
Kodėl kartais sunku mokytis nuotoliniu būdu? 
 

Mokymosi visą gyvenimą paradigma iš esmės pakeitė ne tik iki tol nusistovėjusius 

mokymo(si) proceso dalyvių vaidmenis, jų atsakomybes ir mokymo(si) proceso organizavimą, bet 

ir pačią mokymo ir mokymosi sampratą.  

 

Akcentuodama, kad mokytis galima visur, o ne tik tam skirtoje ugdymo įstaigoje; kad mokytis 

galima ne tik su mokytoju ar jam tiesiogiai dalyvaujant, bet ir savarankiškai; kad mokosi ne tik 

vaikai, bet ir suaugusieji; kad mokytis galima tiesiog dėl savęs paties ar savo malonumui, o ne tik 

tam, kad gautum pažymėjimą ar įgytum profesinei veiklai reikalingų kompetencijų, mokymosi visą 

gyvenimą paradigma ne tik suformulavo naujus reikalavimus visai formaliojo ir neformaliojo 

mokymo(si) sistemai, bet ir sukūrė prielaidas patį mokymo(si) procesą traktuoti kitaip. T.y. 

suvokti jį kaip saviraiškos, savęs realizavimo galimybę, o ne tik kaip priemonę kažkokiems kitiems, 

dažnai ir ne pačių besimokančiųjų iškeltiems tikslams pasiekti, kažkokiai kitai ateities veiklai 

pasirengti. Kitaip sakant,  mokymosi visą gyvenimą kontekste mokymo(si) procese svarbi tapo ne 

ateities (t.y. mokausi tam, kad ateityje galėčiau, sugebėčiau ir pan.), o dabarties (t.y. tam, kad čia 

ir dabar veikčiau) dimensija. Tai reiškia, kad svarbu, ne tik ko mokausi, bet ir kodėl, vardan ko 

mokausi, kaip mokausi, kaip jaučiuosi, kai mokausi, kaip norėčiau mokytis ir pan.  

 

Ši nuostatų kaita labai svarbi suaugusiųjų mokymuisi, nes, iš vienos pusės, atveria jiems daug 

didesnes mokymosi galimybes, o iš kitos, sukuria puikias prielaidas gauti kiek įmanoma 

kokybiškesnes ir kiekvieno asmeninius poreikius labiau atliepiančias ugdymo(si) paslaugas. Šias 

prielaidas ir galimybes dar labiau padidina vis tobulėjančios įvairios informacinės 

komunikacinės technologijos (IKT) ir spartus jų diegimas ugdymo(si) praktikoje. Šiandieninė e-

mokymosi priemonių įvairovė (kaip pvz.  specialios kalbų mokymo(si) programos, ištisi nuotolinio 

ir e. mokymo(si) kursai, e-testai (demo testai), vaizdo paskaitos ir konferencijos, simuliacinės 

programos ir žaidimai, virtualios laboratorijos ir muziejai, įvairios interaktyvios mokymosi 

aplinkos, e.mokymosi medžiaga (CD, elektroninės knygos, ir kt.), atvirieji ištekliai ir pan.) sukuria 

teorines prielaidas visų besimokančiųjų mokymosi poreikiams tenkinti.    

 

Mokymasis, taikant IKT, taip pat ir nuotolinis mokymas(is), sukuria ypač palankias 

mokymosi galimybes tiems suaugusiesiems, kurie dėl įvairių priežasčių (sveikatos, negalės, 

socialinių, ekonominių, kultūrinių ar kt. problemų) turi ribotą mobilumą, negali atvykti ir/ar 

sistemingai lankyti ugdymo įstaigų, o tai reiškia ir gauti ugdymo(si) paslaugas. Kita vertus, kai 

kuriose regionuose tam tikrų ugdymo(si) paslaugų poreikis yra minimalus ir labai individualus (pvz. 

yra tik pora asmenų, norinčių mokytis lietuvių kalbos), todėl tokio pobūdžio paslaugos ir mokymai 

arba apskritai čia veikiančiose ugdymo(si) įstaigose neteikiami arba jų kaina yra neprieinama 

vartotojui. Šias problemas puikiai galima spręsti kuriant nuotolinio mokymo(si) kursus ir 

programas, pagal kurias besimokantieji galėtų mokytis jiems patogiu metu savo darbo ar 

gyvenamojoje vietoje. Tačiau tam, kad besimokantieji galėtų efektyviai naudotis visomis IKT ir 

nuotolinio mokymo(si) teikiamomis galimybėmis, reikia, kad tiek patys besimokantieji, tiek jų 

švietėjai būtų įvaldę tam tikras kompetencijas, kurių poreikis dirbant nuotoliniu būdu tampa vis 

akivaizdesnis ir aktualesnis.  

 

Viena iš esminių šiuo požiūriu kompetencijų yra besimokančiųjų gebėjimas dirbti 

savarankiškai, kitaip sakant, jų mokėjimas mokytis, nes, mokantis nuotoliniu būdu, nėra 

tiesioginio čia ir dabar veikiančio ir visą mokymąsi organizuojančio mokytojo. Nuotolinio 

mokymo(si) atveju „besimokantysis ir jo mokytojas yra dažniausiai atskirti pagal vietą ir laiką, 

todėl tas „nutolęs“ mokinys yra gerokai nepriklausomas ir mokantis jo pastangos nukreiptos į 

save“ (Tight, 2007, p. 117).  

 



Ir nors mokslininkai (Teresevičienė ir kt., 2012) iki šiol nesutaria dėl vieningo šią veiklą 

nusakančio termino, vadindami tai savarankišku mokymusi,  savimoka, saviugda ar tiesiog 

mokymusi, tai yra esminė besimokančiojo, ypač suaugusio besimokančiojo, veikla, o kartu ir  

svarbiausia suaugusiųjų švietimo teorijos ir praktikos idėja (Tough, 1978; Knowles, 1983; Candy, 

1991 ir kt.).   

 

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

pasiekti tam tikrą rezultatą. Tie žingsniai, pasak H. Reinders ir C. Balcikanli (2011), yra tokie: 

1) mokymosi poreikių nustatymas,  

2) tikslų nustatymas,  

3) mokymosi planavimas,  

4) išteklių atranka (paieška),  

5) mokymosi strategijų pasirinkimas, 

6) įgyvendinimas (praktika),  

7) stebėjimas,  

8) vertinimas ir grįžtamasis ryšys. 

 

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

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

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

mokytis ir valdyti savo mokymąsi.   

 

Tuo tarpu praktinės situacijos analizė įgalina teigti, kad didžioji dalis šiandieninių 

suaugusiųjų, beveik nepriklausomai nuo jų amžiaus, mokėsi ir pirminę mokymosi patirtį įgijo 

mokymo paradigmos sąlygomis. Tai reiškia, kad dažniausiai visam jų mokymosi procesui 

vadovavo mokytojas. Mokytojas kėlė mokymosi tikslus, numatė jiems pasiekti reikalingą turinį, 

parinko atitinkamus mokymo ir mokymosi metodus, formas ir priemones, vertino, kiek tie tikslai 

yra pasiekti ir t.t. Tuo tarpu besimokančiųjų aktyvus dalyvavimas apsiribojo atėjimu į užsiėmimus, 

kruopščiu pateiktų užduočių atlikimu ar kuo tikslesniu atitinkamos mokytojo ar vadovėlyje 

pateiktos medžiagos įsisavinimu. Tai reiškia, kad tokią mokymosi patirtį turinčiam 

besimokančiajam dažnai ir dabar - jau suaugusiojo amžiuje – yra sunku mokytis savarankiškai. Jam 

dažnai reikia tokio „mokytojo“, kuris organizuotų ir kontroliuotų kiekvieną jo mokymosi etapą ar 

net žingsnį. Kitaip sakant, dauguma šiandieninių suaugusiųjų besimokančiųjų nemoka valdyti savo 

mokymo(si) proceso arba yra šioje srityje savamoksliai, todėl nuotolinio mokymosi (ypač 

savaiminio) sąlygomis jiems gali būti pakankamai sunku pradėti mokytis, o dar labiau jį tęsti, ypač 

susidūrus su pirmaisiais sunkumais ar nesėkmėmis. Todėl gana dažnai tokie suaugusieji meta 

mokymąsi nuotoliniu būdu, ypač jei jis buvo pradėtas tik jų pačių iniciatyva, arba ieško mokytojo, 

galinčio valdyti jų mokymąsi, motyvuoti juos, vertinti jų pasiekimus ir pan.            

 

Taigi, įvairių IKT naudojimas mokymo(si) procese pirmiausiai reikalauja visai kitokių nei 

mokantis auditorijoje, t.y. čia ir dabar vadovaujant pedagogui, kompetencijų, pirmiausiai, iš paties 

besimokančiojo, o vėliau ir iš nuotolinius kursus rengiančio suaugusiųjų švietėjo.  

 

Tačiau vien mokėjimo mokytis ar mokėjimo mokytis savarankiškai dažnai nepakanka, kad 

nuotoliniu būdu besimokantis suaugusysis nepatirtų mokymosi sunkumų ar konstruktyviai juos 

įveiktų ir sėkmingai baigtų dažnai gana entuziastingai pradėtus mokymus. Viena dažniausių 

priežasčių, kodėl suaugusieji patiria sunkumų ir mokymosi problemų mokantis nuotoliniu būdu, yra 

jų nemokėjimas valdyti savo mokymosi, nes nuotolinis mokymasis tiesiogiai ir glaudžiai yra susijęs 

su suaugusiųjų savimoka (Tough, 1971; Knowles, 1975; Candy, 1991 ir kt.).   

 

 

 



O tai reiškia, kad nuotoliniu būdu besimokantis suaugusysis turi ne tik mokėti mokytis. Jis turi 

dar ir mokėti valdyti savo mokymąsi, kitaip sakant, jam reikalinga yra savivaldžio mokymosi, 

kompetencija, kurios įvaldymo lygmuo yra tiesiogiai susijęs ir apsprendžia suaugusiųjų švietėjo 

vaidmenį mokymo(si) procese. Tai reiškia, kad kuo savarankiškesnis  mokymo(si) procese yra arba 

gali būti mokinys, tuo mažiau į šį procesą kišasi ugdytojas. Šią tarpusavio priklausomybę puikiai 

iliustruoja tokia schema (pagal Grow, 1991). 
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1.pav. Tarpusavio priklausomybė tarp mokinio savarankiškumo ir mokytojo tiesioginio dalyvavimo 

mokymo(si) procese.  

 

Mokymosi visą gyvenimą paradigmoje besimokančiųjų gebėjimas mokytis apibrėžiamas kaip 

viena svarbiausių metakognityvinių kompetencijų. Be to tikėtina, kad mokantis mokytis žmogus 

nebijos kaitos, o suvoks ją kaip natūralų nuolatinį procesą, bus jai atviras, gebės pasitikėti savo 

jėgomis, kelti sau prasmingus tobulėjimo tikslus bei kryptingai jų siekti (Knowles, 1983, Sahlberg, 

2005, Stanišauskienė, 2005). (Pocevičienė, 2011, 2014). Todėl pradedant mokytis nuotoliniu būdu 

pirmiausiai reikia gerai pažinti save kaip besimokantįjį, t.y. žinoti savo mokymosi poreikius, 

asmeninius mokytis motyvuojančius veiksnius, mokymosi trukdžius, stipriąsias ir silpnąsias savo 

kaip besimokančiojo savybes ir t.t.   

 

Norint gebėti valdyti savo mokymosi procesą, t.y. jį planuoti, organizuoti, reflektuoti, 

analizuoti, vertinti bei tuo pagrindu modeliuoti tolesnį savo mokymąsi, reikia, kad kiekvienas 

besimokantysis suprastų, kaip vyksta jo mokymasis ir kaip galima jį tobulinti.  

 

Galima išskirti tokius esminius mokėjimo valdyti savo mokymąsi kompetencijos gebėjimus 

(Pocevičienė, 2011, 2014): 

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

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

ir pan.;  

 gebėjimas kelti savo individulius mokymosi tikslus ir uždavinius (o mokantis grupėje, 

derinti juos su visos grupės ar tematikos tikslais);  

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

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

 gebėjimas analizuoti savo žinojimą įvairiose srityse, o taip pat ir konkrečioje mokymosi 

srityje, ir suvokti, ką jau žinai, moki, gebi ir ko dar reikėtų mokytis;  

 gebėjimas analizuoti savo mokymosi procesą, išsiaiškinti, kas tau asmeniškai trukdo 

mokytis ir kas padeda, kokie mokymosi sunkumai tau kyla ir kaip galima būtų juos įveikti,   

 gebėjimas planuoti savo mokymosi laiką, ypač kai mokomasi IKT pagalba ir mokymasis 

vyksta asinchroniškai;  

 gebėjimas pasirinkti tinkamą ir kokybišką mokymosi turinį ar papildyti jį, siekiant savų 

mokymosi tikslų,  

 gebėjimas valdyti informaciją, t.y. rasti tinkamus ir patikimus informacijos šaltinius, atrinkti 

reikiamą medžiagą, ją tvarkyti, vertinti jos išsamumą, jungti informaciją, gautą iš įvairių 

šaltinių, ir konstruoti naują žinojimą ir t.t.; 

 gebėjimas pasirinkti tinkamas, įgalinančias mokymosi strategijas, metodus, priemones, 

mokymosi išteklius, aplinką ir pan.;  



 gebėjimas reflektuoti, apmąstyti ir (į)vertinti savo mokymosi eigą ir rezultatus numatytų 

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

 gebėjimas numatyti savo mokymosi proceso tobulinimo galimybes ir strategijas; 

 gebėjimas tai realizuoti ir t.t. 

 

Taigi, mokėjimo mokytis savivaldžiai kompetenciją galima būtų apibrėžti kaip pasirengimą ir 

gebėjimą savarankiškai identifikuoti savo mokymosi poreikius, kelti individualius mokymosi 

tikslus, pagal poreikį ir/ar situaciją juos koreguoti, planuoti ir organizuoti savo mokymosi procesą, 

spręsti jo metu kylančias įvairaus pobūdžio problemas, reflektuoti savo mokymosi patirtį ir vertinti 

gautus rezultatus bei patį procesą ir tų refleksijų ir vertinimo pagrindu valdyti tolimesnio savo 

mokymosi proceso eigą. (Pocevičienė, 2011, 2014).  

 

Kita vertus, šie besimokančiojo gebėjimai nėra statiški, t.y. juos galima ir netgi reikia ugdytis.  

Labiausiai tam tinka užduotys, kurios skatina ir įgalina besimokantįjį nuo priklausomo ir dirbančio 

tik mokytojui vadovaujant ir jam kontroliuojant pereiti prie visiškai savivaldaus mokymosi (žr. 2 

pav.), kuris naujausiuose švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose (Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašas, 2015) apibūdinamas, kaip mokymasis, per kurį asmuo savo 

iniciatyva išsiaiškina mokymosi poreikius, keliasi tikslus, planuojasi mokymąsi, susikuria ar 

pasirenka mokymosi aplinką bei priemones, sau tinkamas mokymosi strategijas, įsivertina 

pasiekimus ir pažangą. 

 
2 pav. Perėjimas nuo priklausomo iki savivaldaus mokinio vaidmens  

 

 

Tačiau pedagogas turėtų nepamiršti, kad kuo aukštesnis autonomijos lygmuo 

besimokančiajam suteikiamas, tuo didesnės galimybės sulaukti pagalbos iš mokytojo ar kitų 

mokymo/si proceso dalyvių turėtų būti užtikrinamos.  

 

Kita vertus, kalbant apie nuotolinį mokymą(si), labai svarbiomis tampa ir suaugusiųjų švietėjų 

kompetencijos parengti nuotolinio mokymo(si) kursus, įgalinančius suaugusius besimokančiuosius 

mokytis savarankiškai. Tai reiškia, mokytis be tiesioginio ir sinchroninio (t.y. čia ir dabar) 

mokytojo dalyvavimo mokymesi. Šiuo požiūriu ypač svarbus tampa didaktinės nuotolinio 

mokymo(si) kurso sistemos parengimas ir vadyba, siekiant, kad ji būtų kiek įmanoma patogesnė ir 

priimtinesnė (ir viso kurso valdymo, ir atskirų užduočių pateikimo ir atlikimo, ir laiko vadybos, ir 

visomis kitomis prasmėmis) pačiam besimokančiajam. Kitaip sakant, rengdamas nuotolinio 

mokymo(si) kursą, suaugusiųjų švietėjas turi pirmiausiai gerai suvokti, kiek jo besimokantieji yra 

įvaldę mokėjimo mokytis kompetenciją, kiek jie patys geba valdyti savo mokymosi procesus, ir 

kiek pačiam suaugusiųjų švietėjui reikės aktyviai ir tiesiogiai valdyti jų mokymosi procesą, nes nuo 

to priklausys ne tik užduočių turinys ir pobūdis, bet ir atsiskaitymų intensyvumas ir apimtys, įvairių 

kontrolės ir savikontrolės mechanizmų įvedimas, grįžtamojo ryšio teikimo būdai, pobūdis ir 

intensyvumas ir pan.  
 

 Apibendrinant  galima teigti, kad mokėjimas valdyti savo mokymąsi yra būtina suaugusiųjų 

kokybiško mokymosi, ypač taikant nuotolinio mokymosi strategijas ir priemones, sąlygos. Ir kuo 

anksčiau asmuo įvaldys šias kompetencijas, tuo kokybiškesnis bus jo mokymasis, tuo didesnį 
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pasitenkinimą jam teiks pati mokymosi veikla, tuo geresnių rezultatų jis pasieks. Tačiau šios 

kompetencijos neatsiranda savaime, kitaip sakant jos turi būti ugdomos arba organizuojant 

tikslingai tam skirtus mokymus, arba atitinkamai konstruojant nuotolinio mokymosi kursus. Šioje 

vietoje atsiranda ir naujų suaugusiųjų švietėjų kompetencijų poreikis.    

 

Išvados  

1. Mokymosi visą gyvenimą paradigma ne tik išplėtė mokymosi, ypač suaugusiųjų, 

galimybes, bet ir suponavo naujų besimokančiųjų ir jų švietėjų kompetencijų poreikį. 

Viena svarbiausių šiame kontekste yra besimokančiųjų gebėjimas valdyti savo mokymosi 

procesą bei suaugusiųjų švietėjų gebėjimas parengti į besimokantįjį orientuotus 

nuotolinio mokymo(si) kursus.   

2. Esamos situacijos ir ugdymo praktikos analizė įgalina teigti, kad didelė dalis suaugusiųjų 

yra nepakankamai pasirengę savarankiškam mokymuisi, ypač nuotoliniu būdu, nes jų 

mokėjimo mokytis, o ypač mokėjimo mokytis savivaldžiai kompetencijos yra išugdytos 

nepakankamai, o tai gali apsunkinti jų mokymosi nuotoliniu būdu procesą. Taip pat tai 

gali būti viena priežasčių, kodėl nežiūrint į pakankamai didelę IKT ir e-mokymosi 

priemonių įvairovę, vis dar nemaža dalis besimokančių suaugusiųjų pirmenybę teikia ne 

nuotoliniam mokymuisi, nors tokiu būdu jie galimai apriboja savo mokymosi galimybes.    

3. Mokėjimo valdyti savo mokymąsi kompetencija turėtų būti ugdoma specialiai arba 

nuotolinio mokymosi kursai ir kitos e-mokymuisi skirtos priemonės turi būti parengtos, 

atsižvelgiant į nepakankamai gerą šiandieninių suaugusiųjų mokėjimo mokytis 

savarankiškai ir mokėjimo valdyti savo mokymąsi kompetenciją.  
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