
 
Liaukimės motyvuoti, padėkime atrasti mokymosi prasmę 

 

Tūkstančiai straipsnių, dešimtys motyvacijos teorijų, ilgi diskusijų metai – kodėl iki šiol 

nepavyko išspręsti motyvacijos problemos, kodėl iki šiol neradome rakto nuo motyvacijos durų, kodėl 

iki šiol tebevargstame ieškodami to vienintelio motyvavimo recepto? Galbūt todėl, kad nėra to vieno 

vienintelio, visiems ir visais atvejais tinkamo atsakymo? Galbūt todėl, kad, iš tiesų, ne motyvuoti 

turime – juk motyvų yra tiek , kiek ir žmonių, t.y. besimokančiųjų – o padėti jiems patiems tuos 

tinkamus motyvus atrasti, padėti jiems patiems atrasti mokymosi prasmę, kuri jau pati savaime tampa 

motyvu, ką nors daryti, judėti į priekį, mokytis, keistis. Kitaip sakant, padėti patiems besimokantiems 

atrasti unikalų, tik jiems būdingą, bet efektyvų ir veiksmingą mokymosi motyvą. Gal kaip tik tai mums 

padės išspręsti mokymosi motyvavimo dilemą? Prisiminkime klasikinį atvejį iš vaikystės - vaiką, kuris, 

užsiėmęs jam patinkančia veikla, įsitraukęs į žaidimą, nemato ir negirdi nieko aplinkui. Arba save, kai 

mes kažko labai norėjome ir siekėme tai padaryti, pasiekti, turėti, negailėdami tam nei jėgų, nei laiko. 

Kodėl taip darėme?! Galbūt todėl, kad matėme tame prasmę, kad darėme tai, kas mums – pirmiausiai, 

mums patiems – buvo aktualu ir reikšminga. Gal ta pati logika tiktų ir mokymosi motyvacijai skatinti? 

Gal ir mokymosi veikloje pirmiausiai reikėtų leisti besimokančiajam surasti būsimos veiklos prasmę - 

prasmę pačiam jam – o ne iš karto brukti mokomąją medžiagą, aiškinti, kuo ši veikla bus naudinga ar 

kuo ji svarbi apskritai ir pan.?  

Ar tikrai tai reiškia, kad tokiu atveju mokytojo nebereikia? Ką tuo metu veiktų andragogas? Jis 

kurtų aplinką – mokymąsi įgalinančią, skatinančią mokymosi aplinką, arba papildytų jau esamą 

naujomis mokymosi galimybėmis, naujais mokymosi įrankiais ir technologijomis. Jis tam tikra prasme 

darys tai, ką ir visą laiką darė, tik netiesiogiai, nemaitins besimokančiojo „šaukštu“, o leis jam pačiam 

pasirinkti „patiekalą“ ir „valgyti“ jį patiems, t.y. savo tempu, su savo prasme, sau tinkamiausiomis 

priemonėmis siekti savo išsikeltų mokymosi tikslų. O jau nuo mūsų, andragogų, išmonės ir 

kompetencijos priklausytų, kiek toje aplinkoje būtų įvairių „produktų“, iš kurių būtų galima tą 

„patiekalą“ kurti. Taip mokantis, tiksliau sakant, įprasminant savo mokymąsi visi besimokantieji 

pasiektų mokymosi tikslą – t.y. „ateitų“ į tą pačią vietą – tik savos prasmės keliu.  

Gyventi prasmingai - tai sugebėti išsikelti sau gyvenimo ar veiklos tikslus ir uždavinius ir jų 

kryptingai siekti. Prasmės ieškojimas, anot V. Franklio (2013), yra pagrindinis žmogaus siekis ir 

pagrindinė gyvenimo motyvacija.  Ar taip yra visais žmogaus gyvenimo etapais? Ar prasmės 



 
ieškojimas, prasminga veikla yra aktuali ir vyresnio amžiaus žmonėms? Kaip, priklausomai nuo 

amžiaus, keičiasi prasmės supratimas, jos ieškojimas, apskritai siekis ją rasti? Kiek prasmė gali būti 

veiklą motyvuojančiu veiksniu? Kokie yra teoriniai, ir kokie yra praktiniai prasmės ieškojimo 

modeliai? Kaip jie veikia vyresniame amžiuje, kai žmogus dažnai jau būna baigęs savo darbinę, 

profesinę karjerą, užauginęs ir į gyvenimą išleidęs vaikus, o kartais ir netekęs savo artimųjų ar draugų? 

Atsakymų į šiuos klausimus buvo ieškoma Šiaulių Trečiojo amžiaus universitete Dvasinio tobulėjimo 

fakultete vykusioje paskaitoje – diskusijoje „Prasmės radimas“. 

Remdamiesi kartų teorija, klausytojai kartu su lektore Šiaulių valstybinės kolegijos docente dr. 

Rasa Pocevičiene ne tik aiškinosi, kaip skirtingų kartų atstovai supranta prasmę ir kur jos ieško, bet ir 

kaip galima būtų geriau vieniems kitus suprasti, kurti pasitikėjimu ir tolerancija grįstus tarpusavio 

santykius; gyventi darnoje su kitais ir pačiu savimi. Reflektuodami ir analizuodami  savo ir kitų patirtis, 

dalyviai bandė identifikuoti savo turimas prasmes, aiškinosi, kodėl žmogui yra būtina prasmę rasti 

pačiam, kaip ir kuo šiame ieškojime jam gali padėti aplinkiniai. 

Pastarosios diskusijos padėjo dalyviams suprasti, kad prasmę būtina rasti pačiam, t. y. kad 

niekas kitas negali jos mums „įdėti“, „atnešti“, nes visų pirma, prasmė nėra objektyvi. Tai reiškia, kad 

nėra vienos aiškios, tinkamos visiems prasmės. Kitaip sakant, universalios prasmės nėra ir negali būti. 

Prasmę mes kuriame patys. Ir pirmiausiai, kuriame prasmę sau. Štai visiems žinomas graikų 

mitologijos personažas – Sizifas. Atrodo, kad jis beprasmiškai ridena  akmenį į kalną ir niekada 

nepasiekia, o ir nepasieks jo viršūnės. Kyla klausimas, ar jo darbas yra prasmingas? Dauguma 

inertiškai atsakytume, kad ne, tačiau vienareikšmio atsakymo čia negali būti. Vieniems tas darbas gali 

atrodyti beprasmiu, tačiau kitiems – šiuo atveju ir pačiam Sizifui – jis gali būti netgi labai prasmingu. 

Tai reiškia, kad net ir nedidelę reikšmę ar rezultatą bendrąja prasme, t. y. kitiems, visuomenei ir pan., 

turinti veikla pačiam tą veiklą atliekančiam asmeniui gali būti netgi labai prasminga, motyvuojanti ir 

padrąsinanti, skatinanti net ir nesėkmės atveju ją tęsti, o gal net siekti padaryti dar daugiau. 

Pripažinus, kad prasmės radimas labai motyvuoja mūsų veikimą, buvo padaryta išvada, kad ir 

mokymosi veikla, kaip viena iš daugelio veiklos rūšių, turi ir netgi privalo būti prasminga. Tada atsiras 

ir motyvacija, nes pastaroji ir kyla iš prasmės, tiksliau, iš suvoktos prasmės. Tačiau ši mintis kartu 

skatina visą mokymo(si) procesą modeliuoti kitaip. Tai reiškia, kad mokymesi mes pirmiausiai irgi 

turėtume atsakyti sau, o gal ir kitiems į klausimą, ar man ši veikla prasminga,  kuo ji man prasminga, ir 

tik tada jau formuluoti, tiksliau, formuluotis sau tikslus, ieškoti juos pasiekti įgalinčios veiklos ir pan. 



 
Kadangi, didžiausią poveikį prasmei atrasti turi asmeninės sistemos 

aktyvavimas, tai besimokantysis, pats išsikėlęs tikslus, pats ir ieškos būdų, kaip sėkmingai jų siekti, 

pats bandys identifikuoti sunkumus ir juos įveikti, stebės savo pažangą, ją vertins, vėl kels naujus 

tikslus ir sieks jų, ir t.t.  Tai pažinimo sistema, kurianti mokymąsi (Marzano, 2005).  Ir priešingai, jeigu 

ir toliau už besimokančiuosius bus keliami mokymosi tikslai ir uždaviniai, numatomos jiems pasiekti 

tinkamos veiklos ir pan., pačiam besimokančiajam paliekant tik minimalų dalyvavimą sprendimų 

priėmime, organizuojant savo mokymąsi, tai iš jų bus atimtas prasmingas mokymasis, o kartu ir 

prasmingas gyvenimas. 

Prasmės ieškojimas yra pagrindinis žmogaus siekis ir pagrindinė gyvenimo motyvacija (V. 

Franklis, 2013).  Gyventi prasmingai - tai sugebėti išsikelti sau gyvenimo ar veiklos tikslus ir 

uždavinius ir jų kryptingai siekti.  

Tai gal, iš tiesų, liaukimės motyvuoti – leiskime patiems besimokantiesiems atrasti savo 

mokymosi prasmę? O ką jūs manote apie tai?        

Ar taip yra visais žmogaus gyvenimo etapais? Ar prasmės ieškojimas ir prasminga veikla yra 

aktuali ir vyresnio amžiaus žmonėms? Kaip, priklausomai nuo amžiaus, keičiasi prasmės supratimas, 

jos ieškojimas, apskritai siekis ją rasti? Kiek prasmė gali būti veiklą motyvuojančiu veiksniu? Kokie 

yra teoriniai, ir kokie yra praktiniai prasmės ieškojimo būdai ir keliai? Kaip jie veikia ir kurie iš jų tinka 

vyresniame amžiuje? Ar apskritai yra tikslinga kalbėti apie prasmę, jos ieškojimą ir radimą, kai žmogus 

dažnai jau būna baigęs savo darbinę ir profesinę karjerą, užauginęs ir į gyvenimą išleidęs vaikus, o 

kartais ir netekęs savo artimųjų ar draugų?  

Pasidalinkite savo mintimis, abejonėmis, nuomone.  
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Mokymosi inovacijos ir jų diegimas, besimokančiojo pažinimas, savivaldis mokymasis ir 

savivaldžio mokymosi gebėjimų ugdymas(is), laisvės ir atsakomybės dermė mokymosi procese, į 

besimokantįjį orientuoto mokymo(si) proceso užtikrinimas ir tobulinimas – tai tik dalis straipsnio 

autorės Rasos Pocevičienės mokslinių interesų ir tyrimų, kurių rezultatai paskelbti daugiau nei 60 

įvairių mokslo ir metodinių publikacijų Lietuvoje ir užsienyje, pristatyti daugiau nei 50 mokslinių, 

metodinių, tame tarpe ir tarptautinių, konferencijų. Taip pat šių idėjų sklaida vykdoma, skaitant 

originalius kursus, vedant seminarus, mokymus, rengiant projektus, konsultuojant ir diegiant inovacijas 

ugdymo praktikoje  

 

 

 


