
KOKIE MOKYMOSI STILIAI LABIAUSIAI TINKA SKIRTINGAIS MOKYMOSI ETAPAIS? 

 

P. Honey ir A. Mumford (1992), plėtodami D. A. Kolbo idėją, sukūrė panašią (bet ne tapačią) 

mokymosi stilių sistemą. P. Honey ir A. Mumford teigimu, kiekvienas asmuo mokosi iš specifinių 

situacijų, o gebėjimas taikyti įvairius mokymosi stilius reiškia, kad asmuo gali mokytis iš įvairių 

situacijų ir patirčių, taip maksimalizuodamas mokymosi galimybes. D. A. Kolbo empirinio 

mokymosi ciklą P. Honey ir A. Mumford transformavo į spiralę, taip siekdami pabrėžti nuolatinę 

mokymosi raidą.  

Empirinis mokymasis yra keturių etapų procesas, todėl, P. Honey ir A. Mumford teigimu, 

nesvarbu, kiek laiko reikia besimokančiajam kiekviename mokymosi etape, kur kas svarbiau jam yra 

pereiti visus empirinio mokymosi etapus: nuo patirties fazės prie jos apmąstymo, po to prie kritinės 

analizės ir apibendrinimų bei, galiausiai, prie naujai įgytos kompetencijos panaudojimo planavimo. 

Tokiu būdu kiekvienam mokymosi etapui yra būdingos atitinkamos funkcijos:  

 Pirmasis etapas – veikimas ir patirtis, kurie natūraliai yra kasdieninio gyvenimo dalis, bet gali 

būti ir suplanuota galimybė (pvz. formalaus mokymosi atveju).  

 Antrasis etapas – stebėjimas ir mąstymas apie tai, kas tau nutiko.  

 Trečiasis etapas – išvadų, pagrįstų patirtimi, ir apibendrinimų darymas.  

 Ketvirtasis etapas – naujai įgytos kompetencijos taikymas ar naujos patirties planavimas. 

P. Honey ir A. Mumford taip pat išskiria keturias mokymosi pakopas, kurias, jų manymu,  

sudaro:  

 patirties turėjimas (angl. Having an Experience),  

 patirties refleksija (angl. Reviewing the Experience),  

 išvadų iš patirties darymas (angl. Concluding from the Experience)   

 tolesnių žingsnių planavimas (angl. Planning the Next Steps).  

Šios pakopos iš esmės atitinka D. A. Kolbo mokymosi iš patirties ciklo etapus. Kaip ir D. A. 

Kolbas, P. Honey ir A. Mumford teigia, kad šis ciklas yra tęstinis, t.y. vienas pasibaigęs ciklas gimdo 

naują ciklą, todėl mokymąsi galima įsivaizduoti kaip tam tikrą spiralę. Mokymasis, anot P. Honey ir 

A. Mumford, siejasi su kasdienybe ir patirtimi, todėl nėra reikalo jį vykdyti formaliuose mokymo 

renginiuose. Be to, jų manymu, žmonių nuostatos į atskiras mokymosi ciklo pakopas skiriasi. Nors 

kiekvienas žmogus turi savo mėgstamą ciklo fazę, retai kuris sąmoningai galvoja apie tai, kaip (kokiu 

būdu) mokosi. 

Šio modelio pagrindu, mokslininkai taip pat išskyrė keturis mokymosi stilius, kuriuos 

įvardijo kaip:  



 aktyvistą,  

 mąstytoją,  

 teoretiką  

 pragmatiką.  

Šie mokymosi stiliai – aktyvistas, mąstytojas, teoretikas ir pragmatikas – yra tiesiogiai susiję 

su keturiais mokymosi etapais. Kiekvienam etapui, mokslininkų nuomone, labiausiai tinka vienas 

mokymosi stilius:  

 PIRMAJAME etape naudingiausias AKTYVISTO stilius.  

 ANTRAJAME etape naudingiausias MĄSTYTOJO stilius.  

 TREČIAJAME etape naudingiausias TEORETIKO stilius.  

 KETVIRTAJAME etape naudingiausias PRAGMATIKO stilius. 

Tie, kurie mokosi įvairiais stiliais arba „integruotai besimokantys asmenys“, aišku, yra 

geriausiai pasirengę visiems keturiems etapams. Tačiau daugelis žmonių pasirenka tam tikrus 

mokymosi stilius, kurie padeda vienuose etapuose, tačiau trukdo kituose. Toks stilių pasirinkimas daro 

didelę įtaką užsiėmimams, kurių metų žmonėms geriausia mokytis. 

 

Kiekvienam mokymosi stiliui būdingi požymiai, stiprybės ir silpnybės pagrindžia ir skirtingų 

mokymo(si) strategijų ir metodų poreikį. O kadangi mokymosi stiliai siejami su atitinkamu mokymosi 

ciklo etapu, tai reiškia, kad ir skirtingiems mokymosi ciklo etapams reikia skirtingų mokymo(si) 

strategijų ir metodų.   

 

Mąstytojai (reflektyvus stebėjimas): „Man reikia truputį laiko visa tai apmąstyti“ 

Mąstytojai linkę sustoti, apmąstyti užduotį ar savo patirtį prieš aktyviai veikdami. Problemą jie 

apžvelgia iš daugelio įvairių pusių, skirtingų perspektyvų. Ieškodami sprendimo jie kruopščiai renka 

įvairaus pobūdžio duomenis ir linkę viską kruopščiai apgalvoti prieš priimant konkretų sprendimą. 

Kruopščioje užduoties duomenų atrankoje ir analizėje išryškėja jų tendencija atidėti sprendimo 

priėmimą tiek ilgai, kiek tai įmanoma. Jų devizas: „Būk atsargus!“ Tai labai apdairūs žmonės, kurie 

mėgsta numatyti visus galimus variantus prieš veikiant. Jie labiau linkę stebėti, kaip veikia kiti, nei 

patys veikti. Jie mielai sėdi galutinėse eilėse susirinkimų ir diskusijų metu. Diskusijos metu jie nori 

klausytis kitų nuomonės prieš tai, kai išsako savąją. Apskritai išsako ją tik tuo atveju, jei tai būtina. Jie 

su malonumu gilinasi į savo tyrimų duomenis, bet nemėgsta jų pristatinėti grupei. Jie linkę į žemesnį 

savęs vertinimą ir yra kiek nusišalinę, lūkuriuojantys veikloje. 



MĄSTYTOJAI MĖGSTA  MĄSTYTOJAI NEMĖGSTA 

   

 Ekspertų aiškinimus ir diskusijas; 

 Vertinti idėjas ir sumanymus taikant 

objektyvius kriterijus; 

 Skirti laiko apmąstymams. 

  Užsiėmimų, skirtų užduočių 

įgyvendinimui; 

 Vaidmenų atlikimo (simuliacijos); 

 Kitų dalyvių vertinimo. 

 

MĄSTYTOJO STIPRYBĖS  MĄSTYTOJO „SILPNYBĖS“ 

 Laki vaizduotė. 

 Naudojasi savo patirtimi. 

 Įvairiapusiškai žvelgia į situaciją, plačių 

interesų. 

 Sugrupuoja daugybę informacijos. 

 Mato ryšius tarp dalykų, bendrą vaizdą. 

 Mėgsta generuoti idėjas, įsitraukti į 

veiklą, o vėliau ją apmąstyti. 

 Mėgsta bendravimą, diskusijas, darbą 

grupėmis, supranta žmonių jausmus. 

 Pirmiausiai nori matyti visą vaizdą, o po 

to analizuoti detales. 

 Atsargus, kruopštus, metodiškas, mąslus. 

 Gerai klausosi kitų ir perpranta 

informaciją. 

 Retai daro neapgalvotas išvadas. 

 

  Erzina veiklos planavimas. 

 Per ilgai delsia, kol pradeda veikti. 

 Lengvai išblaškomi. 

 Gali būti pernelyg nerūpestingas. 

 Kartais sunkiai apsisprendžia. 

 Pamiršta svarbias detales. 

 Miške nemato medžių. 

 Dirba tik tuomet, kai pajunta energijos 

proveržius. 

 Linkęs susilaikyti nuo tiesioginio 

dalyvavimo. 

 Lėtai apsisprendžia ir priima sprendimą. 

 Linkęs būti labai atsargus ir pernelyg 

nerizikuoja. 

 Nekategoriškas – jis retai būna atviras ir 

nemėgsta paprasto plepėjimo. 

 

 

Mąstytojai geriausiai mokosi, kai  

 Yra skatinami stebėti, mąstyti ir išsamiai nagrinėti užduotis.  

 Jiems leidžiama mąstyti prieš imantis veiksmų, perprasti prieš komentuojant.  

 Jei turi galimybę peržvelgti, kas nutiko, ką išmoko.  

 Jie gali priimti sprendimą per tam tikrą laiką, kai nėra spaudimo ir artimo galutinio termino.  

 

 

Teoretikas (abstraktus konceptualizavimas): „Kokiu būdu tai dera su mūsų gautais rezultatais?“ 

Teoretikai stebėjimus pritaiko, integruoja ir apibendrina į sudėtingas, bet logiškas teorijas, 

domisi detalėmis. Linkę faktus, įvykius sudėlioti į nuoseklią seką. Problemas sprendžia nuosekliai ir 

logiškai. Dažnai jie yra darbštuoliai perfekcionistai, mėgstantys analizuoti ir sintetinti. Jų įžvalgumas 

remiasi prielaidomis, taisyklėmis, teoriniais modeliais ir mąstymo schemomis. Šie žmonės mėgsta 



šablonus, sistemas, taisykles. Yra hipotezių, principų, teorijų, modelių ir sisteminio mąstymo 

entuziastai. Jiems būdingas mąstymo stilius, kuris remiasi racionalumu ir logika: „Jeigu tai logiška, tai 

yra teisinga“. Jie dažnai klausia: „Ar tai turi prasmę? Kaip tai susiję su tuo ar kitu? Kas tai sąlygojo? 

Kokios yra pagrindinės hipotezės?“ Jie linkę į racionalų objektyvumą, o ne į intuiciją ar subjektyvumą. 

Jų prieiga sprendžiant problemas visada logiška. Jiems patinka teorinės pamokos ir pažiūrų bei 

nuomonių komplektavimas. Jie puikiai konspektuoja ir sprendžia analitinio mąstymo reikalaujančius 

pratimus. Šiems žmonėms būdinga „protinė nuostata“ ir jie atkakliai atmeta viską, kas tam prieštarauja. 

Jie nepriklausomi, bet gali būti izoliuoti, gali jaustis nepatogiai, diskomfortiškai ten, kur nėra teorinės 

struktūros. Juos erzina neapibrėžtumas ir žmonės, lengvabūdiškai vertinantys rimtas išvadas.  

 

TEORETIKAI MĖGSTA  TEORETIKAI NEMĖGSTA 

   

 Dalinių atvejų tyrimo pagrindu sukurti 

bendrą teoriją; 

 Teorinius samprotavimus; 

 Ekspertų nuomonę ir vertinimus; 

 Diagramas, lenteles; 

 Gerai susistemintus užsiėmimus. 

  

 Pratimų grupėje; 

 Simuliacijų, žaidimų; 

 Dalintis savo įspūdžiais. 

 

TEORETIKŲ STIPRYBĖS  TEORETIKŲ „SILPNYBĖS“ 

 Gerai kuria teorinius modelius. 

 Labai kruopštus, tikslus. 

 Nusistato aiškius tikslus. 

 Patinka idėjos ir mąstymas apie jas. 

  Analitiškas, logiškas, racionalus ir 

objektyvus 

 Domina faktai ir detalės. 

 Pritaiko teorijas problemoms, situacijoms 

spręsti. 

 Mėgsta rinkti ir analizuoti faktus, skaityti. 

 Turi specializuotų interesų. 

 Konstruktyviai panaudoja buvusią patirtį. 

 Organizuotas, viską planuoja iš anksto. 

 Mėgsta dirbti vienas.  

 Turi loginį vertikalų mąstymą. 

 Sugeba užduoti tinkamus tiriamuosius 

klausimus. 

 Disciplinuotas. 

  Reikia pernelyg daug informacijos, kad 

pradėtų dirbti. 

 Vengia mėginti ką nors nauja. 

 Patinka daryti dalykus kaip įprasta, 

nenoriai atsisveikina su praeitimi. 

 Įklimpsta į teorijas. 

 Pasitiki tik protu ir nepasitiki jausmais. 

 Pernelyg atsargus, nemėgsta rizikuoti. 

 Nelabai patogiai jaučiasi grupės 

diskusijose. 

 Nori žinoti, ką apie tai mano ekspertai. 

 Draugai ar mokytojai jiems nėra 

informacijos šaltiniai. 

 Turi ribotą horizontalų mąstymą. 

 Netoleruoja netikrumo, netvarkos ir 

dviprasmybių. 

 Netoleruoja subjektyvių ir intuityvių 

dalykų. 

 Vyrauja „turi, privalo, būtina“. 



Teoretikai geriausiai mokosi, kai: 

 Turi laiko metodiškai tyrinėti asociacijas ir sąsajas tarp idėjų, įvykių ir situacijų.  

 Kai yra aiškūs mokymosi tikslai.  

 Kai turi galimybę tikrinti ir išmėginti pagrindinę kieno nors metodiką, prielaidas ar logiką.  

 Yra intelektualiai įsitempę. 

 

Pragmatikas (aktyvus eksperimentavimas): „Ką tai reiškia praktikoje?“ 

Pragmatikai siekia patikrinti visas idėjas, teorijas ir technikas tam, kad įsitikintų, jog jos veikia 

praktikoje. Jie nuolat ir pozityviai ieško naujų idėjų ir, pirmai progai pasitaikius, eksperimentuoja jas 

taikydami. Šie žmonės yra iš tų, kurie po kiekvieno užsiėmimo yra kupini naujų idėjų, kurias jie nori 

įgyvendinti praktikoje. Pragmatikai siekia spėti sutvarkyti visus reikalus, veikia greitai ir užtikrintai, jei 

idėja juos žavi. Jie nekantrūs, kai reikia pamąstyti ar atvirai diskutuoti. Tai labai praktiški, „žemiški“ 

žmonės, kurie į problemą reaguoja kaip į iššūkį. Jų filosofija – „visada yra geresnis sprendimas“ ir 

„gerai tai, kas veikia“. Jie puikiai įsijungia, kai reikia pristatyti idėjas mažose grupėse, rašyti 

projektus bei naudoti tyrimų duomenis.  

 

PRAGMATIKAI MĖGSTA  PRAGMATIKAI NEMĖGSTA 

   

 Diskusijas nedidelėse grupėse; projektus; 

 Kitų žmonių reagavimą, atsiliepimą; 

 Užduotis po užsiėmimų; 

 Praktines problemas; 

 Įgūdžių ir mokėjimų ugdymą(si). 

  Ataskaitų; 

 Jų darbo vertinimo (gerai-blogai); 

 Mokytojas - kontrolierius-prižiūrėtojas; 

 Kontrolės. 

 

PRAGMATIKŲ STIPRYBĖS  PRAGMATIKŲ „SILPNYBĖS“ 

 Praktiškai pritaiko idėjas, sujungia teoriją 

su praktika. 

 Ryžtingi, mėgsta spręsti problemas 

naudodamiesi sveiku protu. 

 Mėgsta išmėginti dalykus. 

 Jaučiasi laimingi, radę teisingą 

atsakymą/sprendimą. 

 Ima pavyzdžius iš praktikos. 

 Susitelkia į konkrečią problemą. 

 Mato, ar teorija pritaikoma praktiškai. 

 Juda nuo detalių prie visumos. 

  Nemėgsta miglotų idėjų. 

 Ne visada kantriai išklauso kitų žmonių 

pasiūlymų. 

 Įsižeidžia, kai atsakymas jam pateikiamas 

(o ne jis pats jį suranda). 

 Linkęs manyti, kad jis vienintelis daro 

teisingai. 

 Nori kontroliuoti ir daryti pats. 

 Kartais pernelyg nukrypsta į detales – „per 

medžius nemato miško“. 

 Nelabai generuoja idėjas ir siūlo 



 Išsikelia aiškius tikslus ir gerai planuoja. 

 Viską atlieka laiku. 

 Turi strateginį mąstymą. 

 Kruopščiai perskaito instrukcijas. 

 Užrašai kruopštūs ir tvarkingi. 

 Linkęs viską tikrinti praktiškai. 

 Praktiški, žemiški, realistai. 

 Dalykiški – eina tiesiai prie reikalo. 

 Orientuojasi į technikas. 

alternatyvas, jam trūksta vaizduotės. 

 Norėdamas atlikti darbus, gali mažiau 

dėmesio kreipti į kokybę. 

 Nelabai kreipia dėmesį į darbo pristatymą. 

 Nori žinoti, kaip atliekamas darbas siejasi 

su realiu gyvenimu. 

 Linkęs atmesti bet ką, kas nepritaikoma 

praktiškai. 

 Nelabai domisi teorija ar baziniais 

principais. 

 Linkęs prisirišti prie pirmo tinkamo 

problemos sprendimo. 

 Nemėgsta tuščiažodžiavimo. 

 Atsižvelgęs į viską, orientuojasi į užduotis, 

o ne į žmones 

 

Pragmatikai geriausiai mokosi, kai: 

 Yra akivaizdus ryšys tarp dalyko esmės ir problemos ar galimybės darbe.  

 Jiems parodomos darbe naudojamos technikos, turinčios akivaizdų praktinį pranašumą, šiuo 

metu taikytiną jų darbe.  

 Turi galimybę pamėginti ir išbandyti technikas praktiškai prižiūrimi patikimo eksperto ir 

sulaukdami jo komentarų.  

 Gali susikoncentruoti į praktinius dalykus. 

 

 

Aktyvistas (konkreti patirtis): „Viską gyvenime reikia išbandyti!“ 

Aktyvistai visiškai pasineria į naujus patyrimus. Juos tenkina „čia ir dabar“ principas, galima 

sakyti, kad tiesioginio patyrimo poreikis juos tiesiog valdo. Šie žmonės yra plačių pažiūrų, nešališki, 

atviri, neskeptiški ir, tai daro juos atvirus naujoms idėjoms ir nusiteikimams. Jie kupini entuziazmo ko 

nors naujo atžvilgiu, tačiau gali būti nenuspėjami, nepakelia nuobodulio. Jų filosofija: „Viską privalau 

išbandyti“. Aktyvistai pirma veikia, o po to galvoja apie pasekmes. Problemas įveikia „smegenų 

šturmo“ būdu. Jie imasi spręsti problemas, turėdami daugybę idėjų. Kai tik susižavėjimas viena veikla 

baigiasi, jie ieško naujos veiklos. Šie žmonės siekia įgyti naują sudėtingą patirtį, bet juos gali erzinti 

pats užduočių atlikimo procesas, koncentracijos poreikis. Jie linkę bendrauti, yra visuomeniški, nuolat 

sąveikaujantys su kitais, o bendraudami nori būti įvykių centre. Aktyvistams labai patinka dirbti 



projektuose, mokytis grupėje, „pramušinėti“ kitų idėjas. Juos džiugina vaidmeniniai žaidimai, tačiau 

gali būti sudėtinga susikoncentruoti per teorinio pobūdžio pamokas ir pan.  

 

AKTYVISTAI MĖGSTA  AKTYVISTAI NEMĖGSTA 

   

 Dalintis įspūdžiais ir patirtimi; 

 Rasti pritariančių jų veiklai; 

 Draugiški mokytojai; 

 Kitų žmonių pritarimas; 

 Pritaikyti įgytus gebėjimus praktinių 

problemų sprendimui; 

 Savarankiškai mąstyti. 

  Teoretizuoti; 

 Abstrakčių sąvokų. 

 

AKTYVISTŲ STIPRYBĖS  AKTYVISTŲ „SILPNYBĖS“ 

 Viską išmėgina. 

 Nusiteikęs veikti, rizikuoti. 

 Labai lankstūs, plačių pažiūrų. 

 Patinka įvairovė, permainos. 

 Ieško paslėptų galimybių. 

 Lengvai savo noru atsakinėja, dalyvauja 

diskusijoje, užduoda klausimus, 

nesijaudina dėl pasekmių. 

 Stengiasi įtraukti kitus. 

 Mokosi iš kitų, pasirengęs prašyti 

pagalbos. 

 Dažnai teisingai atsako be logiško 

paaiškinimo. 

 Nori matyti bendrą vaizdą prieš 

analizuodamas detales. 

 Laimingas, kai gali veikti, kai patenka į 

naujas situacijas. 

 Optimistiškai žiūri į viską, kas nauja, todėl 

nesipriešina pokyčiams. 

  Mėgina daryti per daug dalykų vienu 

metu. 

 Nemėgsta planuoti. 

 Prastai valdo laiką, linkę atidėti darbus iki 

paskutinės minutės. 

 Nelabai domina detalės. 

 Netikrina atlikto darbo ir jo neperdaro. 

 Pernelyg greitai pradeda veikti, 

nepasigilinęs ir neapmąstęs. 

 Kartais vertinamas kaip įkyrus, landus. 

 Polinkis iš karto imtis akivaizdaus 

veiksmo nepasvarsčius. 

 Dažnai be reikalo rizikuoja. 

 Linkęs pernelyg daug daryti pats. 

 Skuba veikti tinkamai nepasirengęs. 

 Bodisi įgyvendinimo ir įtvirtinimo. 

 

Aktyvistai geriausiai mokosi iš patirties, kai:  

 Yra nauja patirtis, problemos ir galimybės, iš kurių galima mokytis.  

 Gali įnikti į trumpas „čia ir dabar“ užduotis, pavyzdžiui, verslo žaidimai, konkursinės užduotys, 

pratimai su inscenizavimu.  

 Gauna daugiausia dėmesio, gerai pastebimi.  



 Pasineria į užduotį, kuri, jų manymu, yra sunki. 

 

Apskritai siūloma pabandyti ir plėtoti ir tuos mokymosi stilius, kurie ne taip patinka ar tinka tam, 

kad galima būtų mokytis kaip įmanoma didesnėje situacijų įvairovėje. Svarbu atminti, kad esame linkę 

naudoti savo mėgstamus mokymosi stilius, kai mokomės ar dirbame, tačiau, norint sėkmingai dirbti su 

žmonėmis, kurie linkę naudotis kitais mokymosi stiliais nei mes patys, svarbu naudoti įvairias veiklos 

rūšis kartu su keturiais mokymosi stiliais, kad kiekvienam besimokančiajam galima būtų suteikti kuo 

geresnes galimybes mokytis. 
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