą pasirinkta taikyti mokslo paslaugų kainodaros pricipus, pagrįstus
pilnosios savikainos sąnaudų struktūra. Atliekant analizę bus laikomasi horizontalaus
procesinio požiūrio bei taikomas sąnaudų paskirstymas pagal pilnąjį sąnaudų paskirstymo
metodą (Activity based costing ABC), atsižvelgiant į šio metodo metodologines nuostatas.
Sąnaudų paskirstymo pagal pilnai paskirstytas sąnaudas metodas yra pagrįstas paslaugų/
tyrimų kūrimo poreikiu veiklos proceso darbams, kurie kuria poreikį ištekliams. Kitaip
sakant, veikloje naudojami ištekliai (darbo užmokestis, žaliavos, energetiniai ištekliai ir
pan.) pirmiausiai yra priskiriami veiklos proceso darbams, ir tik vėliau pagal poreikį
traukiami į paslaugų/ tyrimų savikainą. Paskirsčius veiklos procese susidarančias sąnaudas,
suformuojama paslaugų/tyrimų pilnoji savikaina.
Atsižvelgus į anksčiau aptartą padalinių tipą bei kaštų nustatymą, būtina įvertinti
kainodarą, siekiant nustatyti tinkamiausias paslaugų/ tyrimų kainas. Dažnai padalinių
darbuotojai, atsakingi už teikiamų paslaugų/ tyrimų kainininką net nepamąsto, kad didelę
įtaką kainos nustatyme daro padalinio veikla. Reikia atsižvelgti į tai, nes padalinių,
kuriuose teikiamos paslaugos ar tyrimai tik vidiniams vartotojams, kainos turi būti
nustatomos mažesnės, nei tokių pat paslaugų padaliniuose, kurių veikla susijusi su išorės
rinka ir netgi užsienio rinka. Būtina pabrėžti, kad užsienyje tos pačios paslaugos ar tyrimai
gali kainuoti žymiai daugiau, nei Lietuvoje. Tuo tarpu padalinių teikiamų paslaugų/ tyrimų
išorei kaina turi būti nustatyta apskaičiavus patirtas sąnaudas ir pridedant norimą uždirbti
antkainį.
Fundamentalūs tyrimai nekuria konkurencinio pranašumo, tačiau universitete
stengiamasi tyrimus atlikti kuo kokybiškiau, todėl tokių padalinių tyrimų kainos privalo
būti nustatytos žymiai didesnės tyrimų, kurie atliekami universiteto viduje. Be to, galima
teigti, kad atliekant išorinius tyrimus, sunaudojama žymiai daugiau kaštų, nei atliekant
vidinius tyrimus. Tuo tarpu universiteto teikiamų paslaugų vidiniams vartotojams, pvz.:
mokymo paslaugų, kaina neturėtų būti aukšta. Tačiau didelis dėmesys turi būti skirtas
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teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui bei konkurencijai su kitais universitetais.
Studentai turi teisę vertinti universiteto teikimas mokymo paslaugas ir gali pasirinkti kitą
universitetą.
1.3

MODELIO PRITAIKYMAS

Analizuota trijų Kauno technologijos universiteto padalinių - K. Baršausko ultragarso
mokslo instituto, Chemijos fakulteto darniosios chemijos katedros ir Chemijos fakulteto
Biopolimerų tyrimo mokslo laboratorijos, vykdoma veikla. Siekiant tiksliau išsiaiškinti
padalinių tipus, buvo remtasi sudarytu mokslo paslaugų vertinimo modeliu bei sudarytu
interviu klausimynu.

5 paveikslėlis. KTU padalinių įvertinimas matricoje.

Įvertinus atlikto interviu rezultatus ir atsižvelgus į sudarytą mokslo vertinimo modelį,
KTU padaliniai atitinkamai pažymėti matricoje (žr. 5 pav.).
Apibendrinant galima teigti, kad K. Baršausko ultragarso mokslo institutas atlieka tik
fundamentaliuosius tyrimus, juos teikia išoriniams vartotojams. Taip pat išsiaiškinta, kad
institutas dalyvauja projektinėje veikloje, todėl savo tyrimus teikia ne tik Lietuvos, bet ir
užsienio rinkai bei atliekami tyrimai nekuria konkurencijos. Pagal sudarytą modelį K.
Baršausko ultragarso mokslo institutas atitinka antrąjį matricos bloką.
Išanalizavus KTU Chemijos fakulteto Darniosios chemijos katedros veiklą, nustatyta,
kad šis padalinys daugiau atlieka tyrimus nei teikia paslaugas (atitinkamai 60 proc. ir 40
proc.). Taip pat vartotojai nustatyti išoriniai, be to katedra kaip ir K. Baršausko ultragarso
mokslo institutas dalyvauja projektinėje veikloje, dėl to savo tyrimus ir paslaugas gali
pasiūlyti tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkai. Šis padalinys taip pat pažymėtas antrajame
matricos bloke, tik aukščiau, nes įvertinta ir tai, kad padalinys teikia ne vien tyrimus.
Tuo tarpu Chemijos fakulteto Biopolimerų tyrimų mokslų laboratorijos veikla kol kas
yra labiau susijusi su teikiamomis paslaugomis nei tyrimais ir vidiniais vartotojais. Be to,
išsiaiškinta, kad laboratorija projektinėje veikloje nedalyvauja, tai reiškia, kad paslaugos
neviešinamos užsienio rinkoje. Įvertinus šiuos aspektus, padalinio veikla taikyta antroje
darbo dalyje sukurtoje matricoje ir nuspręsta pažymėti ketvirtajame matricos bloke.
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Nustačius padalinių tipus, toliau skaičiuota padalinių teikiamų paslaugų/ tyrimų kaštai.
Išsiaiškinus kaip ilgai dirba įvairių pareigybių darbuotojai ir įvertinus valandinius įkainius,
gauta, kad . K. Baršausko ultragarso mokslo institute tiesioginio darbo užmokesčio kaštai
siekia 17.767,73 Eur. Chemijos fakulteto Biopolimerų tyrimo mokslo laboratorijos –
8.338,06 Eur, o Chemijos fakulteto darniosios chemijos katedros – 45.720,84 Eur.
Išanalizuota kiekvieno padalinio paslaugų/tyrimų atlikimo veiklos procesui reikalingi
ištekliai atliekamiems darbams. Remiantis apskaičiuotų paslaugų/tyrimų atlikimo veiklos
procesui reikalingų išteklių atliekamiems darbams suma ir kiekvieno darbo atlikimui
skirtomis įrangos darbo valandomis (darbuotojų darbo valandomis) buvo apskaičiuota
paslaugų/ tyrimų įkainiai veiklos proceso darbų kaštų paskirstymui. Šių įkainių pagalba
buvo paskaičiuojama paslaugų/ tyrimų savikaina, įvertinant tiesiogines ir netiesiogines
sąnaudas. K. Baršausko ultragarso mokslo instituto teikiamų tyrimų savikaina svyruoja nuo
62,43 Eur iki 77,25 Eur. Chemijos fakulteto Biopolimerų tyrimo mokslo laboratorijos nuo 21,03 Eur iki 34,61 Eur, o Chemijos fakulteto darniosios chemijos katedros teikiamų
paslaugų - nuo 3,84 Eur iki 56,97 Eur.
IŠVADOS
Taigi, galima teigti, kad aukštojo mokslo paslaugų paketas apima apčiuopiamas ir
neapčiuopiamas paslaugas. Paslaugos apima ne tik mokymo ir mokymosi procesą, bet ir
prieinamumą prie mokslinės literatūros šaltinių, užsakomuosius, specializuotus tyrimus,
firmų konsultacijas, kitas paslaugas ir pan. Institucijos, teikiančios kokybiškas mokslo
paslaugas, kuria vertę vartotojui, siekdamos patenkinti visus jų poreikius. Na, o vertę
organizacijai sukuria akcininkų ir kitų investuotojų lojalumas. Mokslo paslaugų vertė
darbuotojui gaunama iš organizacijos per tobulinimo, mokymosi, kompetencijų kėlimo,
žinių gilinimo prizmę. Mokslo paslaugų vertė sukuriama ir valstybei - kuo daugiau bus
atliekama mokslinių tyrimų ir jie bus paviešinti užsienio šalyse, tuo didesnė nauda bus
valstybei. Mokslo paslaugų vertė visuomenei sukuriama bendradarbiaujant klientams su
paslaugos teikėjais, organizacijos darbuotojais.
Sudarius mokslo paslaugų vertinimo modelį galima daryti šias išvadas: pateikta
matrica, padeda įvertinti padalinių veiklą – teikiamos paslaugos, ar atliekami tyrimai. Taip
pat išsiaiškinama paslaugų/ tyrimų vartotojai (išoriniai, vidiniai). Pagal padalinių
įvertinimo galimybių analizę galima teigti, kad kai padalinys įvertina savo veiklą –
teikiamos paslaugos išoriniams vartotojams, reiškia, kad jų padalinyje vyksta pinigų srauto
generavimas. Teikiamų paslaugų kaina turi būti nustatyta apskaičiavus sąnaudas ir
pridedant norimą uždirbti antkainį. Kai atliekami tyrimai išoriniams užsakovams fundamentalūs tyrimai nekuria konkurencinio pranašumo, tačiau tyrimus stengiamasi
atlikti kuo kokybiškiau. Tokių tyrimų kaina nustatoma žymiai didesnė nei tyrimų, kurie
atliekami padalinio viduje. Kai atliekami fundamentalūs tyrimai vidiniam vartojimui
(studentai su dėstytojų pagalba mokosi atlikdami tam tikrus tyrimus ir taip įgyja praktinių
sugebėjimų), nustatoma žemesnė kaina. Kai paslaugos teikiamos vidiniams vartotojams
(pvz.: mokymo paslaugas), turi būti skiriamas didelis dėmesys teikiamoms paslaugoms, jų
kokybės užtikrinimui bei konkurencijai su kitais universitetais.
Pagal sudarytą modelį atliktas pasirinktų padalinių įvertinimas ir apskaičiuota teikiamų
paslaugų savikaina.
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MODEL OF MEASUREMENT OF REAEARCH SERVICES
Laura Vilutiene

The services are becoming more and more significant in Lithuania. The sector of scientific services - is one
of the most significant sectors in order to support international growth. During the analysis of value of the
scientific services there is encountering with the measurement of services problem. The question arises how
to properly measure the value, to what we should pay more attention during the evaluation and so on. In this
paper it is going to be delivered the measurement model of the scientific and provided an examples of how
this model is applied.
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INTERAKTYVIŲJŲ LENTŲ IR MOBILIŲJŲ
ĮRENGINIŲ PANAUDOJIMAS MOKYME
Ramūnas Jasulis1, Romanas Tumasonis2, Gvidas Rutkauskas3,
Vita Krivickienė4
1

Kauno technologijos universitetas, Lietuva
2
Vilniaus kolegija, Lietuva
3
Baltijos edukacinių technologijų institutas, Lietuva
4
Kauno technikos kolegija, Lietuva
Santrauka. E. mokymasis - šiandien ypač aktuali tema Lietuvoje ne tik dėl didėjančio emigruojančių žmonių
skaičius, bet ir kitų veiksnių, pavyzdžiui: didelis neįgaliųjų skaičius, jų integracija į pasaulį, jaunimo skatinimas siekti
mokslo ir kt. Mokymasis internete - tai mokymosi forma, kada naudojantis programomis, esančiomis internete,
bendraujama su mokytoju ar dėstytoju, taip pat tokiu būdų pasiekiama visa su mokslu susijusi informacija bei
medžiaga, atliekamos įvairios užduotys, testai, egzaminai ir k t. patikrinimo bei testavimo užduotys, klausomi kursai,
dalyvaujama seminaruose. Šiame straipsnyje bus apžvelgiama interaktyviosios lentos, mobilieji įrenginiai bei jų
panaudojimas švietime.
Raktiniai žodžiai: Interaktyvios lentos, mobilieji įrenginiai, nuotolinis mokymasis.

ĮVADAS
E. mokymasis - itin populiari mokymosi alternatyva labiau išsivysčiusiose šalyse, o
Lietuvoje, pasak vieno pirmųjų Lietuvoje nuotolinį mokymąsi pritaikiusios “Vilniaus Ozo
gimnazijos” direktoriaus Albino Daubaro [3] - tai dar tik nauja sfera, todėl yra labai svarbu
pati pradžia: kaip kiekvienas mokytojas, mokinys ar studentas suvoks nuotolinio
mokymosi svarbą ir jo reikiamybę, bei kokiomis priemonėmis bus naudojamasi, siekiant
užtikrinti kokybišką mokslą, kuris atitiks aukščiausius reikalavimus. Straipsnio tikslas:
ištirti ir išanalizuoti interaktyviųjų ekranų bei mobiliųjų įrenginių technologinius
sprendimus ir pasiūlyti jų taikymo scenarijus kelioms skirtingoms auditorijoms. Rengiant
straipsnį bus atliekama įvairių šaltinių analizė, siekiant išsiaiškinti galimybes, modernių
įrenginių efektyviam panaudojimui įvairiose mokymosi sistemose, taip pat išanalizuota
interaktyviųjų lentų ir mobiliųjų įrenginių bei vaizdo konferencijų tipai ir jų galimybės
įvairiose e. mokymosi sistemose.
1.1

NUOTOLINIS MOKYMASIS

Nuotolinis mokymasis - tai mokymas, kai mokymosi medžiagą perduodantis asmuo,
yra skirtingoje vietoje, nei tą informaciją gaunantis asmuo, taip pat gali besimokančiuosius
ir mokytoją ar dėstytoją skirti laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi
medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis. Nuotolinis
mokymasis, kuris vyksta fiksuotu laiku ir kartais tam tikroje vietoje, pavyzdžiui, naudojant
vaizdo ar garso konferencijas, vadinamas sinchroniniu. Pagal mokymosi laiką nuotolinis
mokymasis skirstomas į tris rūšis. Asinchroninis nuotolinis mokymasis vyksta bet kur ir
bet kuriuo metu, bendraujama naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis
technologijomis ar paprastu paštu. Asinchroninio nuotolinio mokymosi metu lengviau
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suderinti darbo, šeimos reikalus ir mokymąsi. Mišrusis nuotolinis mokymas turi
sinchroninio ir asinchroninio mokymosi elementų [7]. Šiomis dienomis neretai nuotolinis
mokymasis yra suprantamas kaip mokymasis, vykstantis kompiuteriu ir internetu ar
panaudojant vietinius kompiuterių tinklus. Dažnai mokymo įstaigų vadovai, mokytojai ar
mokiniai jaučia spaudimą neatsilikti nuo technologijų raidos ir į nuotolinį mokymąsi
įsitraukia tik bijodami, kad neatitiks visuomenės lūkesčių“ [3]. Čia įžvelgiama problema,
kad dauguma įstaigų bando pritaikyti nuotolinį mokymąsi net neįsigilinę, kaip elgtis tam,
kad toks mokymasis neprarastų savo svarbiausios paskirties - perduoti žinias kitiems. Taip
pat tokiu atveju dažnai trūksta žinių, kokia įranga turi būti naudojama, kaip mokslą padaryti
dar kokybiškesniu, geriau įsimenamu, patrauklesniu besimokančiajam. Žemiau pateiktas 1
paveikslėlis rodo platų pagalbinių nuotolinio mokymosi įrankių pasirinkimą:

1 paveikslėlis. Nuotolinio mokymosi panaudojimo įrankiai.

Autoriai [2] 1992m. atliko tyrimus viename Jungtinių Amerikos Valstijų universitete.
78 įvairaus amžiaus ir gebėjimų studentai mokėsi pagal kelias programas, kurių kursas
buvo dėstomas nuotoliniu būdu. Vėliau studentams buvo užduodami klausimai apie jų
patirtis, mokantis šiuo būdu. Dauguma atsiliepimų buvo geri, tačiau autoriai [2] išskyrė
pagrindines problemas, su kuriomis buvo susidurta. Visų pirma tai - dėstytojų ir kito
personalo apmokymas naudotis reikalinga programine įranga, kurios dar nėra tiek daug,
kad būtų galima rinktis iš keleto alternatyvų. Taip pat, ypač vyresnio amžiaus žmonės,
nenori arba jiems sunku persikvalifikuoti, nors būtent jie yra mokslininkai ir profesoriai
sukaupę daugiausia teorinių ir praktinių žinių, kuriomis galėtų dalintis su studentais visame
pasaulyje. Kaip dar vieną svarbią problemą galima įvardinti visuomenės požiūrį, nes, ne
paslaptis, kad daugumai, ypač vyresniojo amžiaus atstovų, atrodo, kad kompiuteris nėra
skirtas mokyti žmones, ir juo labiau, kad jis gali pakeisti mokytoją. Čia įžvelgiama, kita
didelė problema - žmonių, mokytojų, tėvų ir studentų požiūris į naują mokymosi
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alternatyvą. Ši problema išlieka aktuali, nors apie nuotolinį mokymąsi pradėta kalbėti jau
informacinių technologijų vystymosi pradžioje. Kaštų problema atsiranda beveik visuose
nuotolinio mokymosi aspektuose.
1.2 ĮRANKIAI IR PRIEMONĖS NUOTOLINIO MOKYMOSI
ORGANIZAVIMUI
Mokymasis šiomis dienomis jau kuris laikas nebėra tik knygų skaitymas ir rašymas ant
lentos naudojant baltą kreidą. Technologijos, apimančios visą pasaulį, smarkiai paveikė ir
mokslo bei edukacijos sistemą. Interaktyvioji lenta - tai įrenginys, kuris naudodamas
vienokios ar kitokios konstrukcijos kompiuterį, rašomąjį paviršių paverčia interaktyviu.
Interaktyviosios lentos dar vadinamos išmaniosiomis lentomis, o toks pavadinimas kilęs
nuo angliško žodžio vertimo „smart“. Interaktyvioji lenta leidžia didelį ekraną paversti
interaktyviu, kai kreidą atstoja specialūs rašikliai, pelė, klaviatūra ar tiesiog pirštai, kuriais
taip pat galima valdyti šį įrenginį. Vaikams priimtiniausias yra valdymas ranka arba kitaip
vadinamas valdymas pirštais.
1.2.1 Interaktyviųjų lentų tipai
Interaktyvias lentas gamina daugelis skirtingų gamintojų, nuo specializuotose
parduotuvėse dažniau sutinkamų, tokių kaip Samsung, Prestigio ar Panasonic, iki mažiau
sutinkamų- Promethean, Mimioboard, 3DM ir t.t. Skirtingi gamintojai lentas gamina
skirtingų tipų, taikydami skirtingas technologijas, tokiu būdu rinkoje atsirado didelis
pasirinkimas, kuris gali priklausyti nuo turimų finansų, patalpos dydžio, asmenų, kurie
naudos lentą vienu metu, skaičiaus ir t.t. Pagrindinis skirtumas, kaip galima būtų lentas
suskirstyti į du tipus yra „minkštosios lentos“ ir „kietosios lentos“. Kietosios lentos - tai
tokios technologijos lentos, kurių paviršius yra kietas, o interaktyvumas pasiekiamas
pasitelkus infraraudonųjų spindulių, magnetinio lauko, ar ultragarso sukurtais laukais.
Infraraudonųjų lentų, ultragarso veikimas pagrįstas siųstuvo ir imtuvo principu: ant
rašiklio įmontuotas siųstuvas, kuris siunčia rašiklio koordinates siųstuvui, kuris yra
įmontuotas interaktyviosios lentos šone. Tokiu būdu lenta žino, kas tiksliai yra
„paspaudžiama“ lentoje, kai signalai perduodami iš lentos į kompiuterį, ir tokiu būdu
atkuria vaizdą. Magnetinių lentų veikimas pagrįstas - specialiu lentos liečiamuoju, kitaip
dar vadinamu rašomuoju paviršiumi. Kitoje šios lentos pusėje yra sumontuotas įrenginys,
kuris geba sukurti magnetinius laukus, o lentą liečiant specialiais rašikliais yra
perduodamas tam tikros rašiklio koordinatės į kompiuterį, ir taip išgaunamas vaizdas
kompiuteryje. Minkštosios lentos - jų veikimas pagrįstas dvigubu membranos rašomuoju
paviršiumi. Kai mes liečiame lentą rašikliu, ranka, ar kitu daiktu, tos membranos yra
suliečiamos į krūvą, ir tokiu būdų kompiuteris gauną signalą, kurią vietą mes paliečiame,
ir aktyvuoja tam tikras funkcijas.
Pirkėjui yra labai svarbu suprasti lentų veikimo principus ir tokiu būdu pasirinkti jam
tinkamiausią lentą, pagal veikimo principą ir lentos paviršių. Taip pat svarbu atkreipti
dėmesį, kad skaitmeninis projektorius ir kompiuteris standartiškai nėra standartinės
komplektacijos priedai, tad juos `tojai neretai kuria ir specialią toms lentos pritaikytą
programinę įrangą, kurios pagalba galima plačiau panaudoti lentą, kaip mokymosi įrenginį.
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Taip pat kuriamos ir individualios, kiekvienam gamintojui atskiros, mokymo pavyzdžių
bei tam tikrų paveiksliukų galerijos.
Jasiulio magistrinio darbo tyrime [4] buvo analizuojama dviejų gamintojų
interaktyviosios lentos - tai infraraudonųjų spindulių veikimu pagrįstas Prestigio bei
projektoriniu principu veikiantis Promethean. Šios lentos buvo pasirinktos todėl, kad jų
specifikacijos yra ganėtinai panašios, taip pat šie du gamintojai turi oficialius savo atstovus
Lietuvoje. Išanalizavus minėtų lentų pliusus ir minusus, toliau tyrime pasirinkta naudoti
Prestigio lentą.
1.2.2 Vaizdo konferencijos ir virtuali mokymosi aplinka
Vaizdo konferencijos - tai technologijos, kurių metu du ar daugiau pašnekovų
bendrauja technologijų pagalba. Vaizdo konferencijų metu pašnekovai gali ne tik kalbėtis
ir klausytis vieni kitų, jie taip pat gali matyti vieni kitus, bei dalintis informacija, tokia kaip:
nuotraukos, dokumentai, bei kiti failai. Nuotolinis mokymasis yra neatsiejamas nuo vaizdo
konferencijų.
„Vidyo“ - tai komercinė kompanija, kuri siūlo tiek programinius, tiek technologinius
sprendimus vaizdo konferencijoms. „Vidyo“ taip pat žinomas dėl plačių panaudojimo
galimybių ir itin aukštos kokybės vaizdo transliavimo galimybių. „Vidyo“ taip pat
tinkamas atliktam tyrimui, nes jis suderinamas su mobiliaisiais įrenginiais, kurie naudoja
IOS, Android ar Windows operacines sistemas.
Moodle - tai virtuali mokymosi aplinka, kurioje talpinami vaizdo įrašai (arba jų
nuorodos), teikiami klausimai dėstytojams, susirašinėjama privačiuose languose arba
sukurtuose forumuose, taip pat talpinamos užduotys studentams, bei studentai teikia
padarytus darbus. Tai aplinka, kuri sujungia visą mokymosi medžiagą, dėstytojus bei
studentus, ir jų bendravimą į vieną vietą. Moodle - kaip paaiškėjo atlikto tyrimo metu populiariausia virtuali mokymosi aplinka Lietuvoje. Norint naudotis Moodle reikalinga
interneto prieiga, tačiau prieiga galima tiek kompiuteriu, tiek įvairiais mobiliaisiais
įrenginiais (planšetiniai kompiuteriai, mobilieji telefonai, el. knygų skaityklės ir t.t.).
Reiktų paminėti, kad Moodle, būdama atvirojo kodo, gali naudotis papildomais įskiepiais,
kurie gali būti pridedami prie sistemos, tad net radus trūkstamą programą, ją galima
papildomai pridėti prie Moodle aplinkos
1.2.3 Mobilieji įrenginiai
Mobilieji įrenginiai, tai - mobilieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai ar elektroninės
knygų skaityklės, kurie veikiami vienokios ar kitokios programinės įrangos, kuriai gali būti
pritaikomos tam tikros specifinės programos, o jų universalumas itin didžiulis. Būtent dėl
šios priežasties, mobilieji įrenginiai buvo pradėti naudoti kartu su išmaniosiomis lentomis,
nes buvo pastebėta, kad tada, kai kiekvienas kurso dalyvis, ar kt. besimokantis žmogus,
gali ne tik stebėti pristatymą ar pamoką, bet ir matyti jos medžiagą planšetinio kompiuterio
ekrane, taip pat sulaukti klausimų iš mokytojo, kada reikia pasirinkti vieną iš keleto
teisingų variantų, ir kt. panašios priemonės, informacijos įsimenamumas dar labiau išaugo,
o ir kurso medžiaga atrodo patrauklesnė.
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Mobilių įrenginių pasirinkimas rinkoje labai platus. Juos gamina beveik visi tie patys
gamintojai, kurie gamina ir stacionarius, nešiojamus ar kitus kompiuterius, tai pat kai kurie
serverių gamintojai. Kaip pagrindinius būtų galima įvardyti: Dell, Acer, HP, Prestigio,
Lenovo, Samsung, Apple ir kt. Išanalizavus kainos ir kokybės santykį bei operacinės
sistemos tinkamumą, pasirinkta tyrime naudoti Prestigio planšetinius kompiuterius, nes jie
gali būti komplektuojami kartu su išsirinkta 84“ colių Prestigio išmaniąja lenta.
1.3 INTERAKTYIŲJŲ LENTŲ BEI MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ PANAUDOJIMAS
Pasirinkus komponentus, kurie bus naudojami - labai svarbu numatyti tai, kaip viskas
veiks sujungus juos į vieningą sistemą. Interaktyvioji lenta, kameros, mikrofonai, interneto
maršrutizatorius, planšetiniai kompiuteriai, „Vidyo“ programa, Moodle - tai komponentai
kuriuos panaudosime, ir bet kuriam iš jų veikiant netinkamai arba ne taip kaip tikimės sistemos darbas nebebus sklandus. Todėl labai svarbu, susidėlioti kas už ką atsakingi - tiek
žmonės, dalyvaujantys mokymo procese (dalyviai), tiek įranga - kas už ką bus atsakingi.
Tyrime buvo nustatoma dėstytojų pareigos mokymo procese, techniko bei pačių studentų
ir studentų, kurie yra nutolę. Taip, kaip ir dalyviai, kiekvienas technikos komponentas
atlieka savo darbą. Labai svarbu, kad kiekvienas komponentas veiktų sklandžiai, o esant
vienokioms ar kitokioms problemoms - bus reikalingas techniko įsikišimas, ir problemos
sutvarkymas, kadangi įranga niekada negarantuos, kad veikia ir veiks 100proc. taip kaip ir
tikimasi.
Žemiau pateikiama preliminari sujungimo schema (2 pav.), kuri parodo, kaip atrodo
sprendimas, ir kokiu ryšiu bendrauja viena įranga su kita bei kaip tai liečia studentus tiek
auditorijoje, tiek nutolusius:

2 paveikslėlis. Preliminari įrangos sujungimo schema.

Tam, kad kiekvienu atveju, priklausomai nuo auditorijos, kuri stebi paskaitą tiek gyvai,
tiek nuotoliniu būdu, būtų pasiūlytas tinkamas sprendimas ir optimalus įrangos
panaudojimas t.y., kad būtų užtikrinta garso bei vaizdo kokybė, tinkamas informacijos
perdavimas nutolusiems studentams, kokybiška vaizdo transliacija, kuri bus artima
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studento dalyvavimui realioje paskaitoje, ir kt., svarbu atsižvelgti į šį punktą - visada
naudoti tą pačią įrangą ir tuos pačius jos pritaikymo scenarijus nėra tikslinga. Įranga,
kiekvienu analizuotu atveju, bus skirtinga, tiksliau, dalis lieka tokia pati, o dalis keičiasi.
Tad, kiek kamerų bus naudojama ir ar yra reikalinga tiesioginė transliacija iš esmės ir lemia
įrangos skirtumus.
Pirmojo scenarijaus aprašas: dėstytojas, dėstantis paskaitą auditorijoje, bendrauja su
esamais studentais, kurie naudojasi ir planšetiniais kompiuteriais. Nutolusių studentų nėra,
tad naudojama tik viena kamera, kuri naudojama filmuoti patį dėstytoją ir lentoje rodomą
vaizdą su garsu. Filmuojama tam, kad būtų galima patalpinti Moodle sistemoje, ir
pasidalinti su studentais, kurie negalėjo dalyvauti paskaitoje dėl vienokių ar kitokių
priežasčių. Tai labiau tradicinė paskaita, kuriai papildomai sukuriamas ir paskaitos įrašas,
kurį bus galima panaudoti ir ateityje, ar tiesiog patiems studentams, kartojantis medžiagą
prieš egzaminus ar kt. atsiskaitymus. Šiuo atveju, bus dirbama ir su planšetiniais
kompiuteriais, kurie galės atlikti ankščiau paminėtas funkcijas, ir taip pagelbėti studentams
patogiau įsisavinti paskaitos medžiagą. Taip pat dėstytojas galės pasidalinti failais, kuriuos
studentai galės atsidaryti planšetėje, atlikti balsavimus ir kitas funkcijas.
Pirmojo scenarijaus sujungimo schema atrodo taip (3 pav.):

3 paveikslėlis. Pirmojo scenarijaus įrangos sujungimo schema.
Kamera parinkta naudoti „SWIVL“. Swivl - tai kameros stovas, prie kurio gali būti
prijungiamas pasirinktas filmavimo įrenginys, ir kuris reaguoja į žymeklį, kurį dėstytojas
pasikabina ant kaklo, ir pagal jį filmuoja taip, kad pakabukas visada bus filmavimo centre.
Tai puikus sprendimas tada, kai dėstytojas net ir vaikščiodamas po visą auditoriją, visada
bus filmuojamas centre, tad nereikės atskiro žmogaus, kuris sukinėtų kamerą.
Antrojo scenarijaus tikslas - prie pirmojo scenarijaus t.y. standartinės paskaitos,
pridėti ir nutolusius studentus arba nutolusių studentų grupes, kurie turės galimybę stebėti
tiesioginę paskaitos transliaciją, parašyti klausimus dėstytojui, gauti įrašo nuorodą. Toks
sprendimas bus įgyvendinamas prie esamo sprendimo pirmuoju atveju, prijungiant vieną
ar kelias papildomas kameras. Jos bus reikalingos tam, kad stacionariai filmuotų auditoriją
t.y. bus pastatoma viena ar kelios kameros, ir jos filmuos auditoriją nejudėdamos. Tai gali
būti naudinga tuo atveju, jeigu bus pateikiami klausimai dėstytojui iš auditorijos, arba vyks
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balsavimas, tad studentas, stebintis paskaitos įrašą, galės stebėti, koks buvo balsų
pasiskirstymas ir pan. Šiame scenarijuje naudojamasi „Vidyo“ programa. „Vidyo“ padės
sukviesti studentus, ir sukurs patį vaizdo langą, kuriame ir matysis lentoje rodomas vaizdas,
dėstytojo filmavimas, kurį perduos Swivl+filmavimo kamera, sprendimas bei auditorijos
vaizdas. „Vidyo“ turi daugiau funkcijų, kurios aprašytos tyrime, kad nuotoliniu būdu
paskaitoje dalyvaujantys studentai, galėtų jaustis pilnaverčiais paskaitos dalyviais.

4 paveikslėlis. Antrojo scenarijaus sujungimo schema.
Trečiojo scenarijaus tikslas - sujungti dvi auditorijas, kurios yra skirtingose
geografinėse vietose, taip, kad kiekvienoje auditorijoje būtų po interaktyvią lentą bei po
vieną ar kelis dėstytojus. Taip pat paskaitose abiejuose auditorijose dalyvauja studentai,
tiek esantys auditorijoje, tiek studijuojantys nuotoliniu būdu: tiek pavieniai, tiek susibūrę į
nutolusias auditorijas. Esminis kriterijus - abiejose auditorijose esantys studentai mato tą
patį lentos vaizdą bei galį jį redaguoti iš abiejų auditorijų. Trečiajame scenarijuje lieka tas
pats sprendimas, kaip ir antrajame, tik bus papildomai naudojama programinė įranga, kuri
padės sujungti abi interaktyviąsias lentas „į krūvą“ ir tokiu būdų redaguojant vaizdą vienoje
lentoje, jis pasikeičia ir kitoje, ir tai galima būtų daryti iš abiejų pusių.

5 paveikslėlis. Trečiojo scenarijaus sujungimo schema.
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Išanalizavus aukščiau pateiktas schemas, pastebėta, kad pirmasis scenarijus pats
paprasčiausias, ir jame naudojama mažiausiai įrangos. Atitinkamai ir pasiruošimo tokiai
paskaitai yra mažiausiai, nes nereikia sukviesti auditorijos į „Vidyo“ kanalą, taip pat
nereikalinga pajungti kamerą, kuri filmuoja auditoriją. Priešingai yra su trečiuoju
scenarijumi, kuriam jau reikia skirti laiko, kad viskas sklandžiai susijungtų. Žemiau
pateikta palyginimo lentelė (Lentelė Nr.1) parodo, kuriame scenarijuje kas yra panaudota
ir kuo jie visi trys skiriasi:
1 LENTELĖ. SCENARIJŲ PALYGINIMAS
Pirmasis
Antrasis
Komponento pavadinimas
scenarijus
scenarijus
Reikalingas interneto ryšys
+
+
Reikalingas tinklo maršrutizatorius
+
+
Reikalinga interaktyvioji lenta ir kompiuteris
+
+
Reikalinga Swivl ir filmavimo kamera
+
+
Reikalinga kamera filmuoti auditorijai
+
Reikalingi planšetiniai kompiuteriai
+
+
Reikalingas „Vidyo“
+
Reikalingas Moodle įrašo
+
+
talpinimui/bendravimui
Reikia sujungti lentas „Remote connection“
pagalba
Paskaitoje dalyvauja nutolę studentai
+

Trečiasis
scenarijus
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Iš pateiktos palyginamosios lentelės matyti, kad ne visiems sprendimams reikalingas
vienodas kiekis įrangos, ir ji naudojama ne visur vienoda. Tad suvokiant, kokio tipo
paskaitos planuojamos rengti ir kas yra paskaitos dalyviai, galima susidaryti planą, kokia
įranga yra būtina, o kurios neprireiks. Turint aiškų planą, galima pasinaudoti sukurtų
scenarijų schemomis, ir išsiaiškinti, koks komponentas su kuo yra sujungiamas, taip
išvengiant neaiškumų jungiant įrangą vieną su kita.
Tam, kad būtų galima užtikrinti pasirinktų komponentų sklandų ir tinkamą veikimąbūtina atlikti testavimus. Testavimai- tai priemonė išbandyti kaip pasirinkta įranga veikia
kartu, bei ištaisyti klaidas, jei tokių iškilo ar atsirado. Tirtu atveju, itin svarbu įsitikinti ar
visi komponentai veiks taip, kaip planuojama. Tam buvo atliktas testavimas Kauno
Technologijos Universiteto patalpose, nes čia turima visa reikiama įranga. Testavimas
pradėtas nuo tinkamo įrangos sujungimo. Testavimo metu jokių nesklandumų neįvyko, t.y.
pasirinkti komponentai tarpusavyje veikė tinkamai. Galima teigti, kad įranga kartu veikia
taip, kaip ir buvo tikimasi. Taip pat galima patvirtinti, kad sudarytos schemos darbo metu
yra tikslingos, ir sujungiant jas tokia pačia tvarka- sistema veiks sklandžiai bei kokybiškai.
IŠVADOS
Modernūs įrenginiai efektyviai panaudojami tada, kai tinkamai parenkama įranga,
pritaikoma egzistuojanti programinė įranga, sudaromas tikslus įrangos sujungimo planas ir
viską prižiūri bei vartotojams pagalbą teikia aptarnaujantys specialistai. Taip pat galima
teigti, kad interaktyviosios lentos, veikdamos kartu su planšetiniais kompiuteriais bei
prijungtos prie egzistuojančių nuotolinio mokymosi sprendimų sukuria interaktyvią erdvę
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mokytis tiek auditorijoje, tiek nuotoliniu būdu. Lentos ar planšetinio kompiuterio tipas
reikšmingos įtakos neturi.
Išnagrinėta techninė įranga leido sumodeliuoti tris mokymosi scenarijus, kai:
a) įprasta mokymosi aplinka praturtinama VMA galimybėmis (realizuojamas mišrus
mokymasis);
b) kartu su įprastu mokymusi realizuojamas nuotolinis mokymasis;
c) virtualiai apjungiamos dvi ar daugiau fizinės mokymosi erdvės.
Pritaikant įrangą konkrečiam scenarijui galima išvengti perteklinės techninės ir
programinės įrangos įsigijimo. Išanalizavus galimus vaizdo konferencijų sprendimus
pasirinktas Vidyo sprendimas, pasirinkimas pagrįstas 5 darbo vietos vaizdo konferencijų
sprendimų ir 5 žiniatinklio vaizdo konferencijų sprendimų analize. Pasirinktas Vidyo
sprendimas papildytas „Swivl“ sekiojančios kameros funkcionalumu. Tai padeda dėstytoją
išlaikyti centre net jam judant bei be papildomų kaštų įrašyti garsą, ko pasekoje, vykdant
transliaciją „Vidyo“ pagalba, sukuriamas kokybiškos paskaitos įrašas bei vaizdo
transliacija.
Testavimo metu pasirinktas sprendimas veikė sklandžiai Taip pat galima patvirtinti,
kad darbo metu sudarytos schemos yra teisingos, ir sujungiant jas tokia pačia tvarkasistema veiks sklandžiai bei kokybiškai.
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OPPORTUNITIES OF USING INTERACTIVE PLANKS AND MOBILE DEVICES
IN TEACHING
Ramunas Jasulis, Romanas Tumasonis, Gvidas Rutkauskas, Vita Krivickiene

E-learning is especially relevant theme in Lithuania today, not only because of the increasing number of
emigrants, but also of other factors, such as: a large number of disabled people, their integration into the
world, the promotion for education of youth and so on. Learning on the Internet - is a learning form when by
using the programs on the Internet, the learner can communicate with the teachers or tutors, also it allows to
reach educational information and material, to perform various tasks, tests, exams. Also the learners can
listen the courses in the internet and to participate in the seminars. In this paper it is going to be reviewed
interactive boards, mobile devices and its usability in education.
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LIETUVOS „BEBRO“ KONKURSO 2015 METŲ
REZULTATŲ APŽVALGA
Lina Vinikienė
Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos institutas, Lietuva
Anotacija. Straipsnyje aptariami 2015 metų konkurso „Bebro“ rezultatai. Bebro konkursas – tai informatikos ir
informatinio mąstymo konkursas, kuris suburia entuziastus mokslininkus ir mokytojus, smalsius mokinius.
Europos asociacija „Informatics Europe“ konkursą, Lietuvoje inicijuotą 2004 m. Vilniaus universiteto profesorės
Valentinos Dagienės, paskelbė geriausia 2015-ųjų metų ugdymo veikla. Pagrindinė konkurso idėja – parodyti
mokiniams, koks įdomus informatikos mokslas, ugdyti mokinių kūrybiškumą, informatinį mąstymą. Konkurso
metu 3-12 klasių mokiniai sprendžia uždavinius, kuriuose atsispindi informatikos konceptai. Straipsnyje
pristatomi 2015 konkurso dalyvių rezultatai, nagrinėjama uždavinių sprendimo statistika, pateikiami lengviausio
ir sudėtingiausio uždavinių pavyzdžiai.
Raktažodžiai: konkursas „Bebras“, informatika, informatinis mąstymas, informatikos mokymas.

ĮVADAS
Bendrojo lavinimo planuose nurodoma informacinių technologijų paskirtis – ugdyti
informacinę ir technologinę mokinių kompetencijas. Akcentuojama taikymo, pažinimo,
kultūrinė svarba, informacinių komunikacinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas [11].
Atkreipiamas dėmesys ne į žinių kaupimą, o į mąstymą ir žinių taikymą. Mąstymo ugdymo
kultūros kaitai galimybes sudaro „tinkamai parinktos mokymo(si) užduotys, kurioms reikia
strateginio, kūrybinio, inovatyvaus požiūrio ir daugelio kompleksiškų, dar neišbandytų
mokinių mąstymą lavinančių priemonių“ [10]. Vienas iš būdų mokyti(s) informacinių
technologijų, tai informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“. Tai
neformalaus ugdymo pavyzdys. Tarptautinis konkursas jungia daugiau kaip 50 šalių. 2015
m. konkurse dalyvavo daugiau nei 1,3 mln. mokinių iš 38 šalių [12].
„Bebro“ konkurso metu mokiniai sprendžia uždavinius, kurie atspindi pagrindinius
informatikos konceptus [7]. Konkurso kūrėjai uždavinius formuluoja taip, kad šie mokinius
sudomintų, motyvuotų ieškoti įvairių problemų sprendimo būdų, parodytų konceptų
taikymą įvairiose situacijose. Mokiniai skatinami aiškintis, gilintis, kūrybiškai ir kritiškai
mąstyti [6]. Taip pat mokiniai motyvuojami naudotis naujausiomis kompiuterinėmis
technologijomis mokymosi procese. Jaunesniojo amžiaus vaikai supažindinami su
kompiuteriu ir jo taikymo galimybėmis. Mokytojai taip pat remiasi konkurso uždaviniais
aiškindami pagrindinius informatikos konceptus, ugdydami mokinių mąstymo gebėjimus
[7].
Sprendžiant uždavinius skatinamas mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas.
Pasibaigus konkursui mokiniai ir mokytojai gali diskutuoti, aiškintis uždavinių sprendimą.
Uždavinių sprendimai, paaiškinimai, kodėl vienas ar kitas uždavinys apima informatikos
sąvokas pateikiami „Bebro“ uždavinių knygelėje [2] ar Ugdymo plėtotės internetiniame
puslapyje http://www.upc.smm.lt/projektai/bebras/2015/rodyti.php?id =123.
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„Bebro“ uždavinių kūrėjai telkia dėmesį į informatinio mąstymo ugdymą. Informatinis
mąstymas – tai mąstymo procesas, kuris svarbus formuluojant problemas ir jų sprendimo
būdus [13]. Informatinis mąstymas apibrėžiamas kaip problemų sprendimo procesas,
apimantis: problemų performulavimą taip, kad joms spręsti būtų galima naudoti kompiuterį
ar kitas analogiškas priemones, logišką duomenų tvarkymą ir analizavimą, duomenų
pateikimą juos abstrahuojant, sprendimų automatizavimą pasinaudojant algoritminiu
mąstymu, galimų sprendimų identifikavimą, analizavimą, realizavimą, apibendrinimą ir
problemos sprendimo proceso tąsą [3, 6]. Dauguma uždavinių yra iš algoritmų ir
programavimo srities [6].
Mokiniams pateikiami įdomūs, trumpi, iliustruoti paveikslėliais ar schema,
vidutiniškai išsprendžiami per kelias minutes uždaviniai [6]. Uždaviniai klasifikuojami
remiantis 2006 metų klasifikacija: informacijos samprata, algoritminis mąstymas,
kompiuterinių sistemų taikymai, struktūros, šablonai, automatai, bendrieji loginiai
sprendimai, informacinės komunikacinės technologijos ir visuomenė [4]. Patrauklūs,
skatinantys kūrybiškumą ir loginį mąstymą, orientuoti į bendrus mokinių amžiaus grupių
gebėjimus, uždaviniai išsprendžiami be papildomų priemonių [5, 8]. Uždaviniai kuriami
taip, kad juos sprendžiant būtų ugdomas mokinių mąstymas, o ne vertinamos jų žinios [1].
Spręsdami uždavinius mokinai turi įžvelgti problemą, kelti naujas idėjas, savarankiškai
mąstyti, ieškoti originalių problemos sprendimų būdų.
Konkurso duomenų analizė aktuali mokytojams, kurie nori taikyti kūrybiškus mokymo
metodus informacinių technologijų pamokose, parodyti informatikos mokslo svarbą,
taikymą. Šio straipsnio tikslas apžvelgti 2015 metų konkurso dalyvių statistiką ir
rezultatus.
1.1

TYRIMO METODOLOGIJA

Šiame straipsnyje apžvelgiami „Bebro“ konkurso duomenys: dalyvių skaičius, mokinių
rezultatai. Tyrimas atliktas su 2015 metų Lietuvos konkurso duomenimis.
2015 m. Lietuvoje „Bebro“ konkurse dalyvavo 24 709 mokiniai iš 531 bendrojo
ugdymo mokyklos. Konkurso I etapas vyko spalio 10-18 dienomis. Antrasis konkurso
etapas vyko 2016 m. sausio 31 dieną.
Lietuvoje skiriamos 5 konkurse dalyvaujančių mokinių amžiaus grupės: kolegos (11,
12 kl.), jauniai (9, 10 kl.), draugai (7, 8 kl.), bičiuliai (5, 6 kl.), mažyliai (3, 4 kl.). 5–12
klasių mokiniai sprendė 18 uždavinių, o 3 ir 4 klasių turėjo įveikti 12 uždavinių. Kiekviena
amžiaus grupė I etapo metu sprendė uždavinių rinkinius, kuriuos sudarė trečdalis
lengvesnių (skiriama po 6 taškus), trečdalis – vidutinio sunkumo (po 9 taškus), trečdalis –
sunkesnių (po 12 taškų). Uždaviniams spręsti buvo skiriamos 45 minutės. Maksimali taškų
suma, kurią galėjo surinkti mokiniai, buvo 216 taškų (kai sprendžiama 18 uždavinių).
Mokiniai pradėjo varžybas turėdami 54 taškus. Už teisingai išspręstą uždavinį,
atsižvelgiant į sudėtingumo lygį, skiriama 6, 9 arba 12 taškų, už neišspręstą uždavinį
skiriama 0 taškų, o už klaidingą atsakymą atimamas trečdalis už uždavinį skiriamų taškų
[2].
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1.1.1 Dalyvių pasiskirstymas
„Bebro“ konkurse dalyvauja 3–12 klasių mokiniai. Kiekvienais metais pastebimas
mokinių skaičiaus augimas kiekvienoje amžiaus grupėje. Konkurse vis aktyviau dalyvauja
3–6 klasių mokiniai (1 pav.). Dalyvių skaičiaus pokytis 2014–2015 metais nėra toks žymus
atskirose amžiaus grupėse, kaip 2012–2013 metais. Galima spėti, kad dalyvių skaičių
konkurse lemia ne tik mokinių motyvacija dalyvauti konkurse, bet ir bendri mokyklos
rodikliai (kiek mokinių mokosi mokyklose, koks mokyklų skaičius). Pavyzdžiui 2014–
2015 m. m. Lietuvos regionuose mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose sumažėjo
3,7 proc. lyginant su ankstesniais mokslo metais [9].

1 paveikslėlis. Mokinių skaičiaus kitimas 2012-2015 metais.

2015 m. konkurse dalyvavo 43 proc. mergaičių ir 57 proc. berniukų. Mergaičių ir
berniukų skaičiaus pasiskirstymas kiekvienoje amžiaus grupėje pateikiamas 2 pav.

2 paveikslėlis. Mergaičių ir berniukų skaičius skirtingose amžiaus grupėse.

Panašus mergaičių ir berniukų skaičius pastebimas 3–4 klasėse. Pasyviausiai konkurse
dalyvavo 11–12 klasių mergaitės. Aktyviausiai konkurse dalyvauja bičiuliai.
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Konkurse dalyvavo mokiniai iš 59 Lietuvos savivaldybių. Daugiausiai dalyvių buvo iš
Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus miestų, Vilniaus rajono, Kauno rajono
savivaldybių. Konkurse nedalyvavo tik mokiniai iš Biržų rajono savivaldybės.
Konkurse aktyviausiai dalyvavo Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos mokiniai (802).
Daugiau nei 200 mokinių dalyvavo iš Vilniaus Žvėryno gimnazijos (498), Vilniaus
inžinerijos licėjaus (316), Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus (211),
Viešosios įstaigos „Pranciškonų gimnazija“ (203). Taip pat smalsiai uždavinius sprendė ir
mažųjų mokyklų (mokosi mažiau nei 200 mokinių) mokiniai: Alytaus r. Pivašiūnų
gimnazijos, Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus – Naruševičiaus gimnazijos, Zarasų r.
Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos, Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos, Jonavos r.
Žeimių mokyklos – daugiafunkcinio centro.
Maksimalų taškų skaičių surinko Viešosios įstaigos „Kauno technologijos universiteto
gimnazija“, Visagino Draugystės progimnazijos, Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos,
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus, Raseinių Šaltinio progimnazijos 5–
12 klasių mokiniai. Pradinių klasių mokiniai siekė aukštesnių balų didesnėje dalyje
mokyklų. Maksimalius taškus surinko pradinių klasių mokiniai iš Klaipėdos r. Pašlūžmio
mokyklos – daugiafunkcinio centro, Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos, Klaipėdos r.
Ketvergių pagrindinės mokyklos, Vilniaus Senamiesčio, Kauno humanitarinės pagrindinės
mokyklos, Panevėžio „Vilties“ progimnazijos, Butrimonių pagrindinės mokyklos,
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos ir Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinės
mokyklos. Kiek mokinių teisingai išsprendė uždavinius pateikiama 1 lentelėje.
1 LENTELĖ. TEISINGAI VISUS UŽDAVINIUS IŠSPRENDUSIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS
Klasė
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12

Mokinių skaičius
13
3
1
1
0 (maksimalus surinktų taškų skaičius buvo 200)

Pradinių klasių mokiniai ne tik vis aktyviau dalyvauja konkurse, bet ir didesnis mokinių
skaičius užima prizines vietas (trylika 3–4 klasių mokinių pasiekė taškų maksimumą ir
užėmė I vietas savo amžiaus grupėje).
1.1.2 Uždavinių sprendimų rezultatai
Mokiniai sprendė testo formos (pasirenkamo atsakymo) ir interaktyvius uždavinius.
Interaktyvūs uždaviniai buvo tie, kuriuose reikėjo atlikti daugiau veiksmų norint teisingai
išspręsti uždavinį. Šiuo atveju mokiniai turėjo įvesti atsakymą į teksto įvedimo laukelį,
sudėlioti ar sujungti objektus, sukurti uždavinio atsakymą. Daugiausia interaktyvių
uždavinių buvo pateikta 5–6 klasių mokiniams (11 iš 18 uždavinių buvo interaktyvūs).
3 paveiksle pateikiamas taškų vidurkių pasiskirstymas pagal lytį. Palyginus mergaičių
ir berniukų sprendimo rezultatus matoma, kad 3–10 klasių mokinių sprendimai yra
panašūs. Tik 11–12 klasių berniukai sprendžia uždavinius geriau nei to paties amžiaus
mergaitės ar žemesniųjų klasių mokiniai.
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65,15
66,31

3-4

93,44
92,85

5-6

77,38
73,20

7-8

81,94
79,93

9-10

94,60
89,13

11-12
0,00

20,00

40,00

Berniukų taškų vidurkis

60,00

80,00

100,00

Mergaičių taškų vidurkis

3 paveikslėlis. Mergaičių ir berniukų uždavinių sprendimo vidurkių pasiskirstymas.

2 lentelė parodo, kokius uždavinius mokiniai sprendė ilgiausiai norėdami uždavinį
išspręsti teisingai (vidutinė sprendimo trukmė ilgesnė nei 160 s). Mokiniai ilgiau sprendžia
tuos uždavinius, kuriuose yra daugiau interaktyvumo elementų. Taip pat daugiau dėmesio
teisingam uždavinių sprendimui skiria 11-12 klasių mokiniai. Interaktyvių uždavinių
sprendimui mokiniai skiria 130-255 sekundžių. Taip pat pastebėta, kad vyresniųjų klasių
mokiniai uždavinius sprendžia ilgiau nei žemesniųjų.
2 LENTELĖ. ILGIAUSIAI SPRENDŽIAMŲ UŽDAVINIŲ PAVYZDŽIAI
Klasė
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12

Uždavinio pavadinimas
Riešutiniai gyvūnai
Bebrų viešbutis
Bebrų viešbutis, užtvankos statyba, ornamento piešimas, scenos šviesos
Dėklinė skaičiavimo mašina, užtvankos statyba, scenos šviesos
Saliutas, kuris žodis, dėklinė skaičiavimo mašina, dubenėlių konvejeris, mikroschema

1.1.3 Lengviausio ir sudėtingiausio uždavinių pavyzdžiai
Lengviausias ir sudėtingiausias uždaviniai pasirinkti įvertinant teisingų atsakymų
skaičių.
Lengviausias uždavinys buvo „Apyrankė“ (4 pav.). Šį uždavinį teisingai atsakė 87,96
proc. bičiulių ir draugų. Berniukai šį uždavinį sprendė 1,16 karto geriau nei mergaitės.
Mokiniai, norėdami teisingai išspręsti uždavinį, turėjo pastebėti dėsningumus. Uždavinio
idėja – mokiniai turi atrasti nuosekliai einančių karoliukų šabloną [2]. Šiame uždavinyje
mokiniai supažindinami su algoritmo sąvoka.
Sunkiausio uždavinio „Sagos lentoje“ (5 pav.) neišsprendė 80,87 proc. bičiulių. Šiame
uždavinyje atsispindi algoritmo ir optimizavimo sąvokos. Norėdami rasti teisingą
atsakymą, mokiniai turėjo rasti mažiausią ėjimų skaičių – patikrinti visus įmanomus būdus
[2].
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4 paveikslėlis. Lengviausio uždavinio pavyzdys.

5 paveikslėlis. Sunkiausio uždavinio pavyzdys.

IŠVADOS
Informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ idėja plačiai plinta po visą
pasaulį. Įdomūs, žaismingi, skatinantys kūrybiškumą uždaviniai sudomina ne tik
vyresniųjų klasių mokinius, bet ir pradinių klasių. Konkurse aktyviai dalyvauja tiek
mergaitės, tiek berniukai, tik 11-12 klasių mergaitės dalyvauja pasyviau. Analizuojant
mergaičių ir berniukų skirtumus pastebėta, kad vyresniųjų klasių mokiniai skiria daugiau
laiko teisingam uždavinių sprendimui. Taip pat mokiniai skiria daugiau dėmesio (ilgiau
sprendžia) interaktyvių uždavinių sprendimui. Taip pat pastebėta, kad pradinių klasių
mokiniai yra labiau suinteresuoti pasiekti maksimalius taškus, o ne tik dalyvauti konkurse.
Didesnis skaičius pradinių klasių mokinių užima I vietas palyginus su kitomis amžiaus
grupėmis.
Aktyviausiai dalyvauja didžiųjų Lietuvos miestų mokiniai. Beveik visi mokiniai iš
mažų mokyklų (mokosi mažiau nei 200 mokinių) dalyvauja „Bebro“ konkurse.
Toliau aktualu tirti, kaip mokiniai sprendžia interaktyvius uždavinius, ar uždavinių
sudėtingumas atitinka mokinių įgūdžius.
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OVERVIEW OF THE RESULTS OF “BEBRAS 2015” COMPETITION
Lina Vinikiene

In this paper there is presented the results of 2015 contest “Bebras”. “Bebras” contest - is computing and
informatic thinking contest, which brings together enthusiasts of scientists and teachers, curious students.
European Association of Informatics Europe this contest, which was initiated by Vilnius University
professor Valentina Dagienės in Lithuania at 2004, has announced the best educational activity of 2015
year. The main idea of this contest - to show students that computer science is interesting, to develop
students' creativity and informatics thinking. During the contest, 3-12 grade students solve tasks, in which
there are reflected the computer science concepts. In this paper there is presented the results of 2015 year
participants, pended the statistics of tasks solving, provided the examples of the lightest and most difficult
tasks.
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DARNUS PROJEKTŲ VALDYMAS: ŠVIETIMO IR
VERSLO INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS
Santa Damijonaitytė, Laura Vilutienė
Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Santrauka. Darnumas yra vienas iš svarbiausių iššūkių dabar ir ateityje. Nors darnus vystymasis jau gana seniai tapo
svarbia tema politikoje, versle ir visuomenėje, tačiau vis dar trūksta bendro supratimo, kas tai yra. Įgyvendinant
naująją darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų nacionaliniu lygiu, 2016 metais didelis dėmesys skiriamas
oficialios paramos vystymosi didinimui, teikiamos paramos veiksmingumo ir skaidrumo užtikrinimui bei verslo
aktyvesnio dalyvavimo vystomajame bendradarbiavime skatinimui. Šiame straipsnyje aptariama projektų valdymo
esmė, darnumo samprata, švietimo ir verslo institucijų bendradarbiavimo skatinimo ypatybės. Straipsnio pabaigoje
pristatomas sudarytas darnaus projektų valdymo verslo įstaigose vertinimo modelis.
Raktiniai žodžiai: Darnumas, projektų valdymas, švietimo ir verslo institucijos.

ĮVADAS
Daugelio besivystančios ekonomikos šalių pagrindinis tikslas yra spartus nacionalinės
ekonomikos augimas ir konkurencingumo didėjimas, todėl šalys nuolat investuoja. Šios
investicijos skiriamos problemoms spręsti, visuomenės poreikiams tenkinti bei
infrastruktūrai modernizuoti. Straipsnyje identifikuojama problema, jog skiriamų
investicijų nepakanka visiems visuomenės poreikiams įgyvendinti. Išteklių ribotumas
reikalauja, jog jie būtų naudojami efektyviai, t.y. įgyvendinami tik patraukliausi, pagal
pasirinktus kriterijus bei socialinius ir ekonominius visuomenės tikslus atspindintys
projektai.
Straipsnio tikslas – pristatyti kaip įmonės integruoja darnumo idėjas į savo rinkodaros,
verslo ryšių, metines ataskaitas ir veiksmus. Būtent dėl šios priežasties būtina, kad
"darnumas" būtų įtraukiamas į projektų valdymo metodikas ir praktiką. Straipsnyje bus
supažindinama su projektų valdymu bei darnaus projektų valdymo esme. Apžvelgiama
švietimo ir verslo institucijų bendradarbiavimo svarba ir pateikiamos sudaryto darnaus
projektų valdymo verslo įstaigose vertinimo modelio išvados.
Darnumas yra ir bus pati svarbiausia tema, visiems, ypatingai projektų vadovams,
darnumo iššūkiai yra sudėtingi, vienas iš jų – kaip valdyti darnius projektus verslo
įmonėse?
1.1

PROJEKTŲ VALDYMO ESMĖ

Šiuolaikinėje aplinkoje viskas sparčiai kinta, ypač kai kalbama apie konkurencinę
aplinką daugelyje organizacijų. Tokiems pokyčiams daro įtaką nuolat besivystančios
technologijos, naujų taisyklių ir reglamentų kūrimas, ekonomikos globalizacija ar išradingi
konkurentai, naujovių kūrimas kiekvieną dieną keičia rinkoje užimamą vietą.
Organizacija, siekianti išlikti konkurencinga rinkoje, turi nuolat reaguoti į šiuos pokyčius
įvedant naujus produktus ir paslaugas, tobulinant verslo procesus, keičiant išteklius,
plečiant savo veiklą arba atsisakant pasenusių įsitikinimų. Daugeliui organizacijų
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įgyvendinant pokyčius yra svarbus teisingas, organizuotas ir efektyvus norimų pokyčių
valdymas, kuris tampa verslo sėkmės kriterijumi. Daugelis šių pokyčių yra valdomi kaip
projektai, kurie reikalauja daug pastangų, skirtingų išteklių bei organizacinių įgūdžių.
Projektas, dar kitaip gali būti vadinamas - laiko ir išteklių ribojama laikina veikla, skirta
numatytam tikslui pasiekti. Projekto apibrėžtis pati savaime nurodo, kad norint nustatyti
laiko ir išteklių ribas reikia skrupulingai planuoti ir griežtai laikytis išteklių naudojimo ir
projekto įgyvendinimo grafiko.

1 paveikslėlis. Projektui darantys įtaką veiksniai.(Šaltinis: www.esparama.lt).

Projekto valdymas – tai yra procesas, darantis poveikį projekto planavimui, išlaidoms,
rizikai, komandos formavimui, pirkimams, apimčiai, kokybei, komunikacijai, kontrolei ir
pan. Kiekvieno projekto valdymo procesas yra unikalus, nes konkrečiam projektui daro
įtaką skirtingi vidiniai ir išoriniai veiksniai (žr. pav. 1).
1.2

DARNAUS VYSTYMOSI SAMPRATA

Darnumo sampratą reikėtų pradėti nuo termino nagrinėjimo, nes pati darnumo ir
darnaus vystymosi koncepcija į Lietuvą atėjo iš užsienio ir yra vartojami angliško termino
„sustainibility“ lietuviški vertimai. Terminas „sustainibility“ ir „sustainable development“
turi šiuos vartojamus atitikmenis: darnumas, tvarumas, subalansuotumas, nuoseklumas,
tolydumas, harmoningumas, vystymasis, plėtra, raida.
Darnus vystymasis per paskutinius dešimtmečius įgijo svarbią reikšmę šiuolaikinėje
ekonomikoje. Šiandien jis suvokiamas kaip žmonijos siekis, kad visame pasaulyje ir
kiekvienoje atskiroje valstybėje, visose socialinio gyvenimo srityse vyktų suderinta, kuo
mažesnę žalą žmogui bei aplinkai daranti ir kuo mažesnį visuomenės supriešinimą
sukelianti plėtra. Darnusis vystymasis grindžiamas ne tik subalansuotu ekonomikos
augimu, ne tik aukšto lygio aplinkos apsauga, aplinkos kokybės gerinimu, bet ir
konkurencinga socialine rinkos ekonomika, socialinės pažangos siekiu (Stonkienė, 2008).
Į darnų vystymąsi turi būti žvelgiama plačiu spektru, t.y. apimant kultūrinę integraciją,
teisėtvarką, ekologiją, ekonomiką, žmogaus teises bei nacionalines teises į ekonomikos
vystymąsi. Literatūroje vyraujantis požiūris į darnų vystymąsi: aplinkosauga, ekonominis
ir socialinis vystymasis yra tarpusavyje suderinami tikslai. Nei vienas iš šių elementų
nevaržo vienas kito. Todėl darnus vystymasis apibrėžiamas kaip:
Tradicinis vystymasis + Aplinkos apsauga
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Ekologinis, kitaip dar vadinamas aplinkos darnumas, akcentuoja ne žmogaus gerovę ar
turimo kapitalo bei jo pokyčių poveikį gerovei, bet vertina bendrą aplinkos būseną ir
atskirų ekosistemų gyvybingumą. Ekologinis darnumas – tai atskirų ekosistemų atsparumo
ir vientisumo palaikymas, kas yra būtina norint užtikrinti visos globalios Žemės
ekosistemos stabilumą.
Literatūroje išskiriame šeši darnumo principai:
1. Darnumas, kaip "harmoningas" socialinių, aplinkosaugos ir ekonominius
aspektų įtraukimas. Siekiant prisidėti prie tvaraus vystymosi, įmonė turėtų patenkinti
visas tris dedamąsias dalis: socialinę, aplinkos ir ekonomikos. Visos dalys yra tarpusavyje
susiję ir jos viena kitai daro įtaką. Remiantis Willard‘o darnumo modelio etapais,
organizacijos gali turėti kitokį požiūrį į šį principą ir bandyti "subalansuoti" socialinius,
ekonominius ir aplinkosaugos aspektus orientuojant verslą į šiek tiek mažesnį pelną.
Pavyzdžiui, kompensuojant CO2 išmetimą siūloma sodinti naujus medžius arba
darbuotojams dirbantiems kenksmingomis sąlygose, žalą kompensuoti didesniu
atlyginimu. Šis požiūris yra orientuotas ne apie blogų pasekmių šalinimą, bet apie teigiamo
poveikio sukūrimą.
2. Darnumas orientuotas tiek į trumpalaikius, tiek ilgalaikius aspektus. Tvari
organizacija turi apsvarstyti tiek trumpalaikes, tiek ilgalaikes savo veiksmų pasekmes, o ne
tik sutelkti dėmesį į trumpalaikės naudos gavimą. Įmonės, veikiančios vertybinių popierių
rinkoje, ypač yra linkusios sutelkti dėmesį į trumpalaikę naudą, bandydamos padidinti
našumą nuo vieno ketvirčio iki kito ir taip prarasti ilgalaikę viziją. Svarbi sąvoka susijusi
su šiuo principu yra ekonominė perspektyva, nes diskontuojant pinigų srautus, trumpalaikė
perspektyva yra efektyvesnė, nei ilgalaikė. Ekonomikos teorija teigia, kad pinigų srautai
esamuoju laiku turi didesnę vertę nei ateityje, taip pabrėžiama trumpalaikė vertė. Tačiau
socialinis poveikis ar aplinkos būklės blogėjimas dėl vienų ar kitų verslo sprendimų, negali
prieštarauti ilgalaikėje perspektyvoje.
3. Darnumas - vietos ir pasaulio orientacijos. Didėjantis ekonomikos globalizacija
poveikį geografinė sritis, kuri organizacijos įtaką. Tyčia ar ne, daugelis organizacijų įtakos
tarptautiniams suinteresuotiesiems subjektams ar jie yra konkurentai, tiekėjai ar
(potencialius) klientai. Todėl elgesys ir veiksmai organizacijų turi įtakos ekonominių,
socialinių ir aplinkosaugos aspektų poveikį, tiek lokaliai, tiek visame pasaulyje. "Siekiant
efektyviai spręsti šias įdėtos ir susiję procesai darnus vystymasis turi būti koordinuotos
pastangos žaisti iš keliose lygiuose, pradedant nuo pasaulio, kad regionų ir vietos" (Gareis
2011 ir kt.).
4. Darnumas - įplaukų, o ne kapitalo naudojimas. Darnumas reiškia, kad gamta
turi gebėjimą gaminti ar generuoti išteklių bei energiją ir išlikti nepakitusi. Atsinaujinančių
išteklių išgavimas neturėtų viršyti normos, nuo kurios jos yra atnaujinamos ir aplinkos
pajėgumas įsisavinti atliekas neturėtų viršyti galimybių. "(Gilbertas et al., 1996).
Ekonomine prasme šis principas yra gerai žinomas iš verslo finansų. Finansų vadovai žino,
kad jeigu įmonė, kuri nenaudoja savo pajamų, norėdama padengti išlaidas naudoja savo
kapitalą, netrukus bus nemoki. Šis principas, taip pat gali būti taikomas ir socialinėje
perspektyvoje. Tam, kad įmonė būtų tvari ji turi valdyti ne tik savo ekonominį kapitalą, bet
ir socialinį bei aplinkosauginį kapitalą.
5. Darnumas apimantis skaidrumą ir atskaitomybę. Skaidrumo principas reiškia,
kad organizacijos politika, sprendimai ir veiksmai yra atviri, įskaitant aplinkosauginius ir
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socialinius veiksmus. Tai reiškia, kad organizacijos teikia aiškią ir svarbią informaciją
suinteresuotiesiems subjektams taip, kad suinteresuotosios šalys galėtų įvertinti
organizacijos atliekamus veiksmus ir galėtų spręsti galimas problemas, atsiradusias dėl
vienų ar kitų netinkamai priimtų sprendimų. Todėl atskaitomybės principas yra logiškai
susijęs su suinteresuotųjų šalių dalyvavimu. Šis principas reiškia, kad organizacija yra
atsakinga už savo politiką, sprendimus ir veiksmus bei jų poveikį aplinkai ir visuomenei.
Šis principas taip pat reiškia, kad organizacija sutinka prisiimti šią atsakomybę ir yra
pasirengusi tapti atsakinga.
6. Darnumas - asmeninės vertybės ir etika. Kaip buvo minėta anksčiau, pagrindinis
darnumo elementas yra pakeisti esamą (verslo) praktiką į tvarią. Kaip teigė Robinson
(2004) ir Martens (2006), darnus vystymasis yra neišvengiamai norminė koncepcija,
atspindinti vertybes ir etinius visuomenės aspektus. Norint pakeisti tam tikrus dalykus ar
veiksmus, pirma turime pakeisti požiūrį į juos.
Santykis tarp darnumo ir projektų valdymo vis dar yra tyrinėjamas ir analizuojamas.
Pirmieji tyrimai ir išvados buvo publikuotos pastaraisiais metais, nors tyrimų metodai ir
tikslai skiriasi, tačiau išvadas jau galima daryti.
1 LENTELĖ. DARNAUS VYSTYMOSI IR PROJEKTŲ VALDYMO KONCEPCIJŲ
PALYGINIMAS
Darnus vystymasis

Projektų valdymas

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai
tikslai

Trumpalaikiai tikslai

Orientacija ne tik į dabartinę
kartą, bet ir ateities kartas

Svarbiausia
rėmėjai/suinteresuotosios šalys

Gyvavimo ciklo svarba

Svarbiausia rezultatas

Žmonės, planeta, nauda

Apimtis, laikas, biudžetas

Santykis tarp darnaus vystymosi ir projektų pateikiamas 1 – oje lentelėje.
Darnų projektų valdymą galima apibūdinti keturiais teiginiais. Visų prima yra
atsižvelgiama ne tik į pelno siekimą, tačiau veikloje vadovaujamasi trijų dimensijų darna.
Taip pat svarbu tai, kad dėmesys kreipiamas į visas projekto metu įgyvendinamas veiklas
ir kuriamus produktus, apimant visą projekto gyvavimo ciklą, įskaitant rezultatus. Turi būti
aktyvus suinteresuotų šalių įtraukimas į projekto vykdomas veiklas bei atsakomybės
prisiėmimas ir prisidėjimas prie darnios organizacijos bei visuomenės kūrimo. Visa tai
lengviau įtraukti į organizacijos tikslus sudarant darnaus projektų valdymo verslo įmonėse
modelį.
1.3

VERSLO IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BENDRADARBIAVIMO SKATINIMAS
LIETUVOJE

Vienas iš svarbiausių mūsų šalies ūkio konkurencingumo prioritetų yra inovacijos.
Galima teigti, kad mokslo ir verslo bendradarbiavimas yra itin svarbi inovacijų dalis. Šiuo
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metu Lietuvoje siekiant paskatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą mokslo ir studijų
įstaigos bei verslo atstovai yra kviečiami teikti projektų paraiškas pagal įvairias 2014 –

2020 m. ES finansavimo priemones (žr. pav.2).
2 paveikslėlis. ES finansavimo priemonės projektams.

Inovacinių čekių priemonės tikslas - skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius
kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar)
eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti
inovacinę veiklą bei pasinaudoti bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis. Bendrų
mokslo – verslo projektų priemonės tikslas - Skatinti mokslo ir studijų institucijų efektyvų
bendradarbiavimą su verslo įmonėmis, atliekant mokslinius tyrimus ir eksperimentinės
plėtros (toliau – MTEP) darbus, kurti originalias, praktiškai pritaikomas žinias, kurios būtų
įdomios ir naudingos verslo plėtrai, todėl paskatintų žinių ir technologijų perdavimo
procesus, verslo
Lietuvoje 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje numatyti
keturi horizontalieji prioritetai, tarp kurių pabrėžiamas darnusis projektų valdymas, lyčių
lygybė ir nediskriminavimas, informacinė visuomenė bei regioninė plėtra. Šie prioritetai
yra horizontalūs, nes jie gali būti įgyvendinami visose srityse pagal ES struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją vykdomuose projektuose. Jų poveikis apima ne atskirų
tikslų siekimą, o yra susijęs su beveik visomis gyvenimo sritimis. Pavyzdžiui, informacijos
ir ryšio technologijas efektyvumui didinti galima naudoti įvairių projektų įgyvendinimo
metu – nuo švietimo iki transporto ar turizmo; bet kuris projektas, į kurio veiklas tiesiogiai
įtraukiami žmonės, turi siekti užtikrinti lygias dalyvavimo galimybes visiems ir pan.
Dėmesį horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimui svarbu skirti kiekviename projekto etape –
rengiant, įgyvendinant, atliekant stebėseną ir vertinimą bei viešinant. Planuodami projektus
reikia kūrybiškai pažvelgti į horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo galimybes, o taikomi
sprendimai turėtų būti susiję su projekto turiniu.
Lietuvos 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje darnusis
vystymasis apibrėžiamas kaip „ekonomikos, socialinės plėtros ir aplinkos apsaugos tikslų
derinimas atkreipiant dėmesį į daugialypę jų tarpusavio priklausomybę bei numatomus
įgyvendinimo padarinius“. Tai reiškia, kad ekonominis augimas turi skatinti socialinį
progresą ir tausoti aplinką, socialinė politika turi prisidėti prie ekonomikos, o aplinkos
apsauga – būti efektyvi kaštų požiūriu. Svarbu tai, kad 2014-2020 m. Strategijoje ir
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veiksmų programose darnusis vystymasis suvokiamas ne vien aplinkosauginiu aspektu, bet
kaip visų trijų – socialinio, aplinkosauginio ir ekonominio – aspektų sąveika.
2014-2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje numatyti šie darniojo
vystymosi tikslai:
 švelninti klimato kaitą;
 vystyti transporto ir susisiekimo paslaugas bei infrastruktūrą, mažinant neigiamą
poveikį aplinkai;
 skatinti darnią gamybą ir vartojimą;
 geriau valdyti gamtinius išteklius;
 mažinti skurdą ir socialinę atskirtį;
 mažinti grėsmes visuomenės sveikatai;
 spręsti demografines ir emigracijos sukeltas problemas.
Gali būti rengiami projektai, skirti konkrečiai šiems tikslams pasiekti, tačiau verta
atkreipti dėmesį, kad šio prioriteto veiksmus gali įgyvendinti visose srityse vykdomi
projektai. Išskiriamos trys pagrindinės ES strateginės kryptys iki 2020 m.: pažangus
augimas (žinių, švietimo ir skaitmeninės visuomenės skatinimas, bei inovacijų ekonomikos
vystymas), tvarus augimas (siekti, kad mūsų gamybos sektorius tausiau naudotų išteklius
ir kartu didėtų mūsų konkurencingumas) ir integracinis augimas (didinti įvairių
visuomenės sluoksnių dalyvavimą darbo rinkoje, skatinti įgyti įgūdžių, kovoti su skurdu,
skatinti socialinę ir teritorinę sanglaudą).
1.4

DARNAUS PROJEKTŲ VALDYMO VERSLO ĮSTAIGOSE VERTINIMO
MODELIS

Įvairių procesų projektų darnaus vystymo vertinimo metodologija ir modeliavimas
pagrįsti moksliniu tyrimu. Pažymėtina, kad tiriant įvairių procesų darnų vystymąsi
empiriškai galima nustatyti darnaus vystymo principų taikymo įtaką subjektų valdymui,
tačiau negalima tiesiogiai stebėti, kaip darni plėtra vyksta.
Kuriant modelį ir siekiant pagrįsti darnos principų atranką buvo atliktas kokybinis
tyrimas, kai duomenys rinkti ekspertų apklausos metodu. Remiantis ekspertų vertinimais,
nustatomas jų nuomonių tiriamu klausimu atitikimo laipsnis ir išvadų objektyvumas, kurį
lemia esminiai realūs faktų ir reiškinių ryšiai.
Mokslinei analizei pagrįsti pasirinkta verslo įmonių praktika darniame projektų
valdyme. Analizuota kaip darnaus vystymosi principai atsispindi projektų valdyme, kaip
laikomasi ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių dimensijų įgyvendinant darnų
vystymąsi. Buvo išsikeltas tyrimo tikslas – nustatyti darnaus vystymosi principų svarbą
verslo įmonių projektų valdyme. Ekspertinis vertinimas apėmė pagrindines tyrimo
problemas: Kokie darnaus vystymosi principai geriausiai įgyvendinami projektų valdyme
verslo įmonėse? Kokia darnaus projektų valdymo įtaka verslo įmonėse? Kokios darnaus
projektų valdymo verslo įmonėse tobulinimo kliūtys?
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Atlikus tyrimą ir apklausus 15 ekspertų, dirbančių Lietuvos verslo įmonėse bei
turinčių patirties įgyvendinant projektus, iš pateiktų atsakymų galima teigti, jog, siekiant
darnaus projektų valdymo svarbu išlaikyti visų trijų (ekonominės, socialinės ir ekologinės)
dimensijų darną (žr. pav. 3).

Ekologinė
aplinka
34%

Ekonominė
aplinka
29%

Socialinė
aplinka
37%

3 paveikslėlis. Darnaus projektų valdymo aplinkų svarba verslo įmonėse.

Ekonominėje aplinkoje svarbu diegti technologines naujoves, kurios socialinėje
aplinkoje gerina paslaugų kokybę bei mažina aplinkos taršą, atvižvelgiant į ekologinę
dimensiją. Taip pat įgyvendinant projektus yra sukuriamos naujos darbo vietos ir
didinamas darbo našumas, taip prisidedant prie darbuotojų užimtumo bei geresnio darbo
užmokesčio. Tačiau įgyvendinant darnius projektus labiau reikėtų atkreipti dėmesį į
energijos panaudojimo efektyvą ir užtikrinti tinkamą atliekų perdirbimą. Atlikus darnumo
principų svarbą projekto valdymo srityse buvo nustatyta, kad ne vienas principas nebuvo
vertinamas kaip netinkamas ar nesvarbu projektų valdyme. Tačiau ekspertų nuomone
Harmoningas socialinių, aplinkosauginių ir ekonominių aspektų įtraukimas labai svarbus
projekto kontekstui ir turiniui, taip pats svarbu suinteresuotų šalių valdyme. Trumpalaikių
ir ilgalaikių tikslų siekimas bei vietinių ir pasaulinių išteklių naudojimas svarbiausias
projekto turininiui ir suinteresuotoms šalims, projekto sėkmei, o mažiau svarbu rizikos
valdymui ir pirkimams. Skaidrumas ir atskaitomybė vertinamas kaip pačiu svarbiausiu
principu iš visų išskirtų darnumo principų, o jo svarba labiausia pasireiškia rengiamose
projekto ataskaitose, pirkimuose ir rizikos valdyme. Ne ką mažiau svarbus principas –
asmeninės vertybės ir etika, kuris akcentuojamas projekto komandos formavime bei
įgyjant projektų valdymo patirties.
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Institucijų, teikiančių paramą verslui,
trūkumas

20%

13%

13%

53%

Nestabili valstybės politika

13%

60%

20%

7%

Nuolat kintantys teisės aktai

13%

60%

20%

7%

Vartotojai nerodo poreikio 7%

20%

60%

Informacijos apie darnų projektų valdymą
stoka

60%

Išorinės paramos stoka

60%

Visiškai sutinku

Sutinku

Nesu tikras

7% 7%
13% 7%

0%

Nesutinku

27%

20%
7% 7%

Visiškai nesutinku

4 paveikslėlis. Kliūtys darančios įtaką darniam projektų valdymui verslo įmonėse.

Respondentai išskyrė didžiausias kliūtys su kuriomis susiduriama siekiant darnaus
projektų valdymo (žr. Paveikslėlis 4), tai yra informacijos apie darnų projektų valdymą
trūkumas ir paramos stoka. Todėl itin svarbu kuo labiau skatinti socialinę partnerystę tarp
viešojo ir privataus sektorių bei plėsti socialinį dialogą.
IŠVADOS
Galima teigti, kad darnus organizacijos vystymas – tai abipusė nauda, teikiama tiek
organizacijai, kuri kuria ir plėtoja savo verslą, tiek bendruomenei (visuomenei), kuri turi
gyventi šalia savo veiklą plėtojančios organizacijos, o gal net joje dirbti.
Visų ekonominės veiklos dalyvių darna leidžia išvengti skaudžių padarinių (vieniems
– ekonominių, kitiems – ekologinių). Taip pat itin pabrėžtina mokslo ir verslo
bendradarbiavimo nauda.
Bendradarbiaujant galima pasiekti mokslo sukurtų rezultatų inovatyvaus pritaikymo
versle bei produktų komercializavimo. Taip pat verslo įmonės gali pasiekti geresnių
rezultatų, gaunant daugiau pajamų pagal užsakomųjų paslaugų sutartis bei taip sukurti ar
praplėsti inovacinę ir konkurencingą veiklą ir vėliau padidinti pardavimus, kurie sąlygoja
augančias pajamas ir didėjančias galimybes investuoti į naujus projektus.
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THE SUSTAINABLE PROJECTS MANAGEMENT: DARNUS PROJEKTŲ
VALDYMAS: COOPERATION BETWEEN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
AND BUSINESS
Santa Damijonaityte, Laura Vilutiene

The sustainability is one of the most important challenges now and in the future. Although sustainable
development is already has become an important topic in politics, business and society, but there is still a
lack of understanding, what it is. During the implementation of the new agenda of sustainable development,
by the 2030 year at the national level, in 2016 it is focused on increasing of official assistance development
and assurance of effectiveness, promotion of the business cooperation with other institutions. In this paper it
is presented the point of project management, the conception of the sustainability, the features of education
and business institutions cooperation. At the end of this paper there is presented the assessment model of
sustainable project management in business institutions.
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PEDAGOGŲ APKLAUSOS IR PILOTINIŲ MOKYMŲ
APIE BENDRADARBIAVIMO INTERNETE
PRIEMONES REZULTATŲ TYRIMAS
Renata Danielienė
VšĮ „Informacinių technologijų institutas“ (ECDL Lietuva), Lietuva
Santrauka. IKT (Informacinės komunikacinės technologijos) svarbu naudoti mokinant įvairių dalykų mokyklose
siekiant įvairių tikslų: labiau įtraukti mokinius į mokymo procesą, naudoti naujausias technologijas, paskatinti
jaunimą įgyti darbui reikalingų IKT įgūdžių ir pan. Be operacinės sistemos ir dažniausiai naudojamų ofiso programų
žinių ir įgūdžių, labai svarbu efektyviai naudoti bendradarbiavimo internete priemones. Šiame straipsnyje pristatomi
Erasmus+ finansuojamo projekto „Bendradarbiavimo internete metodų ir priemonių taikymas mokyme”
(Online4EDU) mokytojų apklausos, vykdytos Lietuvos mastu, rezultatai bei pilotinių mokymų ir sertifikavimo
rezultatų tyrimas.
Raktiniai žodžiai: Skaitmeninis raštingumas, ECDL, Online4EDU, bendradarbiavimo internete priemonės.

ĮVADAS
VšĮ „Informacinių technologijų institutas“ (ITI) nuo 2000 m. yra oficialus skaitmeninio
raštingumo ECDL (European Computer Driving Licence - Europos kompiuterio vartotojo
pažymėjimas) sertifikavimo atstovas Lietuvoje. Institutas savo veiklą orientuoja į
skaitmeninio raštingumo ir naujų testavimo metodų tyrimus, automatizuoto testavimo
bazių projektavimą, ECDL testavimus, ECDL programos sklaidą ir plėtrą Lietuvoje, o taip
pat yra tarptautinių projektų partneris.
Šiuo metu ITI yra Erasmus+ finansuojamo projekto „Bendradarbiavimo internete
metodų ir priemonių taikymas mokyme” (Online4EDU) partneris. Kiti projekto partneriai
ECDL fondas, Estijos firma BCS Koolitus (ECDL Estija), organizacija SDC iš Vokietijos,
o projekto koordinatorius Latvijos asociacija LIKTA (ECDL Latvija).
Bendradarbiavimo internete svarba pabrėžiama visuose svarbiausiuose Europos lygio
dokumentuose susijusiuose su Skaitmenine darbotvarke. Ypač tai svarbu visų lygių
pedagogams, e. mokymosi kuratoriams bibliotekose, distancinio mokymo centruose,
interneto prieigos taškuose ir kitokiose panašaus tipo organizacijose. Projekto vykdymo
metu buvo ištirta bendradarbiavimo internete žinių ir įgūdžių naudojimas įvairaus lygio
mokymosi institucijose, nustatytas reikiamų žinių lygis, sukurtos technologinės priemonės
tam lygiui pagerinti bei sukurtos nacionalinės strategijos technologinių priemonių diegimui
šalių-projekto dalyvių formalaus ir neformalaus mokymo sistemose.
1.1

MOKYTOJŲ APKLAUSOS APIE BENDRADARBIAVIMO PRIEMONIŲ
NAUDOJIMĄ REZULTATŲ TYRIMAS

Remiantis Skaitmeninės dienotvarkės švieslentės duomenimis (2014 m.) Europos
sąjungoje apie 23%, o Lietuvoje virš 30% gyventojų neturi skaitmeninių įgūdžių. Norint,
jog žmogus galėtų efektyviai dalyvauti skaitmeninėje visuomenėje, jis turi turėti bent
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vidutinį skaitmeninių žinių ir įgūdžių lygį. Tačiau iš apklausų pastebima, kad beveik pusė
Europos populiacijos nepasiekia šio žinių ir įgūdžių lygio, turėdami žemą įgūdžių lygį arba
visai jų neturėdami. Todėl yra poreikis nustatyti skaitmeninių žinių ir įgūdžių lygį
specifinėse srityse, ypač tų, kurios siejasi su tiesioginio bendradarbiavimo internete
priemonių naudojimu.
Remiantis aukščiau aprašytomis priežastimis projekto Online4EDU metu Estijoje,
Vokietijoje, Latvijoje ir Lietuvoje buvo apklausiami su švietimo sistema susiję ekspertai
bei atliekama mokytojų apklausa apie bendradarbiavimo internete priemonių naudojimą.
Tyrimo tikslas - išsiaiškinti kaip mokytojai naudoja bendradarbiavimo internete
priemones, kaip jie vertina savo turimus įgūdžius ir žinias, kokių žinių jiems trūksta ir pan.
Apklausa buvo vykdoma nuo 2015 vasario 9 d. iki kovo 9 d. elektroniniu būdu Lietuvos
mokyklose.
Iš viso apklausoje dalyvavo 2819 respondentų: Estijoje 668, Vokietijoje 99, Latvijoje
644 ir Lietuvoje 1408 mokytojai, kurie atstovavo mažas (iki 200 mokinių), nedideles (200
– 500 mokinių), vidutinio dydžio (500-1000 mokinių) ir dideles mokyklas (virš 1000
mokinių).
Tyrimo metu nustatyta, kad daugiau nei pusė mokytojų mokymo tikslais iš viso nėra
naudoję internetinių saugyklų dalijantis mokymo medžiaga su mokiniais ir kalendorių bei
virtualių bendravimo sąsajų, taip pat nemažai mokytojų (apie 40%) nenaudoję kitų
bendradarbiavimo priemonių, tokių kaip taikomųjų programėlių, mobiliųjų įrenginių ir
virtualios mokymo(si) aplinkos. Labiausiai naudojama priemonė yra socialinės
žiniasklaidos priemonės.
Daugiau nei pusė apklaustų mokytojų prisipažino neturintys jokių įgūdžių arba turintys
tik šiek tiek įgūdžių darbui su bendradarbiavimo internete priemonėmis. Apie 52%
apklaustųjų tvirtino turintys geras arba labai geras žinias ir įgūdžius apie socialinės
žiniasklaidos priemones, ir apie 44% mokytojų moka gerai naudotis išmaniaisiais
įrenginiais.
Šios apklausos rezultatai parodė, kad labai svarbu sukurti mokymo programą ir
mokomąją medžiagą, kurią naudodami mokytojai galėtų kelti kvalifikaciją ir tai paskatintų
bendradarbiavimo priemones aktyviau naudoti mokymo procese.
Remiantis mokytojų apklausos duomenimis buvo kuriama mokomosios medžiagos
programa, mokomoji medžiaga ir žinių patikrinimo bei sertifikavimo testo klausimai.
Mokomoji medžiaga patalpinta Moodle aplinkoje http://moodle.bcskoolitus.ee/.
1.2

PILOTINIŲ MOKYMŲ LIETUVOJE DUOMENŲ ANALIZĖ

Parengus mokomąją medžiagą ir žinių patikrinimo bei sertifikavimo testus kiekvie-noje
projekto partnerio šalyje buvo organizuoti pilotiniai mokymai.
Pilotiniai mokymai vyko 3 mėn. nuotoliniu būdu naudojant Moodle aplinką, tačiau du
susitikimai vyko mokymų klasėse. Pirmojo susitikimo metu mokytojai buvo supažindinti
su projekto rezultatais, bandė Moodle aplinką ir naudodami projekto metu sukurtą pradinio
žinių lygio nustatymo priemonę Barometrą, įsivertino turimą žinių lygį apie
bendradarbiavimo internete priemones.
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Bendradarbiavimo internete įgūdžių barometro testą sudarė 31 klausimas iš trijų temų:
bendros žinios apie bendradarbiavimą internete, internetiniai seminarai, mobilaus
bendradarbiavimo žinios ir įgūdžiai. Išlaikius testą pateikiamas bendrasis žinių įvertinimas,
taip pat ir įvertinimai kiekvienoje kategorijoje atskirai. Rezultatai pateikiami ekrane bei
išsiunčiami e. paštu.
Bendradarbiavimo internete įgūdžių barometro testą gali laikyti visi interneto
naudotojai: http://www.ecdl.lt/online4edu-testas.

1 paveikslėlis. Bendradarbiavimo internete įgūdžių barometro testo rezultatų pavyzdys.

Tokia žinių įsivertinimo priemonė nustato turimą žinių lygį, o taip pat paskatina
dalyvius tobulinti trūkstamas žinias ir įgūdžius.
Lietuvoje pilotiniuose mokymuose dalyvavo 46 mokytojai, iš kurių 45 moterys ir 1
vyras. Dauguma mokytojų buvo 36 - 45 metų amžiaus (43%). Beveik visi dalyviai turėjo
ilgą mokymo patirtį: 16 mokytojų turėjo daugiau nei 20 metų mokymo patirtį, 16 mokytojų
mokymo patirtis - 11 - 20 metų ir tik 4 mokytojų patirtis - 1 - 5 metai.
Jei pažvelgsime į mokomus dalykus, tai 20% dalyvių buvo pradinių klasių mokytojai,
14 % dalyvių nurodė, kad jie moko IKT, technologijas, 14% - užsienio kalbas, 11% gamtos mokslus, 11% - matematiką, 11% - skaitymą, rašymą ir literatūrą. Žemiau esančioje
diagramoje pateiktas detalesnis pilotiniuose mokymuose dalyvavusių mokytojų
pasiskirstymas pagal dalykus.
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2 paveikslėlis. Lietuvos mokytojų pasiskirstymas pagal mokomus dalykus.

Bendras pradinių žinių (apie bendradarbiavimo internete priemones) įvertinimas
parodė, kad 39% mokytojų turi vidutinį pradinių žinių lygį, 57% mokytojų turi gerą arba
labai gerą pradinių žinių lygį ir tik keli mokytojai turi menkas žinias.
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Bendros žinios

Internetiniai
seminarai

0% - 25%

26%-50%

Mobilusis
bendradarbiavimas
51%-75%

Iš viso

76%-100%

3 paveikslėlis. Žinių pradinio lygio nustatymo testo rezultatai

30% dalyvių turėjo geras ir 70% labai geras bendras žinias apie bendradarbiavimą
internete. 17% dalyvių turėjo geras žinias, 78% dalyvių turėjo labai geras žinias apie
internetinius seminarus ir tik keliems mokytojams trūko žinių šioje srityje.
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Iš viso
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4 paveikslėlis. Žinių pradinio lygio nustatymo testo rezultatai pagal amžių

Beveik pusė dalyvių (47%) turėjo geras žinias, 37% turėjo labai geras mobilaus
bendradarbiavimo žinias ir įgūdžius, 15% mokytojų trūko žinių šioje srityje. 26 - 40 metų
amžiaus mokytojai turėjo geresnes žinias, lyginant su mokytojais, kurie turi daugiau nei 55
metus. Tačiau ir jaunesni mokytojai turėjo prastesnes žinias apie mobilaus
bendradarbiavimo priemones. Testo rezultatai rodo, kad mokytojams trūksta žinių apie
mobilaus bendradarbiavimo priemones, o ypač vyresnio amžiaus mokytojams, be to
mokytojai virš 55 m. turėjo prastesnes žinias lyginant su jaunesniais mokytojais.
1.3

PILOTINIŲ MOKYMŲ DALYVIŲ ŽINIŲ SERTIFIKAVIMAS

Sertifikavimas suteikia objektyvią kvalifikacijos lygio patikrinimo priemonę,
kompiuterių naudotojai gali demonstruoti savo pasiekimus pasaulyje pripažintu standartu.
Online4EDU projekto metu buvo numatyta, jog pasibaigus pilotiniams mokymams bus
vertinama įgyta mokytojų kvalifikacija naudojant pasaulyje pripažinto standarto
sertifikavimą. Mokymų dalyvių žinių įvertinimui buvo pasirinktas ECDL sertifikavimas.
ECDL yra visame pasaulyje pripažįstamas kaip skaitmeninio raštingumo standartas; toks
sertifikavimas suteikia galimybę kelti kvalifikaciją ir įgyti naujų žinių bei įgūdžių, kurie
padės darbuotojų karjeroje. ECDL tapo skaitmeninio raštingumo standartu daugumoje
įstaigų visame pasaulyje. Tuo remiantis dauguma įmonių reikalauja iš būsimų darbuotojų
turėti ECDL sertifikatą, kad pastarieji galėtų įrodyti turimą kvalifikaciją IRT srityje.
Viena iš ECDL programų yra „Bendradarbiavimas internete“, kuri didžiąją dalį
padengė mokomosios medžiagos programą (t.y. mokomosios medžiagos programa ir
medžiaga buvo daug platesnė). Pilotinių mokymų metu mokytojai laikė du testus:
 ECDL testas „Bendradarbiavimas internete“,
 Projekto metu sukurtą žinių patikrinimo testą „Bendradarbiavimas internete
mokytojams“.
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Visi projekto dalyviai sėkmingai išlaikė abu testus. Pirmąjį testą sudarė 36 klausimai,
testas laikomas išlaikytu, teisingai atsakius į 27 klausimus. Antrąjį testą sudarė 14
klausimų, testas laikomas išlaikytu, teisingai atsakius į 11 klausimų.
32% dalyvių laikydami ECDL testą „Bendradarbiavimas internete“ suklydo iki 4
klausimų, ir tai rodo labai gerus pasiekimus. 27% dalyvių suklydo į 5 klausimus, o likusieji
dalyviai suklydo iki 9 klausimų.
Antrąjį testą „Bendradarbiavimas internete mokytojams“ sudarė 14 klausimų. 41%
dalyvių laikydami šį testą atsakė į visus klausimus teisingai, dar tiek pat dalyvių atsakė į
vieną klausimą iš 14 neteisingai, o likusieji neteisingai atsakė į 2 klausimus.
Sėkmingi testų laikymo rezultatai buvo pasiekti, kadangi visi pilotiniuose mokymuose
dalyvavę mokytojai buvo labai motyvuoti, didelė dalis mokytojų, norėdami kuo efektyviau
įsisavinti bendradarbiavimo žinias ir įgūdžius, atliko daugiau praktinių užduočių, nei iš jų
buvo prašoma (7 mokytojai atliko visas užduotis).

5 paveikslėlis. Dviejų testų laikymo rezultatai.

Pilotiniame mokyme dalyvavusiems mokytojams buvo išduoti kursų baigimo, ir
sėkmingai išlaikiusiems testus nemokamai išduoti ECDL Profile pažymėjimai.
IŠVADOS
Bendradarbiavimo internete priemonių naudojimo tema yra labai svarbi visiems
gyventojams, o ypač pedagogams. Šios priemonės gali palengvinti ugdymo procesą, labiau
įtraukti mokinius į dėstomą dalyką, padidinti mokytojų darbo produktyvumą ir pan.
Apklausos tyrimo rezultatai parodė, kad bendradarbiavimo internete priemonių
mokymo programa yra reikalinga, kadangi mokytojai savo apklausos metu atsakymais
pademonstravo gan žemą šios problematikos supratimą ir turimų įgūdžių lygį. Galimybė
kūrybiškai ir inovatyviai bendrauti su besimokančiais palengvintų jiems siekti reikiamų
mokymosi rezultatų. Ši galimybė gali būti prarasta, jei mokytojai neturės pakankamai
technologinių žinių.
Pilotinių mokymų metu įvertinus pradinį turimą žinių lygį nustatyta, kad mokytojai turi
mažiau žinių ir įgūdžių apie mobilias bendradarbiavimo priemones. Taip pat nustatyta, jos
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vyresnio amžiaus mokytojai (virš 55 m.) turi mažiau žinių ir įgūdžių apskritai apie
bendradarbiavimo priemones.
Pasibaigus pilotiniams mokymams ir įvertinus įgytas mokytojų žinias ir įgūdžius
matome jų pažangą – visi mokytojai sėkmingai išlaikė egzamino metu pateiktus su testus
apie bendradarbiavimo priemones. Pilotinių mokymų metu mokytojai buvo motyvuoti;
siekė įgyti naujų žinių ir įgūdžių bei stengėsi, kadangi žinojo, jog pasibaigus mokymams
bus tikrinamos (sertifikuojamos) įgytos žinios.
Šios projekto apklausos ir pilotinių mokymų metu atlikti tyrimai parodė, kad labai
svarbu mokytojams kelti kvalifikaciją bei paskatinti bendradarbiavimo priemones aktyviau
naudoti mokymo procese.
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RESEARCH ON THE SURVEY AND PILOT TRAINING FOR TEACHERS ON
THE ONLINE ENVIRONMENTS FOR COOPERATION
Renata Danieliene

It is important to use ICT (Information Communication Technologies) in teaching process at schools for a
number of purposes: to involve students in the learning process, to use the latest technologies, to encourage
young people to acquire the necessary ICT skills for work and so on. In addition to the operating system and
knowledge and skills of commonly using office applications, it is very important to use online collaboration
tools in the internet. In this paper there is presented the Erasmus + project’s "Online Collaboration Methods
and Tools in Education" (Online4EDU) teacher’s surveys, which were conducted in Lithuania, the results of
the project and the results of research of the pilot trainings and certification.
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NAUJI MOKYMO IR MOKYMOSI METODAI: PAL
PROJEKTO PATIRTIS
Danguolė Rutkauskienė, Renata Norbutaitė
Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Anotacija. Mokymas ir mokymasis žinių visuomenėje yra labai aktuali tema. Šiuo metu švietimo sistemos išgyvena
krizę, kai nėra tinkami anksčiau naudoti mokymo ir mokymosi būdai, tačiau nauji mokymosi būdai arba nėra
sugalvoti, arba nėra pripažinti visuomenės ir pagrindinių, švietimą organizuojančių sistemos organų. Šiame
straipsnyje pristatomi metodai ir mokytojų kvalifikacijos kėlimo būdas, sukurtas projekto PAL - Mokymosi
akreditacijos skatinimas (angl. Promoting Accreditation and Learning) metu. Projekto metu jie buvo ne tik sukurti,
tačiau ir išbandyti, kas leido patikrinti jų tinkamumą praktikoje. Straipsnio tikslas yra supažindinti su gerąja mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo patirtimi išnaudojant naujus mokymo(-si) metodus, įtraukiančius visus mokymosi būdus.
Raktiniai žodžiai: Mokymas, mokymasis, mokytojų kvalifikacija, kvalifikacijos tobulinimas.

ĮVADAS
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad „Mokymo metodų srityje pirmenybė teikiama
tradiciniams mokymo metodams, o nauji mokymo metodai suprantami pernelyg
supaprastintai ir paviršutiniškai, neįsigilinama į jų tikrąją paskirtį ir tikslus.“[6]. Galima
teigti, jog ši situacija kyla dėl to, kad pats mokymo ir mokymosi procesas yra formalus,
mokytojams suteikiamos galimybės kelti savo profesinę kvalifikaciją tik pripažintais
būdais ir tik akredituotose institucijose, teikiančiose kvalifikaciją patvirtinančius
dokumentus.
Šiuo metu viešai pripažįstama, kad „Mokymo proceso organizavimo ir vykdymo srityje
reikia ieškoti naujų galimybių plėtoti mokytojų kompetencijas aktyvių mokymo metodų
taikymo srityje.“ [6] Deja, bet tikslinių nacionalinių projektų, skirtų išspręsti susidariusią
problemą pasiūlos nejaučiama ir jų pasigendama. Tuo labiau, kad šalyje pripažįstama, jog
„svarbu labiau motyvuoti mokytojus ieškoti naujų veikimo metodų visose mokymo
proceso srityse.“
Mokymo proceso organizavimo ir vykdymo srityje reikia ieškoti naujų galimybių
plėtoti mokytojų kompetencijas aktyviųjų mokymo metodų taikymo srityje. Nors tyrimo
rezultatai rodo, kad mokytojai pakankamai gerai vertina savo turimas kompetencijas,
negalima atmesti prielaidų, kad šie metodai, jų tikslai ir taikymo galimybės suprantamos
pernelyg ribotai.[6]
Mokslininkai ([2], [8]) išskiria pagrindinius tris mokymosi būdus, apimančius
visuomenėje priimtinus ir žinomus įgūdžių ir žinių įsisavinimo būdus: formalus,
neformalus ir savaiminis būdai. Tai aktualu ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje - mokslininkai
dažnai kalba apie šiuos skirtingus mokymosi būdus ([5], [4], [1], [3], [7]).
Projektu „Promoting Accreditation and Learning“ (toliau – PAL) buvo siekiama
parodyti, kad mokymas(-is) vyksta ne tik formaliuoju mokymosi būdu ir paskatinti naudoti
kitus kvalifikacijos kėlimo būdus. Taip pat „Promoting Accreditation and Learning“
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projektas (toliau – PAL) pateikia įvairius, naujus mokymo(-si) metodus, skirtus darbui
komandoje, bet adaptuoti šie metodai taip pat galimi ir darbui mokinių klasėje.
Straipsnio tikslas yra supažindinti su gerąja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
patirtimi išnaudojant naujus mokymo(-si) metodus, įtraukiančius visus mokymosi būdus.
Rengiant straipsnį bus aptariama projekto PAL įgyvendinimo metu sukurti nauji
mokymosi metodai bei jų pritaikomumas....
1.1. MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS LIETUVOJE
Anot Europos Komisijos [9] „reikalingas aukštos kokybės pirminis mokytojų rengimas
ir nuoseklus nuolatinio profesinio tobulėjimo procesas, leidžiantis mokytojams nuolat
atnaujinti įgūdžius, kurių reikia žiniomis pagrįstoje visuomenėje“. Valstybės švietimo
strategijos 2003- 2012 m. nuostatose [10] teigiama, kad yra „sukuriama integrali mokytojų
rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo sistema, orientuota į kintantį mokytojo vaidmenį
žinių visuomenėje“.
Lietuvoje, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas yra laikomas visiškai atvira sistema,
kuri reguliuojama tik finansavimo ištekliais ir jų suteikiamomis galimybės bei esami
reikalavimai, reglamentuojami kaip neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalis, pagalbos
mokyklai ir pedagogui funkcija bei pedagogo teisė ir prievolė. Patį pedagogų kvalifikacijos
kėlimą organizuoja ir dažnais atvejais įgyvendina Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministerija. Svarbiausios institucijos, vykdančios pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo organizavimo ir vykdymo funkcijas savivaldybės lygmenyje yra švietimo
centrai, atliekantys poreikių tyrimus, organizuojantys kvalifikacijos tobulinimą ir
perkvalifikavimą, sudarantys sąlygas gerosios patirties sklaidai.
Pastebima, kad pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių asmenų specialus
ruošimas nėra vykdomas, tad asmenys, mokantys mokytojus nebūtinai yra aukštos
kvalifikacijos profesionalai, atsakantys už suteikiamą informaciją. Taip pat, mokytojo
profesijos kompetencijos apraše yra apibrėžiamos mokytojo kompetencijos tačiau jos
nedetalizuotos ir aiškiai neatskirtos, todėl kelia problemą pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo paslaugos teikėjui vertinant pedagogų kompetencijų įgijimą ir kaitą.
Šios susiklosčiusios aplinkybės verčia manyti, kad patys mokytojai gali mokyti kolegas
ir dalinantis sukaupta patirtimi, padėti kolegoms spręsti susidariusias situacijas. Tokiu
būdu „atverti galimybes bei siūlyti įvairias paslaugas, padedančias žmogui tobulinti
gebėjimus remiantis profesinėmis kvalifikacijomis bei visapusišku savęs tobulinimu,
įgyjant pasitikėjimo savo jėgomis, atsakomybės už save, bendruomenę, valstybę ir
aplinką“ [11].
1.2.

PROJEKTE SUKURTI METODAI, JŲ PRAKTINIS PANAUDOJIMAS

Visi mokymo(-si) įrankiai projekto įgyvendinimo metu buvo kuriami atsižvelgiant į tai,
kad mokytojai ir mokyklų administracijos darbuotojai yra sukaupę didžiulę darbinę patirtį
ir dėl to nėra būtina visuomet mokytis iš asmenų, dirbančių kitose institucijose, o gali būti
labai naudinga tobulinti savo žinias, pasitelkiant kolegas.
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Sukurtas mokomųjų metodų rinkinys gali būti naudojamas įvairiems tikslams
realizuoti:
 Metodai gali paskatinti naudoti įvairius būdus, bendraujant su kolegomis, ar
darbuotojų susirinkimų metu. Jie skatina žinių ir patirties dalinimąsi.
 Dalyvavimas užsiėmimuose yra galimas keliais būdais. Asmuo gali būti paprastas
dalyvis, renginio vedėjas arba mokytojas gali priimti PAL mokymosi čempiono iššūkį ir
siekti jį įveikti, jei pageidaujama labai oficialaus ir formalaus dalyvavimo, kuriame yra
stebima individuali pažanga.
Skirtingi metodai gali būti naudojami remti profesionalų dalijimąsi žiniomis, įgūdžiais
ir darbine veikla. Metodai ir bendradarbiavimo veiklos, pateiktos šiame rinkinyje yra tik
pavyzdžiai, kurie gali būti naudojami siekiant išnaudoti ir pagilinti mokytojų patirtį.
PAL projekto metu buvo sukurtas Mokomųjų metodų rinkinys, siekiant sudaryti gaires,
kuriose būtų numatoma, kaip organizuoti mokytojų mokymus ir juos vykdant, sukurti
mokykloje aplinką, skatinančią tobulėti ne tik mokiniams, bet ir mokytojams bei dalintis
profesinėmis žiniomis kolektyve. Metodai, pateikti šiame rinkinyje buvo išbandyti
Vengrijos, Airijos, Lietuvos, Šiaurės Airijos ir Lenkijos mokyklose bei švietimo centruose.
Visų, Mokomųjų metodų rinkinyje pateiktų metodų pavadinimai: Kavinės stiliaus darbo
erdvė; Dvejetai ir ketvertai; Profesinių šaltinių dalinimosi erdvė; Profesionali galerija;
Minčių lietaus karuselė; Parodyk ir Papasakok; Žaibiška kalba; Greitasis susipažinimas;
Sekimas; Darbu paremtas mokymasis; Žuvys akvariume; Mokymasis vizituojant;
Paaiškinti, Demonstruoti, Imituoti, Praktikuotis; Standartizacija; Pedagoginių knygų
klubas; Aktyvaus mokymosi rinkinys.
Toliau bus pateikti kelių metodų daliniai aprašymai, kuriuos rekomenduojame naudoti
darbui su kolegomis, arba realizuojant pamokinę mokinių veiklą.
1.2.2 Kavinės stiliaus darbo erdvė
Metodas paremtas idėja, jog dalyviai nori dalyvauti konstruktyviame dialoge ir
pasidalinti savo žiniomis su kitais dalyviais įvairiomis temomis, judėdami nuo vieno stalo
prie kito. Metodo įgyvendinimas pradedamas nuo renginio vedėjo prisistatymo ir trumpo
papasakojimo apie planuojamą veiklą. Dalyviai supažindinami su koordinatoriais ir
pristatomomis temomis (skirtinga tema vystoma prie skirtingo stalo). Dalyviai paskirstomi
į grupes, prie kiekvieno stalo turi būti nuo 3 iki 6 dalyvių. Kiekvienas koordinatorius (kiek
yra temų renginyje, tiek turi būti koordinatorių), po trumpo temos pristatymo, moderuoja
dalyvių pokalbį, užduoda, ar patikslina klausimus. Pokalbiai trunka iki 15 minučių. Yra
skatinama pasižymėti idėjas jas užrašant ar nupiešiant pateiktame popieriaus lape.
Pasibaigus paskirtam laikui, vedėjas praneša apie laiką eiti prie kito stalo ir dirbti su ten
esama tema. Grupių sudėtis nekinta bei koordinatoriai nepereina prie kito stalo. Viskas
vyksta taip pat, kaip ir prie pirmojo stalo, tik koordinatorius bendrauja su nauja dalyvių
grupe. Pokalbio metu koordinatorius gali pasiūlyti naujas idėjas, kitus požiūrio taškus.
Pasibaigus pokalbiams ir diskusijoms, kiekvieno koordinatoriaus paprašoma pasidalinti
įspūdžiais, kaip sekėsi vystyti pokalbį bei ko buvo pasiekta. Galiausiai dalyviai ir
organizatoriai pasidalina savo mintimis apie renginį, jį įvertina.

Advanced Learning Technologies/ Pažangios mokymosi technologijos

134

1.2.3 Dvejetai ir ketvertai
Šio metodo dėka į veiklą įsitraukia visi dalyviai. Dalyvaujantys gali su visais pasidalinti
savo mintimis, idėjomis bei patirtimi. Ši patirties ir minčių sklaida pirmiausia vyksta
porose, vėliau grupė padidėja iki keturių asmenų ir po to, norintys gali papasakoti savo
patirtį visiems susirinkusiems. Tikėtina, kad dalinimasis patirtimi paskatins konstruktyvią
diskusiją.
Metodas remiasi dalyvių ir organizatorių patirtimi bendradarbiavimo, problemų
sprendimo, informacijos dalinimosi patirtimi. Darbas šiuo metodu ypatingai gerai įtraukia
tylesnius kolektyvo narius. Dvejetų ir ketvertų metodas reikalauja mažos organizatorių
kontrolės ir skatina dalyvių diskusiją.
1.3.

PROJEKTE NAUDOJAMI MOKYMOSI BŪDAI

Neformalus mokymasis yra įprastas reiškinys visose švietimo institucijose. Mokytojai
dalinasi idėjomis, turima informacija, ištekliais, konsultuojasi tarpusavyje. Tačiau, nors jis
vyksta kiekvieną dieną, šis mokymosi būdas dažnai lieka viešai nepripažintas. Dažnai
nutinka taip, kad individai net nesuvokia, kokia yra neformalaus mokymosi vertė, kokią
naudą gauna visi šio proceso dalyviai ir kaip stipriai asmenys gerina savo profesines
kompetencijas.
PAL projekte skatinamas mokytojų ir administracijos darbuotojų profesinės
kvalifikacijos kėlimas ir švietimo srities darbuotojų bendradarbiavimas. Tai realizuojama
įvairiose projekto veiklose, tačiau ypač juntama per Mokymosi čempionų veiklą.
1.3.1

Mokymosi čempionų iššūkis

Mokytojai, panaudodami PAL mokymosi čempionų veiklą, turi galimybę fiksuoti,
reflektuoti bei dalintis turimomis žiniomis. Kolegos, dalyvaujantys šiame projekte mokosi
atpažinti neformalų profesinį tobulėjimą, jį pripažinti, įvertinti ir skatinti. Individai, kurių
profesinis tobulėjimas atitinka kriterijus, iškeltus projekto “Mokymosi čempiono iššūkis”
gauna institucijos patvirtintus pažymėjimus, patvirtinančius jų mokymąsi neformaliuoju
būdu.
Šio projekto kūrėjai ir vykdytojai atlikdami veiklas nesiekia įrodyti vienos mokymosi
formos pranašumo prieš kitas. Jie tik nori asmenims suteikti galimybę mokytis įvairiais
metodais ir formomis bei tai įrodyti tokios pačios svarbos dokumentais. Projekto metu
sukurta sistema taip pat leidžia mokytojams gauti akredituotą dokumentą, įrodantį, kad jie
kėlė savo profesines kompetencijas, vykdydami PAL projekte pateiktas užduotis.
1.3.2

Mokymosi čempionų iššūkio esminiai reikalavimai

Tam, kad asmuo būtų pripažintas "PAL Mokymosi čempiono iššūkio“ laimėtoju, jis
turi užsiimti savaiminiu mokymusi ir skatinti bei dalintis turimomis žiniomis su mokyklos
bendruomene, kolegomis. Didžiausias dėmesys šiame iššūkyje skiriamas savaiminiam bei
neformaliam mokymuisi.
Norint gauti Mokymosi čempiono vardą, reikia surinkti 30 PAL taškų vienerių
akademinių metų laikotarpiu. Šie taškai renkami organizuojant ir dalyvaujant profesiniuose
renginiuose, kurie skatina švietimo darbuotojo kvalifikacijos gerinimą. Pagrindinis
Advanced Learning Technologies/ Pažangios mokymosi technologijos

135

reikalavimas, renkant taškus, kad bent 10 PAL taškų būtų surinkta vedant neformalius
mokymus, skirtus gerinti dalyvių profesines kompetencijas.
IŠVADOS
Mokymasis gali vykti įvairiais metodais bei būdais. Galimi mokymosi būdai yra trys:
formalus, neformalus ir savaiminis. Lietuvos švietimo sistemoje oficialiai pripažintas ir
vertinamas kvalifikacijos kėlimui, yra tinkamas tik vienas – formalus mokymosi būdas.
PAL projektas suteikia galimybę išnaudoti likusius mokymosi būdus ir taip kelti savo
kvalifikaciją įvairiai, pavyzdžiui bendraujant su kolegomis, konsultuojantis, ar mokantis
savarankiškai.
Projekto metu buvo sukurti ir išbandyti įvairūs mokymosi metodai. Jie švietimo srities
darbuotojų pripažinti kaip tinkami darbui su kolegomis, siekiu tobulinti profesines
kompetencijas.
Norint priartinti neformalų ir savaiminį mokymosi būdus prie formaliojo, PAL projekto
vykdytojai sukūrė „Mokymosi čempiono iššūkį“, kuriame reikia atlikti įvairias
kvalifikacijos kėlimo užduotis, rinkti taškus ir surinkus reikalaujamus 30 taškų, iššūkio
vykdytojas suteikia šį garbingą vardą.
Šis straipsnis parengtas įgyvendinant projektą PAL - Mokymosi akreditacijos skatinimas
(angl. Promoting Accreditation and Learning), projekto Nr. 2014-1-UK01-KA202-001646.
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NEW TEACHING AND LEARNING METHODS: PAL PROJECT EXPERIENCE
Danguole Rutkauskiene, Renata Norbutaite

Teaching and learning is very important and popular topic nowadays. Education system in Lithuania is on
crisis now. This situation happened due to long tradition, when teaching methods, which were used for
centuries is no longer useful, but new teaching methods does not exists, or are not legally used. In this article
will be presented teaching and learning methods, created during „Promoting Accreditation and Learning”
project. During this project, these new methods were not only created, but also used in practice. The aim of
the article is to present good teachers professional development experience, while using new teaching and
learning methods.
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