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SANTRAUKA 

 

Tyrimo problema. Išsiaiškinti galimas naudas besimokančiajam, kursų metu įgytų kompetencijų 

pritaikymui asmeniniame ir profesiniame gyvenime. 

Masiniais atviraisiais internetiniais kursais susidomėjimas pastaruoju metu itin išaugo. Daugybė 

žmonių registruojasi mokytis jiems pasiekiamose mokymosi platformose siekdami įgyti naujų 

įgūdžių ar atnaujinti kompetencijas. Nors iš pradžių buvo manyta, kad masiniai atviri internetiniai 

kursai  atneš didelių pokyčių švietime, bet tai neįvyko ir buvo daug diskutuojama, ar jie tinkami 

kaip „išsilavinimas visiems“ (Greene, Oswald ir Pomerantz, 2015).  Kelti klausimai: kas  lemia kad, 

vieni pasilieka mokytis  ir kažką pasiekia, o kiti pasitraukia. Besimokančiųjų elgesys kursuose 

skiriasi, nes jie patys renkasi kas jiems yra naudinga. Suaugusieji vis daugiau naudoja masinius 

kursus pagerinti ar papildyti kompetencijas profesinei karjerai. Lietuvoje vis dar trūksta bendrųjų 

kompetencijų gebėjimų, suaugusieji skatinami mokytis visą gyvenimą. Todėl šiame darbe siekiama 

išsiaiškinti kaip suaugę asmenys, siekdami mokytis visą gyvenimą, ir mokymuisi naudodami 

masinius atviruosius internetinius kursus, įgyja trūkstamas asmenines kompetencijas arba 

kompetencijas,  kurias gali pritaikyti profesinėje veikloje.  

 

Tyrimo klausimai: 

1. Kokias kompetencijas (asmenines ar profesines) suaugusieji tobulina dalyvaudami masiniuose 

atviruose internetiniuose kursuose? 

2. Kaip įgytas kompetencijas pritaiko asmeninėje ir profesinėje veikloje? 

 

Tyrimo objektas. Besimokančiųjų masiniuose atviruose internetiniuose kursuose patirtys, kaip 

pavyksta įgyti kompetencijas. 

 

Tyrimo tikslas. Nustatyti masiniuose atviruose internetiniuose kursuose besimokančių suaugusiųjų 

įgytų kompetencijų pritaikomumą asmeninei ir profesinei veiklai.   
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Tyrimo metodologija. Mokslinių šaltinių analizė: literatūros šaltiniai, tyrimų ataskaitos, 

dokumentai. Tyrimo instrumento panaudojimas ir gautos informacijos analizė: kokybinis tyrimas, 

individualus interviu, pusiau struktūruotas, su 10 iš anksto paruoštų klausimų. 

 

Tyrimo rezultatai. Tyrimo metu analizuojant duomenis atsiskleidė, kad suaugusieji mokosi 

kursuose siekdami įgyti kompetencijų, kurios leidžia praplėsti jų darbo veiklos lauką, jį papildyti. 

Asmeniniame lygyje suaugusieji daugiausiai mokosi dėl mokymosi visą gyvenimą aspektų. Taip pat 

gerai pritaikomos įgytos kompetencijos, kai siekiama pakeisti karjeros kryptį. Tačiau patiriami 

dideli apribojimai, kai siekiama papildyti ekspertinio lygio kompetencijas, kai kursų įvairovė tampa 

ribota.  

 

Reikšminiai žodžiai: kompetencijos, masiniai atviri internetiniai kursai, mokymasis visą gyvenimą, 

suaugusiųjų mokymasis. 
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SUMMARY 

 

Giedrė Jurkūnienė. APPLICATION BY ADULTS IN PERSONAL AND OCCUPATIONAL 

SPHERE OF COMPETENCIES, ACQUIRED BY STUDYING IN MASSIVE OPEN ONLINE 

COURSES 

Thesis of Education and Information Technologies Study Program 

Mentor of the Bachelor‘s final thesis – Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė 

Vytautas Magnus University, VMU Academy of Education. – Kaunas, 2021 – 51p. 

 

Object of research. To elucidate possible benefits a student can get from courses by applying the 

acquired competences in personal and professional life. There has been increased interest in 

massive open online courses recently. Many people register to study at learning platforms available 

to them in order to acquire new skills or renew their competencies. Though originally massive open 

online courses were expected to bring big changes to higher veducation, that did not occur, and it 

was widely debated if they are appropriate as an ‘education for all’ (Greene et al., 2015). Following 

questions were raised: what determines that some students continue studying and gain achievements, 

while others quit. Behaviour of students in courses differ, because they themselves choose what is 

useful to them. There is an increasing use of massive open online courses by adult population to 

improve or upgrade competences in occupational sphere. There is still a lack of general 

competences in Lithuania and adult population is encouraged to engage in lifelong learning. 

Therefore, this thesis aims to elucidate how adults, who engage in lifelong learning and employ for 

that purpose massive open online courses, acquire the missing personal competencies or 

competencies which they can apply in occupational sphere. 

 

Questions of the research: 

1. What competencies (personal and occupational) do adults improve by participating in massive 

open online courses? 

2. How do they apply the acquired competencies in personal or occupational sphere. 

 

Object of the research. Experience by participants of massive open online courses of how they 

succeed in acquiring the competencies. 

 

Goal of the research. To ascertain the scope of applicability, in personal and occupational sphere, 

of competencies acquired by participants of massive open online courses. 
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Research methodology. Analysis of scientific sources: literature sources, research reports, 

documents. Use of research tool and analysis of the obtained information: qualitative examination, 

personal interview (semi-structured with 10 pre-designed questions). 

 

Research results. Analysis of obtained research data revealed that adults take courses in order to 

acquire competences, which enable to expand or upgrade their scope of occupational activity. On a 

personal level adults mostly study due to lifelong learning reasons. Furthermore, competencies 

acquired for the purpose of changing career direction, are also well applied. However, big 

limitations are faced in augmenting expert-level competencies with variety of courses becoming 

very limited. 

 

Key words: competencies, massive open online courses, lifelong learning, adult learning. 
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ĮVADAS 

 

Darbo temos aktualumas. Suaugusio besimokančio masiniuose atviruose internetiniuose kursuose 

reikšmingų kompetencijų įgijimas vėl tapo svarbus keičiantis globaliai situacijai tiek dėl 

technologijų skvarbos į įvairius sektorius, tiek dėl pasaulį veikiančios pandemijos ir kitų krizių. 

Suaugusiųjų mokymosi svarba pabrėžiama tiek Europos sąjungos, tiek Lietuvos lygmeniu, kai 

skatinamos įvairios mokymosi formos (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija [smm], 2020).  

 

Mokymasis ir pastangos įgyti kompetencijas suaugystėje naudojant masinius atvirus internetinius 

kursus nėra naujas ir netikėtas tyrimų objektas. Kaip asmenys mokosi ir naudoja šiuos kursus, jau 

buvo tyrinėta nuo pirmųjų tokių kursų atsiradimo (Greene et  al., 2015). Ypatingai daug tyrėjų skyrė 

dėmesį masinių kursų temai keletą pirmųjų metų (Wiebe, Thompson ir Behrend, 2015). Tyrimų, 

susijusių su masiniais kursais laukas platus, nes buvo tirti jų įvairūs aspektai. Tirta apie ilgalaikius ir 

trumpalaikius mokymosi poreikius dirbantiems ar besimokantiesiems asmenims ir kaip tai gali 

atliepti masiniai kursai (Milligan ir Littlejohn, 2017). Kaip tokie kursai prisideda prie įgūdžių 

įgijimo per tinkamą mokymosi aplinkos formatą ir kaip ji padeda atliepti turimus tikslus (Greene, 

Oswald ir Pomerantz, 2015) Kas yra besimokančiųjų sėkmės elementai: ankstesnė patirtis 

(Oudeweetering  ir Agirdag, 2018), paskirtas mokymuisi valandų skaičius (Greene et al., 2015; 

Kizilcec, Piech ir Schneider, 2013). Kaip susijusi motyvacija ir atsakomybė, įsipareigojimas 

(Kizilcec et al. 2013; Kizilcec ir Schneider, 2015; Greene et al, 2015), savarankiškumas, 

savireguliacija (Greene et al., 2015; Wiebe et al., 2015; Kizilcec ir Cohen, 2017), kurie įgalina įgyti 

kompetencijas ir pasiekti užsibrėžtų mokymosi rezultatų. Suaugusieji vis daugiau naudoja 

internetines platformas realių įgūdžių ir  kompetencijų įgijimui (Kögler, Egloffstein ir Schönberger, 

2020; Milligan ir  Littlejohn, 2017); masiniai kursai yra galimybė daugybei besimokančiųjų 

mokytis pusiau formaliai (Milligan ir Littlejohn, 2017). Tačiau kaip mokymasis masiniuose 

kursuose padeda įgyti kompetencijas Lietuvos žmonėms, pastaruoju metu nėra atlikta daug tyrimų. 

Kartu aktualu, kad Lietuvos suaugusieji nuolat mokytųsi ir įvairiomis mokymosi formomis. Nors 

Lietuvoje yra daug įgyjančių aukštąjį išsilavinimą, tačiau Lietuva kartu yra tarp valstybių, kurioje 

įgūdžiai, bendrosios kompetencijos ir esama darbo rinka neatitinka, nes net „26 procentai susiduria 

su kompetencijų trūkumu“ (smm, 2020). Kartu akcentuojama būtinybė, kad būtų plėtojamos 

kompetencijos, galinčios padėti prisitaikyti kintančiose sąlygose (smm, 2020). Todėl šio darbo 

tyrimas ir nukreiptas, kad būtų galima atsakyti į klausimus, kaip Lietuvos žmonės, gali įgyti 

kompetencijas, ar jas papildyti mokydamiesi internetinėse platformose. 
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Tyrimo naujumas. Masiniai kursai iš pradžių pritraukė daugybės tyrėjų dėmesį (Wiebe et al, 2015), 

todėl apie juos ir kursų besimokančiuosius buvo atlikta daug tyrimų. Tirta su kokiomis 

problemomis susiduria besimokantieji (Oudeweetering  ir Agirdag, 2018), kas lemia kursų 

užbaigimą (Greene et al., 2015; Breslow et al., 2015; Wiebe et al, 2015). Buvo aktualizuojama tam 

tikrų kursų elementų buvimo ar nebuvimo poveikis (Onita, Mihăescu ir Vasiu, 2015) 

besimokantiesiems. Tirta demografinė informacija (Oudeweetering  ir Agirdag, 2018 ) ir kaip tai 

susiję su mokymosi rezultatais. Tyrimuose aktualizuojami ir asmeninių savybių ar gebėjimo 

savarankiškai mokytis ir prisiimti atsakomybę aspektai (Wiebe et al., 2015; Kizilcec ir Cohen, 

2017), skirtingas besimokančiųjų elgesys (Kizilcec et al., 2013), „išlikimo“ (Greene et al, 2015) 

kursuose priežastys.  

Mokslinės medžiagos atranka leido apibendrinti, kad dauguma atliktų tyrimų yra kiekybiniai, 

nepabrėžiantys besimokančiojo patirties kaip įgyjamos kompetencijos mokantis masiniuose 

kursuose. Nors svarbu tirti ir atsakyti į klausimus kas padeda išlikti ir užbaigti kursus, bet mažai 

tirta besimokančiojo patirtis ką jis išmoksta, kas jam svarbu kompetencijų įgijimo procese. 

 

Tyrimo problema. Kintant pasaulinei situacijai dėl skaitmeninių technologijų skvarbos, dauguma 

suaugusiųjų turi nuolat įgyti naujų kompetencijų rinkinių. Iškyla didelė būtinybė mokytis. 

Bandydami sutaupyti laiko ar lėšų, suaugusieji ieško pasiekiamo mokymosi internetinėse 

platformose. Pagal „The Future of Jobs Report 2020“, tokį mokymąsi renkasi 16 procentų pasaulio 

žmonių. 

Reikia įvertinti, kad iš pradžių masiniai kursai buvo kaip atvertos aukštojo mokslo galimybės 

visiems. Tačiau laukti pokyčiai neįvyko ir buvo svarstoma, ar jie tinkami kaip „išsilavinimas 

visiems“ (Greene et al., 2015).  Kelti klausimai, kas  lemia, kad vieni pasilieka mokytis  ir kažką 

pasiekia, o kiti pasitraukia. Masiniai atviri internetiniai kursai vertingi tiems, kas juos gali pasiekti – 

tai  jau išsilavinę, dirbantys, iš išsivysčiusių šalių asmenys (Greene et al., 2015). Mokymasis 

internetu tapo kitoks, nes  besimokantieji gali mokytis kitaip nei tradicinio švietimo besimokantieji 

(Kizilcec ir Schneider, 2015; Guo ir Reinecke, 2014). Suaugusieji kursus naudoja įvairiems 

tikslams, todėl jų elgesys kursuose labai skiriasi. Jie patys renkasi  mokymosi aplinkos elementus, 

kurie įdomūs ir naudingi (Kizilcec ir Schneider, 2015). Vis daugiau žmonių gali pasiekti mokymosi 

turinį internetu ir atnaujinti, ar  įgyti naujų įgūdžių bei kompetencijų ir naudoja masinius kursus 

profesinei karjerai (Stephens ir Jones, 2014), gauna naudą iš mokymosi panaudodami tai 

profesiniam tobulėjimui (Milligan ir Littlejohn, 2017). Problematiška tai, kad masinių kursų pasiūla 

itin didelė, todėl kyla klausimai ar besimokantieji, siekdami įgyti kompetencijų jas gali įgyti. Šiuo 

metu dėl globalių pokyčių tiek iš darbdavių, tiek ir iš norinčių mokytis asmenų, pastebėtas siekis 

atnaujinti įgūdžius ar persikvalifikuoti (Kögler, Egloffstein ir Schönberger, 2020; Pasaulinis 
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Ekonomikos Forumas [WEF], 2020). Milligan ir Littlejohn (2017) tyrime siekiama atskleisti kodėl 

profesionalai renkasi mokytis masiniuose kursuose, kokie jų poreikiai, motyvacija mokytis kursuose. 

Šio tyrimo tikslai skirtingi tuo, kad tyrimu siekiama išsiaiškinti kaip būtent Lietuvos gyventojai ar 

lietuviai – turėdami tam tikslus ar motyvaciją mokytis masiniuose kursuose – įgyja kompetencijas ir 

pritaiko asmeniniam gyvenimui ar karjerai. Todėl svarbu išsiaiškinti kaip globalūs masiniai kursai, 

kurie pasiekiami Lietuvos besimokantiesiems, gali prisidėti prie jų žinių, įgūdžių, kompetencijų 

atnaujinimo ir gebėjimo tas kompetencijas taikyti asmeninėje ar darbo aplinkoje.  

 

Tyrimo objektas. Besimokančiųjų masiniuose atviruose internetiniuose kursuose patirtys, kaip 

pavyksta įgyti kompetencijas. 

 

Darbo tikslas. Nustatyti masiniuose atviruose internetiniuose kursuose besimokančiųjų suaugusiųjų 

įgytų kompetencijų pritaikomumą asmeninei ir profesinei veiklai. 

 

Darbo uždaviniai ir klausimai. Kokias kompetencijas (asmenines ar profesines) suaugusieji 

tobulina dalyvaudami masiniuose atviruose internetiniuose kursuose. Kaip įgytas kompetencijas 

pritaiko asmeninėje ir profesinėje veikloje. 

 

Tyrimo metodai. Mokslinių šaltinių analizė: literatūros šaltiniai, tyrimų ataskaitos, dokumentai. 

Tyrimo instrumento panaudojimas ir gautos informacijos analizė: kokybinis tyrimas, individualus 

interviu, pusiau struktūruotas, su 10 iš anksto paruoštų klausimų. 

 

Pagrindinės darbe naudojamos sąvokos.  

 Kompetencija – Kompetencija  siejama su gebėjimu atlikti tam tikrą veiklą ir svarbu, kad asmuo 

tam turėtų „žinių, įgūdžių, energijos“ (Jucevičienė ir Lepaitė, 2000). 

Masiniai atviri internetiniai kursai – šie kursai kilo iš atviro švietimo idėjos, kai buvo siūlomi 

nemokamai, internetu, pasiekiami visiems. Laikui bėgant dauguma teikėjų pakeitė modulius į 

komercinius verslo modelius, pritaikydami dalį kursų profesiniam tobulėjimui, 

„treniravimui“ (Kögler et al., 2020). Nedidelė dalis pasiliko prie atviro modelio tipo. Todėl 

vienareikšmiškai pateikti apibrėžimo, kas yra masiniai kursai, yra neįmanoma. 

Mokymasis visą gyvenimą – tai „visa mokymosi bet kuriuo asmens amžiaus tarpsniu veikla siekiant 

tobulinti asmenines, pilietines, socialines ir profesines kompetencijas“ (smm, 2020). 

Suaugusiųjų mokymasis – tai apima „suaugusiųjų dalyvavimą  mokymosi visą gyvenimą veiklose“, 

„tęstinį“ mokymąsi,  galimybes „įgyti ir tobulinti savo gebėjimus ir kompetencijas“ (smm, 2015). 
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Raktiniai žodžiai: kompetencijos, masiniai  atviri internetiniai kursai, mokymasis visą gyvenimą, 

suaugusiųjų mokymasis. 

 

 

1. SUAUGUSIOJO MOKYMOSI MASINIUOSE ATVIRUOSE 

INTERNETINIUOSE KURSUOSE YPATUMAI 

 

1.1. Besimokančiųjų apsisprendimas mokytis 

  

Suaugusiesiems mokytis masiniuose atviruose internetiniuose kursuose, kaip ir bet kuriuose kituose 

internetiniuose kursuose, ar mokantis nuotoliniu būdu, svarbūs tam tikri įgūdžiai – tai mokėjimas 

mokytis savarankiškai, laiko planavimo įgūdžiai, gebėjimas nukreipti pastangas tinkama linkme. 

Taip pat reikia atsakyti į klausimą kodėl suaugusieji mokosi. Kas juos skatina mokytis: ar tai kyla iš 

vidaus, ar įtaką daro išoriniai veiksniai, ar globalūs pokyčiai. 

 

 Kai suaugusieji mokosi, tai gali padėti atrasti naujų galimybių įgyti gebėjimus. Jiems lengviau 

išlikti konkurencingais darbo rinkoje, prisitaikyti prie visuomenės pokyčių, tobulėti. Suaugusieji 

mokosi dėl įvairių veiksnių: globali ekonomika, darbo rinkos kaita, technologijų sukelti pokyčiai, 

demografinė kaita (senėjanti visuomenė, produktyvumo klausimai, didinamas pensinis amžius).  Jei 

anksčiau žmogus, įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir tam tikrus įgūdžius galėjo apie 10 metų mėgautis 

karjera, šiandien, dėl vis dar didėjančio technologinės plėtros tempo, žinių pakanka tik trumpam 

laikui, įgūdžius tenka greičiau atnaujinti, todėl iškyla didelis poreikis nuolat investuoti į švietimą 

(Schippers, 2018).  

 

Mokytis suaugusiems gali būti svarbu ir dėl kitų aplinkybių. Mokytis „svarbu tiems, kurie 

neišnaudojo ar neturėjo galimybės mokytis jaunystėje, dėl kokių nors priežasčių iškrito, atitolo ar 

nori neatsilikti nuo konkurencingos aplinkos“ (Rutkienė ir Trepulė, 2009, 29p).  

 

Suaugusiųjų apsisprendimas mokytis gali turėti daug priežasčių. Besimokantieji taip pat  patys 

sprendžia kokia mokymosi forma jiems yra patogiausia. 

 

1.2. Masinių atvirų internetinių kursų tipai 

 

Masinių atvirų internetinių kursų terminas buvo pradėtas naudoti apie 2008 metus, kai  George‘as 

Siemens‘as su kolegomis atliko atviro formato kursų tyrimus  (Littlejohn ir Milligan, 2017), tai 
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pritraukė didelius skaičius besimokančiųjų. Todėl masiniai atviri internetiniai kursai kilo iš atviro 

švietimo idėjos ir iš pradžių buvo sukurti kaip pasiekiamas išsilavinimas kiekvienam asmeniui, 

nemokamai, internetu (Kögler et al., 2020). Juos dažnai rengė aukštojo mokslo atstovai. Natūralu, 

kad buvo tikimasi, jog asmenys, pradėję mokytis, kaip ir aukštajame moksle, bus įsipareigoję tęsti 

pradėtus kursus. Tačiau labai greitai pastebėta, kad besimokančiojo elgsena yra kitokia. Į tokio tipo 

kursus daug užsiregistruoja, nes nėra ribojimų, tačiau užbaigia nedideli skaičiai, palyginus su 

pradiniu užsiregistravimu. Tačiau tokio fenomeno priežastys, pasak Milheim (2013), yra paprastos: 

šių kursų teikiama laisvė, kai dalis studijuojančių užsiregistruoja ir peržiūri tik juos dominantį turinį, 

neturėdami jokių ketinimų dalyvauti atsiskaitymuose ir užbaigti kursus. Jų siekiai yra –  ne baigti 

kursą, ar gauti sertifikatą, bet – atnaujinti žinias, įgūdžius, ar įgyti naujų. (Milheim, 2013). 

 

Masiniai kursai buvo dvejų pagrindinių pakraipų, tai konektyvizmo, kai mokymasis pagrįstas 

bendradarbiavimu, žinios gilinamos diskutuojant, jos kuriamos, jomis dalijamasi. Kita pagrindinė 

pakraipa paremta tradicine kognityviąja – biheviorizmo pakraipa, kai perduodamas turinys didelėms 

auditorijoms, dažniausiai vaizdo formatu, atsiskaitymai organizuojami automatizuotais būdais – 

testai, kiti atsiskaitymai. (Kögler et al., 2020). 

 

Masiniai atviri internetiniai kursai yra kelių pagrindinių tipų: 

 Atviri, nemokami (atviras prisijungimas, turinys, duomenys), jie siejami su atviraisiais 

švietimo ištekliais, bei visa atvirojo švietimo filosofija, atviru kūrimu ir dalijimusi. 

 Nepelno siekiantys, atviri (pvz.: edx). Tai atviri kursai, kurie nesiejami su komercinius 

tikslus turinčiomis platformomis. 

 Pelno siekiantys, komerciniai kursai,  pvz.: parengti realių įgūdžių įgijimu (pvz.: Udacity, 

Coursera), kai dalis kursų atviri (atvira prieiga, arba nemokama registracija, atvira medžiaga 

mokymuisi), kita dalis kursų uždari, skirti verslo ar vyriausybių programų mokymams. 

Europoje yra pagrindinis masinių kursų konsorciumas (EMC), kurio pagrindinės platformos: 

Futurelearn, FUN, MeriadaX, EduOpen ir OpenupEd. Europos lygiu skatinama, kad daugiau 

universitetų ir kitų švietimo paslaugų teikėjai galėtų teikti atvirą švietimą kaip tęstinio mokymo ir 

tęstinio profesinio tobulėjimo programos dalį. Darbdaviams siūloma masinius kursus naudoti, kad 

būtų galima užpildyti darbuotojų žinių ar įgūdžių spragas  (Author(s) 2019).  

 

Tačiau masinius kursus sudėtinga apibūdinti dėl jų didelės įvairovės, nes jie turėtų apimti 

masiškumą, bet kartais tai nebūna itin didelius skaičius pritraukiantys kursai. Taip pat atvirumo 

sąlygos dažniausiai neapima visų Atvirų švietimo išteklių principų, nes kartais apsiribojama tik 
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atvira prieiga, galimybe studijuoti pateiktą medžiagą (ribotą laiką), o sumokėjus turėti ilgesnę 

prieigą.  

Pastaruoju metu taip pat įvyko svarbus „lūžis“ (Kögler et al., 2020) nuo akademinio švietimo link 

korporacinių mokymų, kai mokomasi ir siekiama profesinio tobulėjimo, vykdomas kompetencijų 

mokymas (Kögler et al., 2020). 

 

Kursai yra labai įvairūs tiek vertybine prasme, tiek modeliais, tiek medžiagos pateikimu. Tačiau 

besimokantieji vertina pagal tai, ką jie iš tam tikro kurso gali išmokti. 

 

1.3. Priežastys, lemiančios asmens pasirinkimą mokytis internetinėse platformose 

 

Masiniai atvirieji internetiniai kursai leidžia rinktis besimokančiajam įgyti įgūdžius ir 

kompetencijas iš daugybės skirtingų kursų. Priežastys, kodėl yra mokomasi taip pat skiriasi, kai 

sertifikatas nebūtinai yra svarbiausia priežastis. Kitos galimos priežastys yra „patenkinti esamus 

poreikius“, „pasiruošti ateičiai“, „smalsumas“, „užmegzti ryšius su žmonėmis“, gera 

„reputacija“  (Milligan ir Littlejohn, 2017). Besimokantieji nusprendžia lankyti tam tikrus kursus 

pagal tai, kas jiems tuo metu aktualu, pagal tai, kokios mokymosi aplinkos atrodo patogesnės. Jie 

gali tobulinti įvairias kompetencijas sau patogiu metu, priimtinu tempu (išskyrus tuos kursus, kurie 

turi griežtus tvarkaraščius). Kadangi kursus teikia daugybė pasaulio institucijų, aukštojo mokslo 

atstovų ir organizacijų, besimokantieji gali rinktis pačių įvairiausių sričių dalykus. Besimokantieji 

renkasi pagal juos dominantį, aktualų dalyką ir siekia įgyti kompetencijas. Taip pat jie vertina ar 

kursas skirtas mokytis savo tempu, ar yra laiko apribojimai – trunka tam tikrą laiką, su tam tikrais 

tvarkaraščiais ir atsiskaitymais. Kitiems aktualu, kad medžiaga būtų pasiekiama ir jie galėtų 

užbaigti kursus, kad ir per vieną savaitę, ar ilgiau – jau praėjus terminams. Šis pasirinkimas bus 

sąlygotas pačio besimokančiojo aplinkybių, kurios gali būti susiję su darbu, šeima ar kitais asmens 

įsipareigojimais. Svarbu ar pakaks noro užbaigti, jei laikas neribotas, ar pakaks laiko, jei 

besimokantysis bus įspraustas į griežtus laiko rėmus.  Daug internetinių platformų, teikia masinius 

atvirus internetinius kursus, todėl besimokantieji patys turi nuspręsti kurios iš jų labiausiai atitinka 

jų asmeninius poreikius, kurie kursai atitinka sau keliamus tikslus.  

 

Didesnį užtikrintumą, kad besimokantysis gaus mokymus, atitinkančius jo poreikius ir tikslus, gali 

suteikti ir mokymo platformų žinomumas (Milligan ir Littlejohn, 2017): kokie universitetai ar 

švietimo institucijos dalyvauja, kokie kiti partneriai bendradarbiauja su kursais teikiančiomis 

platformomis. Kuo daugiau aukštojo mokslo institucijų įsitraukia bendradarbiauti su  kursų 

platformomis, tuo didesnė tikimybė, kad besimokantysis gaus didesnę mokymosi naudą, nes gerai 
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vertinamos institucijos turi gerą reputaciją ir tokiu būdu yra įsipareigoję teikti aukštos kokybės 

mokymosi medžiagą.  

 

Kiti lemiantys kriterijai yra ar besimokantysis siekia tik susipažinti su medžiaga, ar jam svarbu 

užbaigimo pažymėjimas, ar pažymėjimai sertifikuoti, mokami, ar nemokami. Svarbu, ar patys 

kursai mokami, ar laisvai pasiekiami ir nemokami, gal mokėti reikia tik už sertifikatus ir 

atsiskaitymus. Taip pat, jei asmuo nori mokytis daugiau dalykų ir įgyti daugiau įgūdžių, jam gali 

būti svarbu platformos kursų pasiūla, kursų tipai, ar reikalingas pasiruošimas, ar užtenka tik bazinių 

žinių. 

 

1.4. Mokymų trukmė 

 

Tam tikra kompetencija gali būti nuolat papildoma naujais įgūdžiais. Pagal Coursera platformą, 

naujam įgūdžiui įgyti pakanka maždaug 4 –6 savaičių, kai išmokstama kažkas naujo. Projektinės 

veiklos kursai leidžia pasitreniruoti, įveikti tam tikras problemas ir iššūkius, panašius į realaus 

pasaulio situacijas. Tokiu būdu galima užpildyti trūkstamas žinių ar įgūdžių spragas – tam užtenka 

keleto valandų. Specializacijos leidžia įvaldyti įgūdį ir įgyti karjerai reikiamas kompetencijas. Tai 

užtrunka iki 4 – 6 mėnesių mokymosi ir praktikavimo, nes reikia įtvirtinti žinias ir įgūdžius 

identiškomis į realaus pasaulio veiklomis. Tokios trukmės mokymai padeda pasiruošti darbui ar kai 

keičiama karjeros kryptis. Besimokantysis įgyja kompetencijas ir tampa pasiruošęs dirbti. (Coursera, 

2020). Mokymai, trunkantys metus, ar magistro studijos, trunkančios du metus, leidžia įgyti ar 

pagilinti ekspertinio lygio kompetenciją. Kai kurios mokymų platformos  šią galimybę taip pat turi. 

Pasaulio ekonomikos forumo duomenimis (WEF, 2020) nustatyta, kad šiuo metu dėl susidariusios 

globalios kritinės situacijos daug dirbančių asmenų turėtų kelti arba keisti kvalifikaciją – keisti 

darbo pobūdį. Darbo rinka pakito itin sparčiu tempu: atsirado didelė grėsmė daugybei darbo 

pozicijų. Buvo nustatyta koks poreikis, kiek žmonių turėtų įgyti naujų kompetencijų mokantis:  

mažiau nei vieną mėnesį reikėtų atnaujinti įgūdžius 33.3 procentams asmenų; 

 1-3 mėnesių trukmės mokymuose turėtų mokytis 15.9 procentų; 

 6-12 mėnesių turėtų planuoti mokytis – 14 procentų;  

 virš metų tektų mokytis 18.4 proc. asmenų.  

(WEF, 2020, p 68).  

Iš šių skaičių matome, kad iš viso turėtų planuoti mokytis net 66.7 dirbančiųjų asmenų. Vadinasi tik 

apie vieną trečdalį dirbančiųjų asmenų nepalies persikvalifikavimo klausimas pačiu artimiausiu 

metu.  
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1.5. Mokymosi platformų privalumai, trūkumai. Besimokančiojo perspektyva 

 

Pagal Pasaulio ekonomikos forumo duomenis (WEF, 2020), apie 15 procentų pasaulio 

besimokančiųjų naudoja mokymuisi ir kompetencijų įgijimui masinių atvirų  internetinių kursų 

platformas. Šia teorine tyrimo dalimi siekiama atskleisti ar yra mokymosi elementų, galinčių 

pagerinti mokymosi galimybes. Kokių besimokantieji įžvelgia mokymosi trūkumų, galinčių nulemti 

nenorą tęsti pradėtus kursus. Nors tyrinėta kokie besimokančiųjų veiksmai (Breslow, Pritchard, 

DeBoer, Stump, Ho ir Seaton, 2013) daro įtaką mokymosi sėkmei, tačiau vis dar sunku iki galo 

nustatyti kas yra sėkmė masiniuose atviruose internetiniuose kursuose. Kiek didesnis pasiekimų 

lygis pastebėtas, kai asmuo išreiškia „atkaklumą“ , kuris yra kaip „sąveika su bet kuria kurso 

dalimi“ (Breslow et al, 2013). 

 Kokie veiksniai prisideda prie sėkmingo mokymosi ir kompetencijų įgijimo. Ar svarbu kiek bus 

praleista valandų mokantis,  skaitant medžiagą, žiūrint vaizdo medžiagą? Ar svarbu kaip pateikiama 

medžiaga, kiek yra interaktyvumo ar kitos sąveikos? Kizilcec ir Cohen (2017) pabrėžia, kad daliai 

besimokančiųjų – tiems, kurie turi silpnus savireguliacijos įgūdžius – labai sudėtinga, kai neturi 

paramos, ar kai ta sistema netinkama ar nepakankama. Todėl kaip besimokantysis jaučiasi 

naudodamas tam tikrą mokymosi platformą, gali daryti įtaką apsisprendimui ar bus toliau 

mokomasi. Skirtingiems asmenims gali būti aktualus vis kitoks mokymosi būdas ir mokymosi 

elementai. Masinių atvirų internetinių kursų besimokantieji išskiria šiuos svarbiausius mokymosi 

platformų bruožus: mokytis sau priimtinu tempu, rinktis kada mokytis, kontroliuoti savo veiklas, 

atlikti prasmingas užduotis. Šiek tiek mažiau, bet svarbu – grįžtamasis ryšys, paramos elementai, 

galimybė diskutuoti. Besimokančiajam padeda, kai galima naudoti įvairius įrenginius, leidžiančius 

mokytis kada tik gali (Curtis, Lee, Kou, Xu ir Sheu, 2015). Gudonienė ir Rutkauskienė (2015) 

pabrėžia, kad kai medžiaga papildoma interaktyviais elementais, besimokantiesiems lengviau 

įsitraukti į mokymosi procesus. Vaizdo įrašų formatu pateikta medžiaga lengviau suprantama, 

pavyksta geriau ją įsiminti. Svarbi ir garso formatu pateikta medžiaga. Garso įrašai leidžia mokytis 

visada, visur Gudonienė ir Rutkauskienė (2015), juos patogu naudoti, kai besimokantieji keliauja, ar 

nori mokytis, kai turi laisvo laiko. 

 

1.6. Medžiagos pateikimo formos 

 

Medžiaga dažniausiai pateikiama vaizdo formatu, kur gali būti įterptų kitų elementų: tekstas, 

skaidrės, paveikslėliai, diagramos, formulės ir kiti mokymąsi papildantys elementai. Tai priklauso 

nuo mokymosi kategorijos ir temos. Pratimai, užduotys skirti tam, kad besimokantysis galėtų 

praktiškai išbandyti girdėtą medžiagą. Kartais pasitelkiami ir mokomieji vaizdo įrašai kaip ką nors 
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atlikti. Medžiagos papildymui rekomenduojami elektroniniai vadovėliai, knygos. Diskusijų 

kambariai – forumai, kur studentai gali bendrauti tarpusavyje atsakydami į iškeltus klausimus 

kitiems studentams, arba gali dalyvauti mokymo asistentai, kurie padeda išspręsti klausimus, 

susijusius su mokymosi medžiaga. (Breslow et al, 2013).  

Pagal Onita, Mihăescu, Vasiu ( 2015) daugiausiai naudojamos vaizdo paskaitų rūšys platformose: 

 Vaizdo paskaitos derinys: vaizdo įrašas, mokomasis įrašas (demonstracija), animuotas 

vaizdo įrašas, prezentacija su įrašytu balsu, paskaita.  

 Tiesioginė vaizdo konferencija.  

 „Talking head“ vaizdo įrašas, kai dėstytojas įrašo  paskaitą. 

 Prezentacija su įrašytu balsu, komentuojančiu medžiagą. Pateikiama vizualinė informacija: 

tekstas, diagramos, vaizdai.   

 „Khan“ tipo vaizdo įraše mokytojo balsas skamba kartu su  tai, kas rašoma ar rodoma 

elektroninėje lentoje.  

 Animuotas mokomasis vaizdo įrašas su klasikine animacija, 3D animacija, vektorinė 

animacija, su įrašytu balsu ar be jo. 

 Interaktyvi paskaita. (Onita et al 2015).  

 

Platformose gali būti naudojami sinchroninis mokymosi būdas, tada svarbus ir kokybiškas interneto 

ryšys; arba asinchroninis, kai galima medžiagą žiūrėti ir atlikti užduotis netiesioginiu metu, arba 

medžiagą parsisiųsti.  

Visų mokymosi elementų visuma sudaro besimokančiojo patirtį, kuri  darys įtaką kaip mokomasi, 

ko išmokstama.  

 

1.7. Mokymosi sunkumai, apribojantys kompetencijų įgijimo galimybes 

 

Jei besimokantysis nori pasiekti rezultatų, svarbu, kad jis investuotų tam tikrą valandų skaičių, 

turėtų tikslą, norėtų įgyti sertifikatą (Greene et al., 2015). Besimokantiesiems suaugusiems tenka 

įveikti daug kliūčių. Kizilcec ir Cohen, (2017) įvardija, kad yra trys pagrindiniai sunkumų ar 

problemų tipai, kuriuos mato besimokantieji ir dėl kurių jiems sudėtinga mokytis: 

 Kasdieniniai įsipareigojimai – darbas, šeima, užimta dienotvarkė; 

 Laiko trūkumas – sunku surasti papildomo laiko mokymuisi; 

 Praktiniai barjerai – lėtas internetas ar jo infrastruktūros trūkumas, netinkamas kompiuteris, 

neprisitaikantis dizainas prie išmanaus įrenginio, kai ne visa medžiaga tinkamai pateikiama, 

ar tiesiog nesuprantama medžiaga ir kiti mokymąsi apsunkinantys barjerai. 
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Suaugusiems svarbi palanki mokymosi aplinka, kuri atitiktų jų poreikius ir galimybes: laiko, 

finansų atžvilgiu ir kt. Suaugusiuosius gali riboti išoriniai įsipareigojimai ir atsakomybė, jiems 

tenka ribotus laiko išteklius tinkamai paskirstyti. Mokymosi laikotarpiu tenka kuriam laikui 

paaukoti kitas įprastas ar mėgiamas veiklas, gali trukdyti emociniai sunkumai: papildomas stresas, 

nuovargis. Suaugęs asmuo gali turėti pačių įvairiausių kliūčių, trukdančių mokytis ir įgyti 

kompetencijas: nuo įtempto darbo tvarkaraščio iki kitų įsipareigojimų artimiesiems, šeimai, 

asmeninėms veikloms. Besimokantysis matydamas, kad turi nedaug laiko, gali keisti savo darbo 

krūvį (Stephens ir Jones, 2014), arba ką ir leidžia masiniai kursai – pasirinkti asinchroninius kursus, 

kurie leistų mokytis savo tempu.  

 

Tačiau kiek laiko resursų prireiks įsisavinti ir suprasti mokymosi medžiagą? Sudėtingesniuose 

kursuose, jei tam tikrų sričių turėti pagrindai yra užmiršti, pavyzdžiui tiksliųjų mokslų, gali būti 

sunkiau mokytis, (nors kursas gali būti rekomenduojamas kaip nereikalaujantis pasiruošimo ar 

specifinių žinių). Todėl jau turimos žinios tampa svarbios.  Atlikti tyrimai (Wiebe et al., 2015) rodė, 

kad jei asmuo turi patirties su dėstomu dalyku, jam bus lengviau mokytis ir įsitraukti į mokymosi 

veiklas. Pažįstamas turinys padeda „naudoti prasmingus mokymosi metodus ir startegiją“ (Hood, 

Littlejohn ir Milligan, 2015, 89p.). Galėjimas susieti kursų medžiagą su savo esama veikla, kai 

suprantama, kur tą medžiagą galima pritaikyti, žymiai stipriau sudomina užduotimis. Tačiau 

masinių kursų aplinkose, jei kursai suprojektuoti neapribojant laiko atžvilgiu, šios kliūtys gali būti 

įveiktos. Asmenys gali mokytis savu tempu, kartoti medžiagos dalis,  nes mokymosi procesą gali 

valdyti savarankiškiau, nei kitose tradicinėse mokymosi aplinkose (Guo ir Reinecke 2014). 

 

Nors kalbos barjeras dažnai nėra pati didžiausia problema, bet kai kuriais atvejais tai apsunkina 

mokymąsi, nes mokomasi daug lėčiau. Tačiau besimokantieji didesnėse mokymų platformose turi 

gan platų kalbų pasirinkimą. Pastebėta, kad jie randa kaip išspręsti kalbos barjero problemas, pvz.: 

bendrauja ir padeda vieni kitiems per socialinius tinklus, pokalbių kambarius (Breslow, David, 

Pritchard, DeBoer, Stump, Ho ir Seaton, 2013). Suprantama, kad gimtąja kalba lengviau mokytis, 

bet jei asmuo moka bent vieną papildomą kalbą, tai palengvina mokymąsi. Pateikiami titrai taip pat 

palengvina įsisavinti sunkesnį turinį. 

 

Techninės kliūtys. Techniniai trikdžiai  gali pasitaikyti tiesioginių paskaitų metu (Onita, Mihăescu, 

Vasiu, 2015). Aparatinės programinės įrangos ir Interneto infrastruktūros reikalavimas yra didesnė 

kliūtis atokesniuose regionuose ar besivystančiose šalyse dėl interneto įrenginių atokumo, įrenginių 

kokybės, nepatikimo elektros energijos tiekimo. Tam tikrame kontekste ši sąlyga „turėti kokybišką 

internetinę prieigą“ gali būti kliūtis mokytis (Oudeweetering ir Agidad, 2016). Dar galinti 
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pasitaikyti kliūtis – tai kursų ir asmens turimos įrangos neatitikimas (dėl didelės skirtingų įrenginių 

gausos). Tai, kaip pateikiamas turinys, ar lengva mokytis kursų platforma, ar aiški navigacija, gali 

daryti įtaką besimokančiojo pasiektiems rezultatams. 

 

Tačiau  nors ir yra įvairių sunkumų mokytis ir įvairių kursų, bet ypač suaugusiems 

besimokantiesiems pats brangiausias dalykas yra laikas. Todėl, kur dominuoja griežtas tvarkaraštis, 

nustatytos atsiskaitymų datos: kada, ką atsiskaityti, kai negalima reguliuoti, tai tampa įtampos 

objektu. Suaugusiems, turintiems kitų atsakomybių ir įsipareigojimų, yra priimtinesnis būdas 

mokytis savo tempu. Taip mokydamasis asmuo gali kontroliuoti kada ką mokytis, kada užbaigti 

medžiagos peržiūrą, atsiskaitymus. Jie nebijos, kad yra griežti terminai, ar kad kažkas nepasiseks. 

Tai leidžia jaustis saugiau ir suvokti kaip reguliuoti savo mokymąsi. Mokydamiesi savo tempu 

suaugusieji gali pasiekti geresnių rezultatų, aukštesnio pasitenkinimo lygio, lyginant su tais, kurie 

mokosi pagal griežtesnius atsiskaitymų terminus, tvarkaraščius, kai mažiau galimybių nuspręsti 

kaip mokytis. Tokie kursai, kai mokomasi savu tempu, pritraukia besimokančiuosius, kurie turi 

įvairesnių priežasčių mokytis (W. Watson, Yu ir S. Watson, 2018). 

 

1.8. Mokymosi tikslų turėjimas ir atkaklumas padeda įveikti mokymosi kliūtis 

 

Tikslų gali būti pačių įvairiausių: ar tai susipažinti su medžiaga, sudalyvauti iš smalsumo, dėl to, 

kad norisi įveikti iššūkį, (Kizilcec et al., 2013), ar užbaigti kursą siekiant įgyti norimas 

kompetencijas. Tačiau, kad ir kokie tikslai būtų, asmuo be tam tikro įsipareigojimo mokytis, 

prisiėmimo atsakomybės už savo mokymąsi, laiko reguliavimą, planavimo kaip siekti savo tikslų, 

negalės ilgai tęsti. Daug besimokančiųjų masiniuose kursuose mokosi taip, kad įprastose mokymosi 

aplinkose toks „dalyvavimas“  nebūtų laikomas „sėkmingu“ (Kizilcec ir Schneider, 2015). Bet 

masiniuose kursuose besimokančiųjų elgesys, jei žiūrėtume į tai kaip internete įprasta mokytis, tai 

laikoma įprastu ir „į vartotoją orientuotu elgesiu“, kuris yra „selektyvus“ (Kizilcec ir Schneider, 

2015). Toks supratimas kursuose iki šiol kėlė nemažai diskusijų dėl masinių kursų patikimumo 

teikti kokybiškas švietimo paslaugas dėl didelio skaičiaus įsiregistravusių ir mažo skaičiaus 

užbaigusiųjų.  Tačiau minėtas „selektyvus“  (Kizilcec ir Schneider, 2015) elgesys yra pateisinamas 

kitose atvirose internetinėse aplinkose, kai besimokantysis pasisemia jam aktualių žinių. Todėl 

pradinė besimokančiųjų motyvacija lemia tolesnius veiksmus, kai  atsižvelgiama į savo asmeninius 

poreikius. Tokiais atvejais naudojamas turinio „pasirinkimo“ (Weller, 2014), būdas, kai kuriamais 

kursais nėra siekiama, jog būtinai besimokantysis viską užbaigtų. Medžiaga išdėstyta ne linijiniu 

būdu, bet taip, kad būtų galima išsirinkti iš visos medžiagos tai, kas besimokančiajam yra svarbu, 

naudinga. Medžiaga struktūruojama temomis ir nepriklausomomis veiklomis. Kai norima, kad 
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besimokantysis nuosekliai mokytųsi ir siekiama, kad kursai būtų užbaigti, naudojama daugiau 

priemonių: grįžtamasis ryšys, ženkliukų sistema, kitos paramos struktūros. Medžiaga dažnai 

skaidoma smulkesnėmis dalimis. (Weller, 2014).   

 

Kitas klausimas, kai besimokantieji turi tikslų užbaigti kursus, bet nepavyksta to padaryti. 

Priežastys gali būti skirtingos, bet Kizilcec ir Cohen (2017) išskiria, kad sudėtinga gali būti mokytis 

ypač tiems, kurie turi silpnus „savireguliacijos“ įgūdžius ir priešingai, mokymosi tikslus padeda 

pasiekti „savireguliacija ir savidisciplina“ (Kizilcec ir Cohen, 2017). Todėl mokymosi tikslai gali 

būti pasiekti pasitelkus asmenines kompetencijas. Mokytis internetu sudėtinga tiems asmenims, 

kurie tikisi daugiau paramos ir pagalbos. Todėl gali būti sunku mokytis tiems, kuriems lengviau 

sekasi mokytis įprastose, tradicinėse mokymosi aplinkose, kai viskas yra struktūruota, aiškūs 

tvarkaraščiai. Todėl tokie besimokantieji gali blaškytis, nežinoti nuo ko pradėti. Priešingai, 

internetinių kursų laisve, kaip teigiamu dalyku, gali naudotis asmenys, mėgstantys viską patys 

nuspręsti: ką kada daryti, ko ir kada mokytis. Tokiems besimokantiesiems ši laisvė leidžia mokytis 

nepatiriant „išorinio“ ar „socialinio spaudimo“ (Kizilcec ir Cohen, 2017). Šiems besimokantiesiems 

lengviau pasiekti savo mokymosi tikslus. Kartu iškelti aiškūs, bet pasiekiami mokymosi tikslai ir 

besimokančiojo suvokimas, kad jis pats tai gali padaryti, padeda išlaikyti ryžtą ir įsipareigojimą 

savo tikslams (Kizilcec ir Cohen, 2017).  

 

 

2. KOMPETENCIJŲ ĮGIJIMO SVARBA 

 

2.1. Kompetencijos samprata ir svarba besimokančiam suaugusiam asmeniui 

 

Suaugusieji mokosi jiems pasiekiamose mokymosi platformose ir kursuose, programose, nes siekia 

žinių, įgūdžių, kompetencijų. Kompetencijos apima tiek asmens gebėjimus ir įgūdžius atlikti tam 

tikras veiklas, tiek ir asmens savybes, kurios pasireiškia per santykį su kitais ar sudėtingose 

situacijose. Kompetencijos pagal Jucevičienė ir Lepaitė (2000) yra „žmogaus kvalifikacijos raiška 

arba gebėjimas veikti, sąlygotas individo žinių, mokėjimų, įgūdžių, požiūrių, asmenybės savybių 

bei vertybių.“ Kompetencija apjungia žinias ir sugebėjimus, požiūrius ir vertybes, asmenines 

savybes. Jos pasireiškia per tam tikras veiklas ir realių problemų sprendimus. Kai įgyjami įgūdžiai 

ir jie taikomi veikloje, tai tampa kompetencija, kuri apjungia žinias ir mokėjimą. Kompetencija 

suprantama kaip gebėjimas „perkelti žinias ir įgūdžius į naujas situacijas, tuo pačiu įgalinant žmogų 

veikti įvairiuose veiklos lygiuose“ (Jucevičienė ir Lepaitė, 2000). Todėl, nors ir keisis išorinės 

aplinkybės, asmuo, turėdamas tam tikrą kompetenciją, gebės savo žinias ir įgūdžius taikyti net ir 
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pasikeitusiomis aplinkybėmis. Jis galės veikti pagal savo turimas kompetencijas ir žinias pritaikys 

savo profesinėje, ar asmeninėje veikloje. 

Kompetencija taip pat suvokiama kaip požiūris į save, veikimas pagal tai, ką asmuo žino ir moka. 

Tačiau kompetencijos pagal Jucevičienę ir Lepaitę (2000) gali būti įvairaus lygio: 

 pirmiausiai žmogus geba kažką atlikti;  

 po to žinias sujungia su veiksmais ir tobulina veiklos atlikimą;  

 kitas lygis leidžia keisti vidines ir išorines sąlygas, kai asmuo apjungia žinias, elgesį, 

suvokia kas jis yra kaip tam tikros profesijos atstovas; 

 paskutinis lygmuo apima kūrimą, gebėjimą kompetencijas panaudoti naujomis sąlygomis.  

Taigi kompetencija apima ne tik žinias, gebėjimus, įgūdžius, bet ir asmenines savybes, vertybes, 

požiūrius. (Jucevičienė ir Lepaitė, 2000). 

 

2.2. Asmeninės kompetencijos 

 

Asmemeninės kompetencijos yra „asmens integralumas“, susijęs su „orumu“ (Gevorgianienė, 2016). 

Šios savybės pasireiškia per bendravimą su kitais. Asmeninės kompetencijos apima nuostatas, 

gebėjimus, žinias ir supratimus. Tai susiję su pasitikėjimu savimi, savo jėgomis; savo emocijų 

pažinimu ir valdymu, gebėjimu tinkamai reaguoti į kitų emocijas. Asmuo turi gebėti pasirūpinti 

savo emocine ir fizine sveikata, iškilus poreikiui, mokėti paprašyti pagalbos. Asmeninės 

kompetencijos apima ir atsakomybę už save, savo elgesį, sveikatą bei galėjimą įvertinti savo jėgas, 

mokėjimą įveikti netikrumą ir kylančius sunkumus. Asmuo geba siekti savo ir bendrų tikslų. 

(Europos Sąjungos taryba [ES Taryba], 2018). Mokantis gali būti pagerintos asmeninės 

kompetencijos. Asmuo gali geriau suvokti save, pagerinti, padidinti savęs, kaip besimokančiojo 

suvokimą ir geriau, laisviau jaustis  (Bonk et al, 2015). 

 

2.3. Bendrosios kompetencijos 

 

Europos lygiu yra nustatytos pagrindinės bendrosios kompetencijos, kurių įgijimas, nuolatinis 

tobulinimas leidžia žmogui gyventi pilnavertį gyvenimą. Bendrosios kompetencijos – „tai asmens 

asmeniniam pasitenkinimui ir vystymuisi, įsidarbinamumui, socialinei įtraukčiai ir aktyviam 

pilietiškumui reikalingi gebėjimai“ (ES Taryba, 2018, p.7 ) 

Kompetencijos apibrėžiamos dar kaip „žinių, įgūdžių ir nuostatų derinys“ (ES Taryba, 2018, p.7) 

 Žinios siejamos su tam tikrų dalykų išmanymu pasitelkiant idėjas, skaičius, teorijas.  

 Įgūdis siejamas su gebėjimu panaudoti žinias ir pasiekti rezultatų.  

 Nuostatos siejamos su požiūriu, pagal kurį žmogus reaguoja bei veikia.  
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 Bendrosios kompetencijos siejamos su baziniais dalykais, kurie reikalingi, kad žmogus 

galėtų dirbti, būti sveikas ir gyventi darniai, aktyviai įsitraukti į socialinį bei visuomeninį 

gyvenimą.  

Visos kompetencijos yra derinamos tarpusavyje, visos turi vienodą svarbą pilnaverčiam asmens 

gyvenimui.  

Pastebima, kad Lietuvos suaugusiems trūksta bendrųjų gebėjimų, kurie dažnai gali būti pagrindinė 

kliūtis mokantis, nes jiems sunkiau sekasi prisitaikyti savo žinias naujose situacijose (Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija [smm], 2020). Tačiau bendrieji gebėjimai siejami su mokymusi visą 

gyvenimą, kad asmuo galėtų tiek prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos sąlygų, tiek tenkinti 

poreikius būti vertinga visuomenės gyvenimo dalimi.   

Bendrosios kompetencijos ugdomos visą gyvenimą, visuose įmanomuose kontekstuose, visomis 

mokymosi formomis, visose pagrindinėse gyvenimo sferose, kad asmuo galėtų gyventi pilnavertį 

gyvenimą visomis prasmėmis. Išskiriamos (ES Taryba, 2018) pagrindinės aštuonios kompetencijų 

rūšys:  

 Raštingumo kompetencija (ieškoti informacijos, ją suprasti, su ja dirbti, kritiškai vertinti; 

mokėti argumentuotai bendrauti bei atsakingai vartoti kalbą). 

 Daugiakalbystės kompetencija  

 Matematinė kompetencija siejama su gebėjimu taikyti matematinius principus, skaičiuoti, 

taikyti formules, schemas, diagramas. Technologijų ir inžinerijos kompetencijos apima 

mokslo teorijas, taikymus, apribojimus. 

 Skaitmeninė kompetencija apima: atsakingai bei kritiškai vertinant naudoti technologijas, 

bendrauti, bendradarbiauti, kurti suvokiant galimybes ir rizikas.  

 Asmeninė, socialinė, mokėjimo mokytis kompetencija susijusi su laiko, informacijos 

valdymo gebėjimais. Kartu tai reiškia įveikti netikrumą, mokėti rūpintis emocine ir fizine 

sveikata, mokėti spręsti konfliktines situacijas, ieškoti galimybių mokytis – mokytis visą 

gyvenimą, pritaikyti įgytą patirtį,  ja dalintis. 

 Pilietiškumo kompetencija asmenį skatina dalyvauti pilietiniame gyvenime, žinoti teises, 

domėtis savo šalyje bei pasaulyje vykstančiais įvykiais. 

 Verslumo kompetencija susijusi su kūrybiškumu, problemų sprendimu, inovacijų diegimu, 

gebėjimu palaikyti veiklą, priimti finansinius sprendimus. 

 Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencija – tai idėjų, prasmės perteikimas kūrybiškai, 

suvokimas įvairių kultūrų, kalbų bei paveldo (tam tikra meno ar kultūros forma). 

(ES Taryba, 2018). 

Nors Lietuvos suaugusiųjų „matematinis ir skaitymo lygis“ (smm, 2020, p.64) pakankamai aukštas, 

tačiau skaitmeninių technologijų lygis vis dar pakankamai žemas. Pagal duomenis 54,6 procentų 
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sudaro pirmą, arba žemesnį lygį, kiti 15-20 procentų žmonių nesinaudoja kompiuteriu ir internetu 

(smm, 2020). Skaitmeniniai gebėjimai leistų lengviau įsilieti į darbo rinką, bei nuolat mokytis. 

 

2.4. Naujų kompetencijų įgijimo ir pritaikymo svarba greitai kintančiomis globaliomis 

aplinkybėmis 

 

Žinojimas, kokios kompetencijos yra reikalingos, gali padėti tiek asmenims, tiek švietimo 

institucijoms ar įstaigoms planuoti kokių įgūdžių reikia įgyti, kad besimokantieji galėtų išlikti darbo 

rinkoje ar, kad jų karjera būtų ilgalaikė. Tai, kokios kompetencijos buvo anksčiau reikalingos ir 

dabar, skiriasi, nes technologijos keičia daugybę darbo ir gyvenimo sričių. Keitėsi darbo 

reikalavimai, įgūdžių ir kompetencijų reikalavimai. Pastaruoju metu naujų technologijų diegimui 

buvo teiktas prioritetas. Kai yra kuriamos ir diegiamos naujos technologijos, su jomis natūraliai 

atsiranda ir naujos darbų pozicijos, prireikia kitokių įgūdžių, nei anksčiau. Po truputį įvairios 

technologijos perima įvairias žmonių užduotis: darbą su informacija, jos apdorojimą, gavybą. 

Žmonės yra nepakeičiami ten, kur reikia vadovauti, patarti, priimti sprendimus, bendrauti ir 

bendradarbiauti – visų šių funkcijų dirbtinis intelektas ir jo technologijos negali atlikti. (coursera, 

2020). Tačiau nuolatinis mokymasis, mokymasis visą gyvenimą gali padėti išlikti aktyviems 

kintančiomis sąlygomis. Pasaulinis ekonomikos forumas (WEF, 2020) pabrėžia, kad ypač šiuo metu 

(dėl susidariusios kritinės situacijos pasaulyje) svarbus dirbančių asmenų perkvalifikavimo ar 

kvalifikacijos kėlimo klausimas dideliu mastu ir dideliu greičiu.  (WEF, 2020). 

 

 Mokymosi svarbą ir perkvalifikavimą, apie kurį buvo kalbama pastaruoju metu, ypač pastiprino 

pasikeitusi globali  situacija, kadangi dalis žmonių nebegalėjo tęsti įprastų veiklų. Tik 44 proc. 

žmonių galėjo dirbti nuotoliniu būdu ir 24 proc. visai negalėjo dirbti. Sritys, kurių neįmanoma 

perkelti dirbti nuotoliniu būdu, kritinėse situacijose patenka į didelę nedarbo riziką. (WEF, 2020). 

Kyla grėsmė, kad darbo vietų skaičius greičiau naikinamas negu jos yra sukuriamos. (coursera, 

2020). Lietuvoje per ateinantį dešimtmetį net „43 proc. profesijų reikalaus aukštojo išsilavinimo“, 

numatoma, kad trūks ir reikės informacinių komunikacinių technologijų, „technikų ir teisės“ ir kitų 

profesionalų (smm, 2020,  p.61).  

 

Kaip ir pastarųjų keletą metų, taip ir šiuo metu vis dar trūksta pozicijų, kurias užpildytų dirbantieji 

skaitmeninių technologijų srityse (WEF, 2020). Manoma, kad ir Lietuvoje mažės profesijų, kuriose 

reikia žemos kvalifikacijos, bei, kad augs poreikis tokių specialistų, kurie gebės migruoti keisdami 

darbo sektorius be didelių sunkumų. Numatoma, kad profesionalai, turintys tam tikrus įgūdžių ir 

kompetencijų rinkinius, kaip „techniniai“, „profesiniai“, „bendrieji gebėjimai“ (smm, 2020, p. 61). 
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Pasaulyje matomas poreikis specialistų, galinčių įgyti naujas kompetencijas ar tas, kurių vis dar 

trūksta, ypač technologijų srityje. Todėl, kaip niekada, šis laikotarpis tarsi priverčia žmones 

peržiūrėti kokias kompetencijas jie turi, ko jiems trūksta, kokios tendencijos darbo rinkoje, kokias 

kompetencijas reikėtų papildyti tam tikrais įgūdžiais. Tuo pačiu svarbios pasidaro ne tik 

kompetencijos, kurių reikia profesiniame lauke, bet ir asmeninės kompetencijos, kurios leistų 

asmenims įveikti visuotinį netikrumą ir ieškoti būdų kaip mokytis, įgyti tai, ko dar trūksta. 

 

Didžiosios platformos (LinkedIn, Coursera) matavo ir analizavo realaus laiko darbo rinkos 

duomenis – kokie nauji darbai ir jų pozicijos atsiranda šiuo metu. Kartu pastebėtas didelis 

suaugusiųjų aktyvumas mokytis ne tik įvairiuose internetiniuose kursuose, bet ir masiniuose 

kursuose. Besimokantieji siekė atnaujinti tiek asmenines kompetencijas ir įgūdžius, tiek ir 

kvalifikacijos kėlimo, persikvalifikavimo kompetencijas. Tačiau tai, ko mokosi dirbantis asmuo ir 

nedirbantis, pastebėtas skirtumas. Keturis kartus padidėjo skaičius asmenų, savo iniciatyva 

ieškančių galimybių mokytis internetu. Penkis kartus padidėjo darbdavių darbuotojams teikiamos 

internetinės mokymosi galimybės. Devynis kartus padidėjo skaičius besimokančiųjų, 

prisijungiančių prie internetinio mokymosi per vyriausybės programas (WEF, 2020). 

 

Pasaulyje dirbantys asmenys labiau akcentavo asmeninio tobulėjimo kursus; nedirbantys asmenys 

labiau akcentavo skaitmeninių įgūdžių, tokių kaip duomenų analizė, informatika ir informacinės 

technologijos, mokymąsi. (WEF, 2020). Galimybės darbuotojams persikvalifikuoti ar kelti 

kvalifikaciją darbo vietoje sumažėjo, nes dalis jų tiesiog praranda darbą. Numatoma, kad tik dalis 

darbuotojų (apie 40 procentų) galės per ateinančius penkerius metus išsaugoti savo darbo vietą, kai 

kiti (apie 50 procentų) turės persikvalifikuoti Tarp dirbančiųjų asmenų pastebėtas poreikis įgyti 

asmenines kompetencijas. Tai galimai susiję su tuo, kad asmenys dirbdami nuotoliniu būdu (arba 

mišriai), pajautė poreikį valdyti savo laiką, ar gerinti sveikatą (fizinę, emocinę). Neturintys darbo 

asmenys siekė įgyti kompetencijas, galinčias padėti įgyti darbą. Jie rinkosi įgyti bendrąsias 

kompetencijas, ar skaitmenines kompetencijas: informatika, duomenų analizė, informacinės 

technologijos.  (WEF, 2020). 

 

 Visa ši situacija rodo, jog suaugusieji arba verčiami aplinkybių dėl greitai kintančių darbo rinkos 

sąlygų, arba patys siekia mokytis ir įgyti naujų, ar atnaujinti esamas kompetencijas. Jiems vis 

daugiau darosi priimtinas būdas mokytis internetu, todėl yra siekiančių dalyvauti masiniuose 

atviruose internetiniuose kursuose.  

 

2.5. Kompetencijų įgijimas ir pritaikymas asmeninėje ar profesinėje veikloje 
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Naujos darbo užduotys reikalauja naujų įgūdžių, tačiau jų reikės ne tik technologijų valdymui, bet ir 

visiems su tuo susijusiems procesams. Kūrybingumas, originalumas, iniciatyvumas, kritinis 

mąstymas, mokėjimas įtikinti, prisidės prie vertės kūrimo. Svarbios ir kitos savybės kaip atidumas 

detalėms, ištvermė ir atsparumas, lankstumas, mokėjimas spręsti kompleksines problemas. 

„Emocinis intelektas“, „lyderystė ir socialinė įtaka“, tampa pageidaujamomis kompetencijomis. 

(WEF, 2020, p. 36). Kompetencijų įgijimas taip pat gali skirtis ir nuo besimokančiojo poreikio. Tai 

priklauso nuo srities, kurioje asmuo dirba: ar tai profesionalas ir jis siekia specifinių žinių (Milligan 

ir Littlejohn, 2017), ar kitas besimokantysis, siekiantis mokytis dėl to, kad kažkas jį domina, ar jis 

tai daro dėl būsimos karjeros. Tada besimokančiųjų mokymosi trajektorijos ir elgsena kursuose 

skirsis, kaip skirsis ir pritaikymas kompetencijų asmeniniame gyvenime.  

 

 

TEORINĖS DALIES APIBENDRINIMAS 

 

Suaugusiojo mokymasis ir kompetenecijų įgijimas yra kompleksinis dėl įvairių procesų, vykstančių 

mokymosi metu. Suaugusiam asmeniui gali būti svarbu tiek išoriniai veiksniai: platformų 

patogumas, galimybė lanksčiai mokytis, derinti savo laiką; tiek vidiniai veiksniai: paties 

suaugusiojo nusiteikimas mokytis savarankiškai, žinoti kaip veikti iškilus tam tikriems sunkumams. 

Suaugusieji gali naudoti masinių kursų platformas mokymuisi, kai iškyla poreikis dirbant, ar kai 

norima atnaujinti profesines žinias. Taip pat aktualu kai keičiasi darbo pozicija, ar kai siekiama 

„formalizuoti“ savo mokymąsi, nes masiniai kursai suteikia šias galimybes (Milligan ir Littlejohn, 

2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

3. TYRIMO METODOLOGIJA 

 

3.1 .Tyrimo procesas pagal Žydžiūnaitę (2011) 

 

1. Tyrimo parametrų suformavimas (2020–10–01/2020–10–20);  

2. Mokslo šaltinių atranka  (2020–09–01/2020–11–30); 

3. Tyrimo instrumento sudarymas (2020–11– 01/2020–11–10); 

4. Renkami duomenys (2020–11–01/2020–11–30);  

5. Tyrimo duomenų analizė (2020–11–05/2020–12–10);  

6. Tyrimo parametrų tikslinimas (2020–12–11);  

7. Mokslo šaltinių analizės apibendrinimas ir teorinės dalies parengimas (2020–10–/2020–12–10);  

8. Rezultatų interpretavimas (2020–11–15/2020–12– 15);  

9. Empirinės dalies parengimas (2020–11–15/2020– 12–15);  

10. Išvadų ir rekomendacijų suformavimas (2020–12–01/2020–12–15),  

11. Pirminės darbo ataskaitos parengimas (2020–11–30/2020–12–15); 

12.  Galutinė ataskaita (2020–12– 05/2020–12–). 

 

3.2. Pasiruošimas tyrimui 

 

Literatūros šaltinių analizė. Literatūros šaltinių analizė tęsėsi per visą tyrimo procesą, 

susipažįstant su pasiekiamų duomenų bazių šaltiniais, nors iš dalies nebuvo įmanoma pasiekti visų 

norimų ir aktualių šaltinių. Kardelis (2002) teigia, kad analizuodamas literatūrą, asmuo „pastebės 

jog nėra vienintelio atsakymo į tiriamąjį klausimą“. Mokslininkai labai įvairiai analizuoja masinių 

atvirų internetinių kursų atsiradimo, egzistavimo ir šiandieninės realybės vienetus. Ji 

konfrontuojanti ir dažnai dviprasmiška. Tačiau šiame darbe, pasirinkti tie autoriai, kurie daugiau 

kreipia dėmesį į tai, kaip besimokantysis gali mokydamasis įgyti kompetencijas, ar jas papildyti 

trūkstamų įgūdžių rinkiniais. Atkreipiamas dėmesys, kokie svarbūs mokymosi elementai iš 

besimokančiojo pozicijos – kas jam padeda mokytis, ką jis gauna iš dalyvavimo kursuose.  

Temos formulavimas. Tema buvo koreguota keletą kartų. Dėl  tiriančiojo nepakankamos patirties. 

Darbas (kursinis) buvo vėl taisytas, pakeistas temos formulavimas. Galiausiai paskutinis etapas, kai 

turėjo būti pateikta bakalaurinio darbo tema, po konsultacijos buvo priimtas sprendimas dar kartą 

koreguoti temą, uždavinius ir pradėti kokybinį tyrimą. Tema suformuluota per suaugusiųjų – kurie 

mokosi masiniuose atviruose internetiniuose kursuose –  kompetencijų įgijimo prizmę. Toliau 

iškelta tyrimo problema, įvardintas tyrimo objektas, formuluojami tyrimo tikslai ir uždaviniai, 

aptarti tyrimo metodai bei tiriamųjų parinkimas. 
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3.3. Tyrimo proceso organizavimas 

 

Kokybinio tyrimo metodo pasirinkimas. Šiam tyrimui pasirinktas kokybinio interviu metodas. 

Šis sprendimas priimtas įvertinus, kad tikimybė pasiekti informantus per masinių atvirų internetinių 

kursų internete mokymosi platformas yra labai menka. Šis metodas pasirinktas norint apklausti 

lietuvius, ar Lietuvoje gyvenančius žmones. Kartu siekiama rasti gilesnį atsakymą kas padeda, ar 

kas trukdo suaugusiems įgyti kompetencijas mokantis būtent tokio tipo kursuose – kokiems 

tikslams juos naudoja, ką nori pasiekti, ką įgyja. Pasirinkta atlikti individualų interviu. Kokybinio 

interviu forma – iš dalies struktūruotas interviu. Buvo  paruošti dešimt atvirų klausimų, kurie yra 

„interviu gairės“, „tikintis gauti kiek įmanoma platesnius, išsamesnius, atviresnius atsakymus, 

suformuluotus ir pateiktus paties tyrimo dalyvio, atspindinčius jo perspektyvą.“ (Gaižauskaitė ir  

Valavičienė, 2016). Pagal atskiro interviu eigą, buvo klausiami papildomi klausimai, arba keičiama 

esamų klausimų eiga, buvo stengiamasi interviu dalyviams leisti kiek įmanoma laisviau reikšti 

mintis, nesilaikant griežtų tam tikro klausimo ribų. 

 

Kokybinio tyrimo dalyvių pasirinkimas ir atranka. Viena iš pagrindinių šio tyrimo atrankos 

sąlygų yra, kad suaugęs asmuo būtų turėjęs internetinių kursų lankymo patirties. Svarbu, kad ta 

patirtis sietųsi su mokymosi masiniuose atviruose internetiniuose kursuose patirtimi, nes tai turėjo 

prisidėti prie „geresnio tiriamojo reiškinio supratimo“ (Gaižauskaitė ir  Valavičienė, 2016, p.37). 

Tyrimo dalyvių atranka svarbi atliekant interviu tyrimą, nes nuo to priklauso surinktų duomenų 

kokybė. Todėl reikėjo įvertinti, ar potencialūs dalyviai turėjo reikiamos patirties. Buvo laikomasi 

pagrįstumo principo, kad dalyvių turima patirtis atitiktų tyrimo tikslus. Kadangi šiuo kokybiniu 

tyrimu siekta išsiaiškinti detaliau ir giliau kompetencijų įgijimo procesus, stengtasi, kad atranka 

būtų tikslinė ir pagrįsta turima patirtimi pagal tyrimo tikslą ir klausimus. Atsižvelgta į tai, kas galėtų 

suteikti daugiausia reikalingos ir įvairios informacijos apie įgytas patirtis.  

 

Kokybinio tyrimo imties dydis. Kadangi kokybiniams tyrimams paprastai taikoma 

„nedidelė“ (Gaižauskaitė ir  Valavičienė, 2016) imtis, pasirinkta klausti tiek, kad būtų surinktas 

pakankamas duomenų kiekis, bet leidžiantis pasiekti tyrimo tikslą. Planuojama, kad kai neatsiranda 

naujų „radinių“ (Žydžiūnaitė ir Sabaliauskas, 2017), daugiau nebus imami interviu, nes tyrimo 

duomenys yra prisotinti. Tyrimo imties formavimo strategija pasirinkta patogioji atranka dėl 

minėto nepasiekiamumo didžiųjų platformų tokio smulkaus lygio tyrimams. Be to, Lietuvoje 

masinių atvirųjų kursų platformų, kurios nuolat veiktų taip pat nėra. Apsiribota vadovautis 

patogiosios atrankos principu. Ši imtis formuojama, kai pasitelkiami tyrėjui pasiekiami tyrimo 

dalyviai (Žydžiūnaitė ir Sabaliauskas, 2017). Informatyvumo ir patikimumo sąlygas turėjo užtikrinti 
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tai, kad dalyviai turėjo atitikti tam tikrus kriterijus – galiojo dalyvavimo kursuose sąlyga. Tokiu 

būdu siekta išvengti neinformatyvių ir su tyrimo tema ir objektu neatitinkančių atvejų. Taip buvo 

pasirinkti galimai informatyvūs atvejai ir tokiu būdu siekta užtikrinti rezultatų patikimumą. Tyrimo 

dalyviai pristatomi 1 lentelėje: 

 

Dalyvis Amžius Gyvenamoji 

vieta 

Lytis Išsilavinimas Profesija Lankytos 

platformos 

D1 38 Vilnius Mot. Universitetinis IT sritis Coursera, Udemy, 

SalesForce,  

D2 31 Lietuva – 

Kanada 

Mot. Universitetinis Filosofija, 

edukologija 

Coursera, Udemy, 

edx, Alison, 

FutureLearn 

D3 39 Anglija Mot. Universitetinis Filmų 

industrija 

Nėra duomenų 

D4 36 Vilnius Mot. Aukšt.neuniv. Marketingas. 

paslaugos 

Coursera, 

SkillShare 

D5 30 Anglija Vyr. Universitetinis Edukologija Coursera, 

KhanAcademy 

D6 37 Vilnius Vyr. Universitetinis Teisė, sportas Coursera 

D7 37 Vilnius Vyr. Universitetinis IT sritis Coursera, Udemy, 

pluralsight 

D8 40 Vilnius Vyr. Universitetinis 

 

Verslas 

 

Coursera, kiti 

kursai 

D9 32 Vilnius Vyr. Aukšt.neuniv. Automatika ir 

inžinerija 

Coursera, Udacity, 

Udemy, Alison 

 

1. Lentelė. Tyrimo dalyviai 

 

Tyrimo dalyviai yra lietuviai arba Lietuvoje gyvenantys asmenys, jų amžius nuo 30 m. iki 40 –ies, 

turintys aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. Daugiausiai lankytos 

Courseros, Udemy platformos. Dalyviai vardijo ir kitas lankomas atviras, uždaras mokymosi 

platformas, ar kurias naudoja mokymuisi darbo vietoje – kaip jie derina įvairias mokymosi formas.  
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3.4. Empirinių duomenų rinkimas 

  

Pasirinktas dalyvių atrankos būdas patogioji atranka su sąlyga, kad dalyvis būtų turėjęs masinių 

atvirųjų internetinių kursų dalyvavimo patirties. Kiek bus apklausiama dalyvių turėjo nulemti tai, 

kiek ir kokių duomenų surenkama, ar su kiekvienu atveju dar pasipildo duomenys, ar jau duomenys 

tampa prisotinti.  

Jei kiekvienas interviu vis dar duoda naujos informacijos, numatyta, kad bus dar susisiekiama su 

naujais dalyviais. Kai informacija pradeda kartotis, neiškyla naujų tyrimo temos aspektų, atlikti 

daugiau interviu „nėra tikslinga“ (Gaižauskaitė ir  Valavičienė, 2016). 

Numatytas kontaktas su tyrimo dalyviais yra nuotolinis mišrus interviu, pasitelkiant interneto 

prieigą. Dažniausiai kokybinis interviu atliekamas, kai tiesiogiai susitinka ir bendrauja tyrėjas ir 

tyrimo dalyvis. Nors vis labiau plinta būdas atlikti interviu pasitelkiant informacines ir 

komunikacines technologijas, kai nėra kito būdo, tačiau tai daugiau taikytina išimtims. Jos pasitaiko, 

kai dalyviai toli, dėl galimų saugumo reikalavimų, ar dėl tyrimo dalyvio itin užimtos dienotvarkės. 

(Gaižauskaitė ir  Valavičienė, 2016). Tačiau šio darbo metu dėl šalyje paskelbtos karantino 

situacijos kiti būdai pasiekti tyrimo dalyvius buvo neįmanomi. Tyrimuose svarbu laikytis saugumo 

sąlygos, todėl priimtas šis sprendimas.  Vienintelis būdas pasiekti tiriamuosius yra informacinių ir 

komunikacinių technologijų būdu. Naudotos komunikacijos priemonės: kompiuteris, pasitelkiant 

sinchroninę komunikaciją (pokalbis realiu laiku) vaizdo skambučiu, su viena išimtimi, kai tyrimo 

dalyvis pasirinko atsiųsti atsakymus elektroniniu paštu. Kitiems atvejams buvo naudojama 

konferencijų kambario principu veikianti programa „Zoom“. Ji leidžia bendrauti su vaizdu, rodyti 

dokumentą, atlikti pokalbio įrašą. Dalyviui sutikus, daromas audio įrašas. Taip pat, kas negalėjo 

naudotis „zoom“ programėle, įtraukta „messenger“ programėlė. Tai, kad dalyviai galėjo naudotis 

vaizdo kamera, padėjo turėti daugiau asmeninį ryšį, kuris ir pageidaujamas atliekant tiesioginį 

interviu. Tokiu būdu buvo galima skaityti ir neverbalinę kalbą.  

 

Kokybinių tyrimų etikos klausimai. Tyrimo metu ir po jo stengtasi elgtis taip, kad ši elgsena 

saugotų ir nepažeistų tyrimo dalyvio laisvių. Dalyviai buvo pritraukti laisva valia, neatlygintinai, 

Jiems buvo pranešta, kad dalyvavimas pagrįstas  „savanoriškumo“, „laisvo apsisprendimo“ principu 

(Gaižauskaitė ir  Valavičienė, 2016, p.56),  jie buvo supažindinti su tyrimo tema, tikslais. 

Prižadėta išlaikyti dalyvio konfidencialumą ir neatskleisti jo jautrių asmeninių duomenų, pagal 

kuriuos būtų galima dalyvį identifikuoti. Surinkta informacija ir duomenys naudoti tik tyrimo 

tikslams. Dalyvių duomenys nuasmeninti, jiems priskirti kodai. Pateikiant citatas saugoma jautri 

informacija. Ji nepateikiama ir neviešinama, yra nuasmeninta. 
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Tyrimo instrumentas. Kokybinio interviu metu buvo renkama informacija iš kiekvieno dalyvio 

asmeniškai, siekiama įsigilinti į dalyvių patirtį. Dalyviams suteikiama laisvė išsakyti savo požiūrį, 

mintis, pasidalinti patirtimi. Iš anksto paruošti klausimai leido nenukrypti nuo pasirinktos tyrimo 

temos. Reikėjo įvertinti, kad dalyvis gali norėti pasidalinti plačiai savo patirtimi, todėl svarbu tam 

netrukdyti. Tačiau gali pasitaikyti atvejų, kai dalyvio nepavyksta prakalbinti, jis gali atsakinėti po 

vieną sakinį (Gaižauskaitė ir  Valavičienė, 2016).  

 

Sukurti klausimai atitinka pasirinktos literatūros analizės klausimus apie besimokančiojo 

masiniuose atviruose internetiniuose kursuose patirtis mokantis ir svarbias sąlygas, leidžiančias 

įgyti kompetencijas. Klausimai pateikiami Lietuvoje gyvenantiems asmenims ar lietuviams, 

gyvenantiems kitose šalyse. Siekiama įsigilinti kaip suaugusieji įgyja kompetencijas globalaus 

mokymosi  kontekste. 

 

Interviu klausimai: 

 

1. Ar galėtumėte pasidalinti kokius masinius atvirus internetinius kursus lankėte, kokioje 

platformoje? Kodėl pasirinkote būtent šį/šiuos? 

2. Kiek laiko vyko mokymai?  

3. Klausimas apie mokymosi privalumus/trūkumus:  

 kaip buvo pateiktas turinys (garso, vaizdo teksto formatu); ar turinio pateikimo forma 

buvo priimtina? 

 ar,  jūsų manymu, turėjo tinkamas funkcijas mokymuisi (kokios jos)? 

 ar buvo lengva ja naudotis,  kaip tai apibūdintumėte. 

4. Su kokiomis problemomis susidūrėte mokydamiesi (kalbos barjeras, laiko stygius, įrangos 

trūkumai)?   

5.  Kokių mokymosi tikslų turėjote (pvz. užbaigti kursą, susipažinti kas tai yra, tik sudalyvauti, 

pasiimti tik reikalingą medžiagą ir pan.)? Kaip pavyko tai pasiekti? 

6. Kokias kompetencijas (profesines ar asmenines) galėjote patobulinti? Gal pamenate bent vieną ar 

kelias? 

7. Kokius masinių atvirų internetinių kursų privalumus ir trūkumus sau, savo gyvenimui, savo 

profesinei veiklai galėtumėte išskirti?  

8.  Kaip pritaikėte įgytas kompetencijas asmeninėje veikloje?  

9. Kaip pritaikėte įgytas kompetencijas profesinėje veikloje (ar darbo paieškoje)? 

10. Ar dar kada nors rinktumėtės masinius atvirus internetinius kursus? Kodėl?  
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Tyrimo duomenų apdorojimas 

 

 Kokybinės analizės procesas 

 

Kokybinės analizės procesas apima keletą žingsnių ( Gaižauskaitė ir Valavičienė, 2016): 

 kodavimas (kai išskiriamos artimos ar panašios reikšmės); 

 tam tikros frazės turi analogiškas prasmes ir jos skirstomos toliau į kategorijas, kurios yra 

aprašomos; 

 aprašomi ir analizuojami rezultatai, kurie tikrinami ir lyginami su šaltiniais. 

Šis procesas apima pastangas pažvelgti giliau, išsamiau į dalyvių asmenines patirtis kaip jie mokosi 

masiniuose kursuose ir kaip, kokias įgyja kompetencijas. Kokybinis tyrimas apima mažiau žmonių, 

nes tikslas giliau pažvelgti į dalyvių asmenines patirtis. Formuojamos kategorijos iš dalyvių patirčių. 

Gaunami unikalūs duomenys iš kiekvieno tiriamojo. Taikoma turinio analizė, ieškoma „prasminių 

vienetų“ (Žydžiūnaitė ir Sabaliauskas, 2017). Darbe naudojami kodai: „aprašomieji“, „gyvosios 

kalbos,  pirminiai“, prisotinimo principu (Gaižauskaitė ir Valavičienė, 2016, p.350).  

 

Pasirengus duomenis analizei, atlikus transkribavimą, buvo pradėtas tekstas skaidyti pagal prasmes, 

pasikartojančias ar panašias temines dalyvių mintis. Kodavimas buvo atliekamas palaipsniui, 

sugrįžtant, tikrinant kodus pagal prasmes, nuolat jas tikslinant. Tai buvo procesas. Po to buvo 

jungiami duomenys pagal fragmentus. Kodavimas atliktas siejant pagal tuos pačius požymius. Kodo 

priskyrimas susijęs su tam tikra teksto esme, tam tikru turiniu. Kodo tinkamumas vertintas pagal 

šiuos aspektus: „žodis ar žodžių junginys“, „ konkretus teiginys kartojasi keliose vietose“, 

atkreipia ...dėmesį“, „dalyvis aiškiai pasako, kad tai yra svarbu“ (Gaižauskaitė ir Valavičienė, 2016, 

p.349). Kodai buvo derinami tarpusavyje pagal autorių Gaižauskaitės ir Valavičienės (2016, p.350) 

išskirtus tipus: „aprašomieji“, kurie siejami su svarbia teksto dalimi; „gyvosios kalbos“, kurie yra 

dalyvio žodžiai, todėl išskiriami kabutėmis bei „pirminiai“, kurie gimsta pirmiausiai tyrėjo galvoje 

– pirmoji atėjusi sąsaja. Įvardijant kodus buvo derinami visi šie kodų tipai. Kategorijos buvo 

kuriamos jungiant panašias sąvokas, apimant kelis kodus. Kategorijų ir kodų lentelė: 

 

Kategorijos Kodai 

 

Pasirinkimų priežastys 

poreikis išspręsti problemą 

planuojamos kompetencijos karjerai 

bendrosios kompetencijos ir asmeninės 

pasitikėjimą keliantys kursų teikėjai 
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Laiko daroma įtaka mokymuisi įvairi trukmė 

gilesniam mokymuisi – daugiau laiko 

 

Mokymosi platformų privalumai 

medžiagos pateikimas 

forumų svarba 

medžiagos pasiekiamumas 

mokymosi „užfiksavimas“ 

Mokymosi trūkumai dialektas 

techniniai nepatogumai 

 

Suaugusiojo teikiami mokymosi prioritetai 

atsakomybių derinimas 

planavimo ir lankstumo svarba 

sprendimų priėmimas mokantis 

vidinė motyvacija 

 

Tikslai ir pasiekimai 

užbaigti kursus ir/ar gauti pažymėjimą 

pagilinti žinias ir išmokti 

keisti karjerą ar kelti kvalifikaciją 

 

Kompetencijų tobulinimas  

 

mokymasis visą gyvenimą ir mokymosi 

privalumai 

skaitmeninės kompetencijos 

integracija ir transformacija kintančiomis 

sąlygomis 

Išskirti kursų privalumai pagilinti žinias 

globalumas ir apvali diskusija 

Kursų trūkumai (ne)susidomėjimas ir motyvacija 

kitų mokymosi būdų didesni pranašumai 

 žaidimas ir atsirinkimas 

aukšto profesinio lygio  žinių trūkumo neužpildo 

Kompetencijų pritaikomumas profesinei veiklai,  darbo paieškoje 

asmeniniam gyvenimui 

 

2. Lentelė.  Kategorijos ir kodai  

 

Lentelėje sužymėti iš interviu išskirti kodai, kurie iškilo kai dalyviai tam tikrus dalykus pabrėžė, 

kad tai svarbu; kai buvo pasikartojimai tarp panašių išreikštų dalyvių minčių; arba pirma tyrėjui 

kilusi mintis, kai buvo skaitomas tekstas. Kategorijos yra keleto sujungtų kodų rezultatas. Kodų ir 
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kategorijų prasmė su dalyvių atitinkamai išreikštomis ir patvirtinančiomis kodus mintimis toliau 

aprašoma empiriniame tyrime. 

 

 

Tyrimo ribotumai 

 

Problemos tyrimo metu. Šiame tyrime apribojimas yra, kad galima buvo pasiekti tik tam tikrą 

besimokančiųjų dalį, neįtraukiant įvairių visuomenės atstovų. Tyrime galėjo dalyvauti suaugusieji, 

kurie mokosi, ar mokėsi masiniuose kursuose. Jie puikiai geba naudotis skaitmeninėmis 

technologijomis, yra išsilavinę, suvokia mokymosi visą gyvenimą reikšmę, nuolat mokosi, bei patys 

save motyvuoja tai daryti. Šiame tyrime nepavyko įtraukti dalyvių, kuriems būtų toks mokymasis 

taikomas kaip tam tikra integracija ar skatinimas mokytis iš šalies. Šiame tyrime nėra surinktų 

duomenų ar masiniai kursai kitais atvejais (kai mokymasis yra ne paties dalyvio iniciatyva) būtų 

pakankamai efektyvūs. 

Trikdė daugybė masinių kursų aspektų (mokymo platformų  modelių ir mokymo metodų įvairovė), 

dėl kurių gausos ir skirtingumo neįmanoma apimti visų atvejų ir daryti plačių apibendrinimų. Tai 

tampa tyrimo apribojimu. Kartu tyrimas turi geografinį ribotumą, kurio išvados siejasi su lokaliai 

surinktais duomenimis. Kursų pasiūla yra globali, bet tyrimo atvejis yra lokalus, apimantis tik 

Lietuvoje gyvenančius žmones ar lietuvius. 
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EMPIRINIS TYRIMAS 

 

Atliekant tyrimą, buvo atliktas pusiau struktūruotas interviu. Dalyviams buvo pateikiami dešimt 

klausimų. Tyrimo tikslas buvo nustatyti masiniuose atviruose internetiniuose kursuose 

besimokančių suaugusiųjų įgytų kompetencijų pritaikomumą asmeninei ir profesinei veiklai. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad asmuo, siekiantis įgyti kompetencijas masiniuose atviruose 

internetiniuose kursuose, turi būti itin aktyvus savo mokymosi proceso dalyvis. Jis turi būti 

pasiruošęs savarankiškai mokytis ir prisiimti atsakomybę už mokymosi procesus, todėl tokie 

suaugusieji teigiamai vertina tokių kursų suteikiamą laisvę. Atsiskleidė, kad kompetencijos 

įgyjamos nebūtinai mokantis linijiniu būdu, bet besimokantiesiems gali būti aktualu pasiimti tik tam 

tikrą kursų dalį, papildantį trūkstamas kompetencijas. Tačiau išryškėjo, kad masiniai kursai negali 

užpildyti ekspertinio lygio reikalaujančių kompetencijų dėl ribotų temų pateikimo. Tačiau jie itin 

tinkami, kai asmuo nori pakeisti savo karjeros kryptį, ar susiduria su tam tikromis jam naujomis 

situacijomis, kai galima tas spragas pakankamai greitai užpildyti trūkstamais kompetencijų 

elementais. 

 

Pagrindinės priežastys, skatinančios įgyti kompetencijas mokantis masiniuose 

atviruose internetiniuose kursuose 

 

 Pirmuoju klausimu siekta išsiaškinti, kas daro įtaką platformos pasirinkimui, kokie besimokančiųjų 

teikiami prioritetai. Šis klausimas padėjo atskleisti, kad suaugusieji, siekdami įgyti kompetencijų, 

dažnai derina įvairius mokymosi būdus: darbo siūlomus mokymosi šaltinius, kitus internetinius 

mokamus, ar nemokamus kursus, platformas ir masinius atviruosius internetinius kursus kaip dar 

vieną alternatyvų mokymosi būdą suaugystėje. Visi tyrimo dalyviai yra lankę Courseros kursų, kiti 

(D1, D2, D7, D9) dalyvavo Udemy kursuose. D2 aplankė daugiau kitų platformų – edx, Alison, 

Future learn ir kt. D5 lankė Khan Academy ir kt.; D9 aplankė Udacity, Alison. Taip pat, priešingai 

nei Milligan ir Littlejohn (2017) tyrime, (kai dalyviai mokėsi tik masiniuose kursuose), šio tyrimo 

dalyviai (beveik visi) užsiminė, kad derina mokymąsi masiniuose kursuose su kitais mokymosi 

būdais: nemokamomis ir atviromis internetinėmis platformomis, mokamais internetiniais kursais, 

audio paskaitų platformomis, audio knygomis, darbo vietos mokymosi platformomis ar kursais, 

formaliomis studijomis ir mokymų programomis. Kai kurie tyrimo dalyviai yra aplankę daug 

masinių kursų ir vis dar, iškilus poreikiui, juose randa tinkamos informacijos. Dauguma dalyvių 

negalėjo atsiminti visų kursų, kuriuose teko dalyvauti. Tačiau buvo minėti Courseros „Learning 

how to learn“ (D1, D2, D3), kai nuo šio kurso dauguma ir susipažino su masiniais kursais. Jį rinkosi, 
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kad galėtų suvokti kaip efektyviau mokytis. Dalyviai (D1, D2) lankė kursus apie projektus ir jų 

planavimą, nes siekė tai pritaikyti savo veiklose – kaip organizuoti tam tikrus renginius (asmeninius, 

viešuosius). D1 paskutinis užbaigtas „Math for Data Science“ (Coursera), dar mokosi 

„Ekselio“ (Udemy), nes nori  išmokti formules ir  jų taikymus. Salesforce mokosi apie verslą, 

dizainą, informacines technologijas, naudoja darbo sistemas, kur taip pat yra vadovėliai, kursai, 

techniniai mokymai. Šias platformas renkasi dėl jų patogumo, patinka informacijos pateikimas. 

Coursera vertina, nes kursai yra organizuojami universitetų, tai „...šiuolaikinis būdas atnaujinti 

informaciją su rekomendacijomis.“ D2 teko lankyti įvairių kursų, labiausiai įsiminęs „The future of 

education“, kuris dėl diskusijų leido dalyką mokytis giliai. Taip pat ji yra lankiusi įvairių kursų, 

kurie padėjo studijuojant ar padeda dirbant, kai reikia naujos informacijos. Patys naujausi lankyti 

kursai apie spaudą, projektus, kurių medžiagą galėjo panaudoti pristatymuose, konferencijose. D4 

klauso kursus pagal poreikį, ypač kai mokantis formaliai reikia atnaujinti žinias, prisiminti. D9 

lankė įvairių platformų programavimo kursus, mokėsi programavimo kalbas: Python, C++, HTML, 

CSS, JAVA, nes norėjo tai pritaikyti darbe. D5 atveju, mokėsi, kai reikėjo pagrindų studijuojant. D7 

mokėsi Udemy, ITIL, programavimo kalbos Pitono – nes darbui yra  reikalingos programavimo 

kompetencijos. Bendrasis tyrimo tikslas apie kompetencijų pritaikomumą asmeninei ar profesinei 

veiklai pirmajame klausime atskleidžiamas pagal tai, kaip ir kodėl besimokantieji renkasi kursus. 

Pasirinkimo priežastys susiję su poreikiais ir tikslais, kuriuos išskyrė tyrimo dalyviai. Tai atsisipindi 

kategorijos koduose. 

 

Kategorija: pasirinkimų priežastys. 

Kodai: 

 poreikis „išspręsti problemą“,  

 planuojamos kompetencijos karjerai,  

 bendrosios kompetencijos ir asmeninės, 

  „pasitikėjimą keliantys kursų teikėjai“. 

 

Tyrimo duomenys atskleidžia, kad asmenys mokosi dėl keleto esminių priežasčių, kurias išskiriame 

į kategoriją – pasirinkimų priežastys. Ji apibūdinama, kad suaugusieji asmenys savo veiklų lauke 

pastebi ko jiems trūksta, kaip specialistams, ar dirbantiems tam tikroje srityje. Kartu žino, kas jiems 

galėtų padėti papildyti kompetencijų rinkinius, ar įgyti naujų. Kodais atskleidžiama pasirinkimų 

priežasčių prasmė. 

 

Pirmas kodas siejasi su poreikiu „išspręsti problemą“, kai dalyviai įvardijo, kad mokosi tada, kai 

reikia: D7: „<..> į mano darbo specifiką įėjo tam tikras „scriptinimas“ darbe <..> mačiau, kad 
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man kai kurių įgūdžių trūksta <..> norėčiau <..> kai kuriuos darbus truputį optimizuoti, 

automatizuoti.“; D4: „<..> man reikėjo matematikos, viską pamiršau po mokyklos.“ Dalyvė 

išreiškė siekį mokytis, kai iškyla poreikis studijuojant atnaujinti seniai užmirštus matematinius 

įgūdžius. Arba kiti asmenys (D7, D8, D9) išreiškė, kad mokosi tada, kai nori darbo vietoje kažką 

pagerinti, o kompetencijų kaip tai padaryti trūksta. Tada mokosi pasitelkdami masinius kursus, kad 

įgytų trūkstamus pradmenis. Tačiau tai apima tęstinį procesą, kai mokomasi nuolat papildant savo 

kompetencijas.    

 

Kitas kodas apima planuojamas kompetencijas karjerai, kai besimokantysis siekia mokytis, 

norėdamas keisti karjeros kryptį, papildyti esamas kompetencijas, galinčias padėti ateities darbe: D1: 

„<..> „Ekselio“<..> tai viena iš tokių programų, kurios įgūdžiai labai daug kur praverčia. 

Pradedant formulių taikymu, baigiant visu bendru funkcionalumu <..>“; D7: „Kažkiek IT žmogus 

visą laiką mokosi, nori jis to ar nenori, net kartais nežino, kad jis mokosi <..>“; D4: „ <..> žiūriu 

kokias aš turiu kompetencijas, kokių aš norėčiau įgyti <..>“; Dalyvių įvardintos kompetencijos 

siejasi su skaitmeninių technologijų išmanymu, matematinėmis kompetencijomis, ar mokymusi, kai 

įgytos žinios numatoma, kad gali padėti ateityje. 

 

Besimokantieji dažnai sieja tai, ką mokosi su domėjimosi sritimis, kurios gali būti tiesiogiai 

susijusios su noru papildyti trūkstamas kompetencijas darbinei veiklai; arba siejama su 

bendrosiomis domėjimosi sritimis, kurios gali neturėti tiesioginės naudos, bet praturtina 

besimokančiojo bendrųjų ir asmeninių kompetencijų rinkinius. Bendrosios kompetencijos ir 

asmeninės: D1: „<..> gaudaisi pasaulyje labiau <..>”; D1: „<..> projektus, apie projektų 

planavimą <..> renginius ar bet ką planuojant yra gerai turėti tokių pagrindų.“; D4: „Išsirenku ką 

man reikia, kas man įdomu <..>”; D6: „ <..> ieškojau mane dominančių kursų <..> domina 

sportas ir sveikatingumas ”; D5: „<..> natūralus smalsumas <..> naudinga <..> dėl įdomumo 

<..>“. Šis kodas apibūdina bendrą domėjimąsi tema (Milligan ir Littlejohn, 2017), kai suaugusieji 

mato naudą, kad tai gali pritaikyti savo gyvenime  (pvz. planavimo įgūdžius), ar padidinti 

produktyvumą darbe atsitraukiant nuo kasdieninės rutinos ir leidžiant „...savo smegenim truputį ir 

patobulėti ir pailsėti“ (D7).  

 

Ketvirtas kodas susijęs su daugiau išoriniu vertinimu – kas lemia, kad renkamasi mokytis būtent 

masiniuose atviruose internetiniuose kursuose, tai – „pasitikėjimą keliantys kursų teikėjai“. Kai 

kursai rengiami aukštojo mokslo įstaigų, tikimasi geros kokybės (Milheim, 2013). Pasitikėjimą 

kelia universitetų vardas, profesorių rengiamos paskaitos, kai tikimasi, kad tokiu būdu bus 

užtikrintas kokybiškas mokymasis ir medžiaga, padedanti įsisavinti trūkstamas žinias ir papildyti 
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savo kompetencijas: D1: „<..> organizuojami universitetų, ir tai šiuolaikinis būdas atnaujinti 

informaciją su rekomendacijom.“; D4: „<..> gali susipažinti su Harvad, su Stanford <..> ne 

svajoti, o tikrai yra tokių galimybių, kad gali išmokti kažką labai kokybiškai.”; D6: „<..> 

pasitikėjimą kelia kursų teikėjas <..> tai patikrinta, mokslu grįsta informacija iš patikimo šaltinio.”; 

D5: „<..> susidarau gerą įspūdį tipiškai su tais kursais, su jų kokybe <..> gal čia geras lygis <..>“.  

D9 įvardijo, kad kursus parengusio asmens gebėjimas perteikti informaciją taip pat yra svarbus. 

Dėstytojai, profesoriai gali net ir sunkesnę medžiagą perteikti suprantamai; ir priešingai, kai kursus 

rengia savo sričių specialistai, kurie neturi didaktinių dėstymo metodų, tai labai apsunkina visą 

mokymąsi. 

 

Kaip ir pagal Milligan ir Littlejohn (2017), taip ir šio tyrimo besimokantieji įvardijo panašius 

mokymosi siekius: bendras domėjimasis tema, kurso temos padeda įveikti sutinkamus iššūkius 

darbe, kursų temos siejasi su karjeros planais, galimybe įgyti sertifikatą ar dalyvauti nemokamai, 

svarbus ir kursų teikėjų prestižas, patikimumas. 

 

Kompetencijų įgijimas laiko atžvilgiu 

 

Antruoju klausimu siekta išsiaškinti kaip mokymosi trukmė ir praleistos valandos mokantis 

susijusios su kompetencijų įgijimu. Į šį klausimą dalyviai daugiausiai atsakinėjo lakoniškai, tačiau 

galima išskirti: 

 

Kategoriją: laiko daroma įtaka mokymuisi. 

Kodai: 

 „įvairi trukmė“ 

  gilesniam mokymuisi – daugiau laiko. 

 

Kursai lankomi įvairios trukmės: nuo keleto valandų iki kelių mėnesių. Pastebėta, kad dėl kitų 

pareigų derinimo, jei mokomasi savo tempu, jie užtrunka gerokai ilgiau: D1: „<..> matematikos 

<..> šešių valandų. Aišku, man jis užtruko gerokai ilgiau <..>“; „Kiti kursai..na, įvairiai. Nuo 

kelių valandų iki kelių mėnesių trukmės. Matematikos tas, kur excel‘io yra tarkim šešiolikos 

valandų yra.“; D2: „<..> pagal ilgį tai visokių esu lankiusi, pavyzdžiui, kur kelias savaites 

pasimokai ir baigi. Tada esu kur kokias 6-7 savaites trunka tikrai, dariusi kursų, ir tada tokių, kurie 

eina nuosekliai <..>”; D3: „<..> realiai užtruksiu puse metų laiko <..>”; D6: „<..>  šešias 

savaites.” Mokymų trukmė įvairi, todėl ir kompetencijų įgijimas yra skirtingo lygio. 
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Kitas kodas padeda atskleisti, kad nuo trukmės priklauso kokio gylio bus įgytos kompetencijos – ar 

daugiau susipažinimo lygis, ar pasiekti gilesni mokymosi lygmenys. Gilesniam mokymuisi – 

daugiau laiko: D7: „<..> kursas apima tiktai dvi valandas <..> tas kursas naudingas <..> bet aš 

noriu truputį gilesnio mokymosi, tai...ieškau, kad bent jau 10 valandų būtų, realiai.“; D7: „<..> tu 

sužinai, kažką išmoksti, jei tam skiri valandas <..>“. Pabrėžiama, kad siekiant kažką išmokti, reikia 

tam skirti daugiau laiko, kai dalyvis (D7) lygina, kad valandos, ar kelių valandų kursas gali duoti 

mažai naudos, nes tai tik susipažinimas su tam tikra tema. Kai norima gilių žinių, reikia tam tikrą 

sritį mokytis apie pusę metų mažiausiai: D7: „<..> saugumo <..>tikrai tu turi prisėsti, ir labai 

daug valandų praleisti, realiai ten daug yra ir gal pusės metų pastangos <..> „cloud‘as“ taip, irgi 

pusės metų reikia realiai <..> be to, pradėt apie cloudą  gilintis, tu turi turėt jau bagažą, ten 

infrastruktūros, aplikacijų, kaip kas veikia <..>“. Daugiau laiko reikia praleisti mokantis, kai 

siekiama įsigilinti į asmeniui naują sritį. Kai norima tik atnaujinti ar susipažinti, gali užtekti ir 

trumpesnių mokymosi valandų. Tačiau, kad žinios įsitvirtintų, reikia skirti papildomas valandas ir 

tai užtvirtinti tam tikra praktika. Todėl gilesnio lygio kompetencijoms suaugusieji skiria daugiau 

laiko, aplanko ne vieną kursą panašia tema. 

 

Mokymosi platformų sistemų privalumai ir trūkumai 

 

Trečiuoju klausimu siekta atsakyti kaip besimokančiųjų mokymosi procesus veikia pati mokymosi 

platformos sistema. Kaip besimokantieji įvardija – kas, kokie mokymosi elementai padeda mokytis 

ir įgyti kompetencijas, gal yra kas trukdo, ar ko trūksta. Keliami klausimai apie mokymosi 

privalumus ir  trūkumus pačios platformos naudojimosi prasme. Kaip ir įvardija Egloffstein (2018), 

taip ir šio tyrimo suaugusieji išskiria jiems svarbius elementus: galėjimą kontroliuoti savo 

mokymosi procesus, kurie apima tiek mokymosi lankstumo svarbą, tiek ir galėjimą reguliuoti 

mokymąsi laiko prasme (mokymosi greitį, susidaryti patogų mokymosi tvarkaraštį), galėjimą 

mokytis visur (Bonk at al., 2015) ir visada. Tačiau nors Egloffstein (2018)  teigiama, kad gali būti 

svarbus mokymosi sistemos dizainas, šiame tyrime šią problemą suaugusieji išsprendžia paprastu 

būdu: nepatogaus turinio kursų tiesiog nelanko, nes išsirenka kas jiems atrodo aktualu ir patogu. 

Kadangi tai yra jų pačių sprendimas lankyti kursus, ne kaip kažkas privaloma, iš šalies, jie 

nusprendžia patys.  

 

Pirmoji klausimo kategorija: mokymosi platformų privalumai. 

Kodai:  

 medžiagos pateikimas,  

 forumų svarba,  
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 medžiagos pasiekiamumas,  

 mokymosi „užfiksavimas“ 

Antroji  kategorija: mokymosi trūkumai. 

Kodai:  

 „dialektas“, 

  techniniai nepatogumai.  

 

Pirmas kodas medžiagos pateikimas išskiriamas suaugusiųjų dalijimosi apie platformų privalumus, 

pagrindu. Pastebima, kad naudotos platformos leidžia patogiai savarankiškai mokytis, nes šiuo 

atveju kalbama apie kursus, kai galima mokytis savo tempu. Kitos patogios funkcijos, kaip 

„interaktyvūs“ tekstai, transkribcijos taip pat palengvina mokymąsi: D1:  „<..> tikrai labai gerai ir 

su garsu, ir vaizdo ir teksto formatu <..> taip pat yra transkribuotas <..> ką kalba tu gali ir skaityti 

<..> interaktyvus tas tekstas, kad tu gali grįžti į jį.“ Kitas privalumas, kad yra kursų, kai galima 

prisijungti mokytis patogiu metu. Tai svarbu, kai besimokantieji nori mokytis savo tempu: visa 

medžiaga yra atverta ir pasiekiama. Galima pasirinktą kursą, turint laiko, labai greitai išklausyti, 

arba mokytis ilgiau – tiek, kiek reikia medžiagos įsisavinimui: D2: „<..> gali pagal savo greitį, 

nereikia visos grupės laukti. Pereini vieną, pereini kitą <..> naudinga, kur tų funkcijų šiek tiek 

mažiau, bet daug informacijos ir pats gali ją greitai pereidinėti.“; Taip pat svarbu, kad medžiaga 

būtų patogiai ir aiškiai išdėstyta:  D6:  „Mokymuisi funkcijos <..> tiesiog tobulos <..> aktualias 

transkribuoto teksto dalis buvo galima pasižymėti į užrašinę <..>  įrašus atsisiųsti į savo kompiuterį 

<..> viskas taip nuosekliai žingsnis po žingsnio pateikta <..>”. Pats medžiagos pateikimo būdas  

naudotose platformose suaugusiesiems yra tenkinantis ir patogus. Jos išdėstymas nesukelia painumo 

jausmo ir papildomai naudojamos paprastos funkcijos, palengvinančios mokymąsi ir didinančios 

koncentraciją. 

 

Antras kodas forumų svarba išryškintas, nes besimokantieji pabrėžė, nors šiek tiek dėl skirtingų 

priežasčių jų svarbą. Pavyzdžiui dalyvė kalbėjo, kad sunkesniems kursams tam tikra parama 

reikalinga, kai reikia spręsti užduotis: D1:  „<..> yra forumai pasitikslinti <..> jeigu yra kažkokių 

klausimų užduoti, arba pasižiūrėti, gal kažkas yra anksčiau to klausęs.“; D2: „<..> iš tokių, kurie 

geriausiai įsiminė <..> kur giliausios diskusijos <..> įsisavinimas<..> gilesnis suvokimo lygmuo, 

tai buvo tokie kursai, kuriuose yra  forumai.“; D6:  „<..> atviri klausimai iš išdėstytų temų, kuriuos 

atsakęs galėjai matyti ir kitų besimokančiųjų atsakymus, juos komentuoti ir pan. Tad norint, buvo 

galima jaustis, kad tikrai studijuoji ne vienas, o su daug kitų kolegų.”; D2: „<..> dabar daugiau 

tokių, kur bet kada gali prisijungti. Tada prarandi galimybę su kitais diskutuoti.”  Forumai ir 

diskusijos išskirtos kaip padedančios geriau įsisavinti žinias, pagilinti mokymąsi, jį užtvirtinti. 
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Kartu tai yra ir socialinės sąveikos aspektas, kuris įprastai mažai plėtojamas internetiniame 

mokymesi. Tačiau forumų buvimas gali padėti spręsti tam tikrus neaiškumus dėl mokymosi 

medžiagos ir užduočių, bei leisti pasijusti tam tikros mokymosi bendruomenės dalimi, kai galima 

diskutuoti aktualiais ir svarbiais klausimais. 

 

Trečias kodas medžiagos pasiekiamumas pateikiamas kaip mokymosi teigiamos pusės, nes 

internetinis mokymasis leidžia medžiagą pasiekti visur (jei nėra regioninių ribojimų), visada, ji 

dažnai pritaikyta įvairiems įrenginiams (su išimtimis): D1:  „<..> pliusas yra, kad tu gali iš visur 

pasiekti <..> kad ta medžiaga yra daug labiau prieinama <..>”; D4: „<..> kai dirbu, negaliu 

žiūrėti, tik klausau, kas man įdomu.”; D2:  „<..> yra kažkokia funkcija pasidaryti offline, nes 

seniau nebūdavo <..>“. Šis kodas apima medžiagos pasiekiamumą tiek ir technine prasme, tiek ir 

kursų pasiūlos prasme, kai galima pasiekti ir mokytis norimą turinį.  

 

Ketvirtas kodas mokymosi „užfiksavimas“. Šis kodas išskiriamas, nes suaugusiems svarbu, kad 

medžiaga išliktų ne tik žinių formatu, bet, kad ją galėtų įsisavinti. Tai galima padaryti atliekant 

praktines užduotis, testus, kurie, jeigu yra tarpiniai, dar turi konsultuojamąsias funkcijas. Kartu tam 

tikri dalykai turi laboratorines aplinkas, kuriose galima atlikti praktikas. Pavyzdžiui mokantis 

programuoti neįmanoma įgyti programavimo kompetencijų tik klausantis teorinės medžiagos. 

Svarbu besimokančiajam ir pačiam atlikti praktines užduotis: D5: „<..> gali atsidaręs 

programavimo aplinką pats bandyti <..> gauni užduotį <..> bandau, kartoju <..> žiūrint ir darant 

greičiau išmokstu negu tik žiūrint.“; Taip pat įvairūs kiti dalykai, kai reikia spręsti uždavinius, kad 

būtų žinios pakeltos į aukštesnį lygmenį: D1:  „<..> buvo su tikimybėm, kur jau šiek tiek 

sudėtingiau <..> kas buvo patogu, kad tiesiog tu padarai testą <..> tai tiesiog yra paaiškinimai, 

kodėl konkrečią formulę reikėjo vartoti <..> kokiu būdu sprendimą reikėjo taikyti <..>“ ; D6:  

„Kiekviena tema turėjo savarankiško žinių pasitikrinimo testus, kurie labai naudingi, nes padeda 

užfiksuoti ir atsiminti pačią esminę informaciją.” Mokymosi įtvirtinimas yra svarbus aspektas, 

padedantis matyti savo progresą, stebėti kur daugiau skirti dėmesio. 

 

Antrosios kategorijos mokymosi trūkumai kodai du: buvo pažymėta, kad sunki dėstančiųjų tartis 

arba ryškus dialektas gali trukdyti susikaupti mokytis ar gali būti sunku suprasti ką kalba. Todėl tai 

tampa mokymosi kliūtimi tam tikriems besimokantiesiems. „Dialektas“: D1:  „<..> buvo tokių 

<..> sunkesnis tarimas, dialektas sunkesnis <..> supranti, kad tau tiesiog tai netinkama.“; D4:  

„<. .> nesvarbu kokios geros paskaitos <..> gal super talentinga profesorė, bet tas akcentas, nu 

negaliu, labai sunku klausyti.”  
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Kitas kodas yra techniniai nepatogumai. Tai įvardijama kaip ne itin didelės kliūtys, bet tai yra 

neprisitaikančio dizaino nepatogumai, įrenginių netinkamumas, netinkamas medžiagos formatas 

tam tikriems įrenginiams: D1:  „<..> techninis dalykas <..> iš tokių trūkumų, kuris ne taip pat ant 

kompiuterio ir telefono atrodo.“; D1: „“<..> su exceliu šiek tiek sudėtingiau <..> telefone kažką 

daryti, praktinių užduočių nelabai išspręsi <..> iš tam tikrų įrenginių funkcionalumas labiau 

apribotas negu iš kompiuterio.“; Dalyvis pabrėžia, kad tikrai būtų daugiau galimybių mokytis 

išnaudojant papildomai laiką, jeigu medžiaga būtų pasiekiama audio formatu: D5:  „<..> einu, 

keliauju <..> ant telefono <..> patogiau <..> audio formatu <..>“; Nors prieiga dėl pakankamai 

gerai išvystytos interneto infrastruktūros dažniausiai nėra kliūtis Lietuvoje gyvenantiems žmonėms, 

bet suaugusieji, kurie daug keliauja, pastebėjo, kad kai kurie pasaulio regionai turi daugiau 

internetinio ryšio ir prieigos apribojimų: D2:  „<..> prieiga <..> tam tikrose pasaulio dalyse yra 

sudėtingiau prisijungti. <..> kažkurios iš tų platformų <..> man neišėjo prisijungti <..>”. Kaip 

matome, nors tai nedideli trūkumai, bet apribota kursų prieiga jau tampa kliūtimi mokytis. Taip pat, 

jei kursas gali pasiūlyti audio formatą, tai įgalina mokymąsi tų suaugusiųjų, kurie mokosi visada ir 

visur, išnaudodami buities darbų, kelionių laiką, ar kai turi šiek tiek laisvo laiko. Išmanieji, 

mobilieji įrenginiai praplečia „fizines mokymosi ir darbo aplinkos ribas“ (Egloffstein, 2018).  Taigi 

jeigu mokymosi medžiagos formatas pritaikytas išmaniesiems įrenginiams, galimybė mokytis 

tampa įmanoma visada ir visur.  

 

Mokymosi metu patiriami sunkumai 

 

Šiuo klausimu siekta išsiaškinti kaip besimokantieji vertina ar įveikia iškylančius sunkumus 

mokantis. Kokiomis strategijomis vadovaujasi susidūrę su potencialiais barjerais. Siekiama atsakyti 

kaip besimokantieji įveikia kliūtis, kai patiria tam tikrus sunkumus, mokymosi galimybių 

apribojimus, dėl kitų savo, kaip suaugusių asmenų, atsakomybių gausos. Kaip ir Kizilcec ir Cohen 

(2017) įvardija, taip ir šio tyrimo dalyviai išskyrė svarbų gebėjimą derinti asmenines atsakomybes ir 

mokymąsi. Suaugusieji besimokantieji turi daug pareigų ir jiems jas tenka derinti tarpusavyje, todėl 

jie teigiamai vertina, jeigu gali mokytis savo tempu, būti atsakingi už tai, kaip jie mokosi, ką 

mokosi. Todėl kaip ir Watson (2018) tyrime, taip ir šiame suaugusieji įvardijo, kad daug daugiau 

naudos ir pasitenkinimo, bei galimybių mokytis ne fiksuotu tvarkaraščiu, bet savo tempu.  

 

Kategorija: suaugusiojo teikiami mokymosi prioritetai.  

Kodai:   

 atsakomybių derinimas,  

 planavimo ir lankstumo svarba,  
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 sprendimų priėmimas mokantis, 

  „vidinė motyvacija“. 

 

Pirmas kodas atsakomybių derinimas. Suaugusieji, norėdami atrasti laiko mokymuisi, 

kompetencijų įgijimui, dažnai turi derinti savo turimas atsakomybes ir gebėti laikytis tam tikro 

darbo – mokymosi – poilsio režimo, kitaip jie arba turi tam tikrą laiką kažko atsisakyti, arba stengtis 

palaikyti „balansą“, nors kartais tai ir sunku: D1:  „tenka derinti ir darbą, šeimą, laisvalaikį bendrą, 

ir savo ir tiesiog, sakyčiau dėl laiko organizavimo <..>“ dalyvė įvardija, kad dirbant prie 

kompiuterio visą dieną sunku po darbo vėl mokytis internetu, nes tenka įveikti emocinį nuovargį. 

Kita dalyvė bando rasti papildomo laiko anksti keldamasi: D3: „<..> mokaisi kaip tau išeina <..> 

anksčiau atsikeliu, kai dar vaikai miega <..>”; D5:  „<..> aš dirbu, dar turiu papildomus 

mokymus <..> mažai laiko <..> visi turi prioritetus susistatyt, nes kitaip gausis viskas ne taip <..>“; 

D7:  <..> mokymasis darbas ir vaikai ir dar normalus gyvenimo ir darbo balansas <..> norisi 

visko po truputį turėti.“ Taigi dalyviai bando išlaikyti mokymosi ir atsakomybių derinimo balansą, 

kartu ieško kaip susidaryti galimybes mokytis: keliasi anksčiau, skiria papildomo laiko po darbo, jei 

sudėtinga daugiau laiko skirti, tada numato mokytis iki 20 minučių per dieną.  

 

Antras kodas planavimo svarba. Suaugusieji mato, kad gali trumpus mokymosi gabaliukus 

suderinti su savo dienotvarke. Tačiau mokantis tenka papildomai savo laiką planuoti, kai jaučiamas 

jo stygius: D1: „reikia tokios kaip ir rutinos pasidaryti – sau susiplanuoti kiek laiko, tu per dieną 

tam skirsi <..> kad ir po pusvalandį <..>“; D6:  „<..> turėdamas 15-30 laisvų minučių gali 

prisijungti ir kažką atlikti <..>“; D5: „Jei aš žinau, kad aš sugebėsiu  su viskuo, ir su darbais 

naudingus kursus pereit <..> aš turiu žinoti, kad aš sugebėsiu – papildomas planavimas.“; D7:  

„<..> tas mokymasis <..> labiau, kai tu turi galimybę <..> laiko stygius tai tikrai yra <..> jeigu po 

darbo dienos dar galva veikia, nu tai kartais prisėdi.“ Planavimas gali padėti, kai asmuo žino savo 

rutininius darbus ir dienotvarkę, tačiau jis gali tapti neefektyviu, jeigu atsiranda papildomi faktoriai: 

neplanuotos situacijos ar didelis nuovargis. Todėl ir teigiama, kad suaugusiems svarbu žinoti, ar jie 

sugebės mokytis. Dėl šios priežasties suaugusieji pabrėžia lankstumo svarbą, galėjimą modeliuoti 

savo mokymosi procesus.  

 

Trečias kodas lankstumo svarba, sprendimų priėmimas mokantis Suaugusiems, kai yra daug 

darbų, patogu, kad gali lanksčiau mokytis, kai kursai nevyksta nustatytu laiku, galima mokytis savo 

tempu: D2:  <..> tik trumpai kažką pasimokyt, kažkokią dalį <..>“; D5: „<..> man patinka 

mokytis savo tempu <..> man nusprendus <..> kai aš turiu tiesioginį sprendimą<..> kaip aš 

mokysiuos, ką aš mokysiuos, ką darysiu, kokiu aš būdu noriu tas žinias įsisavint <..> efektyvesnis 



39 

 

mokymosi būdas <..> patinka ta laisvė pasirinkti priemones.“; D6: „<..> gali mokytis tau patogiu 

laiku <..>“. Tai nesuteikia visiškos laisvės, bet leidžia įterpti mokymąsi tada, kai suaugusysis yra 

pasiruošęs ir nusiteikęs atlikti mokymosi veiksmus. Svarbi didesnė laisvė pasirinkti priimti 

savarankiškus sprendimus. 

 

Ketvirtas kodas „vidinė motyvacija“ susijęs su tuo, kad suaugusieji gali turėti didelę motyvaciją, 

jei mato didesnį tikslą: kodėl jie mokosi, ką jie galės pakeisti savo gyvenime, kai turės tam tikrų 

kompetencijų. Kartu pastebima, kad gali pastūmėti mokytis ir dominantys, kokybiški kursai (kai 

kokybę besimokantysis suvokia subjektyviai):  D5: „<..> aš turiu motyvacijos ir didesnį 

apsisprendimą kai kažkada kai jau prisėdu mokytis <..> jei dėl pareigos mokiniesi, tai jis toks <..> 

dugnas <..>  jeigu kokybiški tie kursai <..> mane kokybė persveria į tą pusę link motyvacijos <..>“;  

D7: „<..> sėdėti darbe, sėdėti po darbo <..> tikrai pasiryžti ryte <..> baigi darbą <..> vaikai 

„stogą nuneša“<..> supranti <..> šiandien aš nieko neišmoksiu<..>“; D7: „<..> anksčiau tai 

buvo geriau <..> susitari su savimi <..>“. Asmens mokymosi savireguliacija „nėra statiška“ (Hood, 

et.al, 2015),  ji  gali kisti priklausomai nuo mokymosi medžiagos. Neretai, nors motyvacija gali 

išlikti, tačiau išorinės aplinkybės gali virsti stipresne jėga, kai tenka mokymąsi derinti ar atrasti kitų 

būdų save motyvuoti. Todėl kai kurie suaugusieji naudoja papildomas savi-motyvacijos priemones.  

 

Mokymosi tikslų išsikėlimas ir pasiekimai 

 

Šiuo klausimu siekta išsiaiškinti kaip pavyksta besimokantiesiems įgyvendinti savo išsikeltus 

mokymosi tikslus. Kaip skyrėsi elgsena kursų metu. Kokie faktoriai, besimokančiųjų požiūriu, yra 

kaip pasiekimas.  

 

Kategorija: tikslai ir pasiekimai. 

Kodai:  

 užbaigti kursus ir/ar gauti pažymėjimą,  

 „pagilinti žinias“ ir „išmokti“, 

 „keisti karjerą“ ar „kelti kvalifikaciją“. 

 

Asmens, ypač dirbančio, siekis mokytis masiniuose kursuose dažnai susijęs su noru įgyti darbui 

tinkamų įgūdžių, keičiant darbą, nauda siekiant karjeros (Egloffstein, 2018). Tačiau mokymosi 

tikslai net ir tam pačiam žmogui skirtingose jo gyvenimo situacijose gali būti skirtingi: D2:  „<..> 

priklausomai nuo tavo mokymosi tikslo, ar tau reikia daug medžiagos ir informacijos greitai, ar 

visgi kažką nori išmokti giliai, tai tas ir poreikis kursų skiriasi.“ Tačiau galima išskirti keletą 
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pagrindinių tikslų. Tikslai ir pasiekimai skyla į kodus, kai vienas iš jų buvo užbaigti kursus ir/ar 

gauti pažymėjimą. Šis tikslas yra, kad besimokantysis, pradėjęs mokytis, užbaigia kursą, nori gauti 

pažymėjimą, tai pavyksta dėl įsipareigojimo ir kai praleidžiama pakankamai laiko mokantis (Greene 

et.al., 2015). Pažymėjimas apie įgytas kvalifikacijas suteikia papildomas galimybes keičiant karjerą, 

papildant savo esamas kompetencijas, kurias reikia įrodyti turimu dokumentu:  D2:  „<..> jeigu 

pradedi, tai ir turi užbaigti <..> net jeigu ir nemokami, tai gali gauti sertifikatą <..>“; D5:  „<..> 

pasimokei <..> jei susimokėjai, gavai pažymėjimą <..>  pabaigiu, nes matau tiesioginę naudą 

<..>“; D6: “<..> norėsiu ir pažymėjimą gauti, nes tai praverčia bendraujant su klientais.“; D1:  

„<..> tie sertifikatai yra, tai jie suteikia tokios kažkokios papildomos motyvacijos ir tu turi užbaigtą 

kažką <..>”; D7: „<..> visur yra sakoma, kad žmogus, išlaikęs sertifikatą, tai turi tokį dokumentą, 

pagrindžiantį savo žinias ir, kad jis žino kaip pritaikyti metodologiją ir žino kaip atlikti tam tikrą 

veiksmą.“ Sertifikatas ar pažymėjimas dažniausiai būna siekiamybė, kai savo kompetencijas 

siekiama pagrįsti. Kitais atvejais atliekamos mokymosi veiklos platformose, kai siekiama įgyti 

žinias ar įgūdžius, bet nebūtinai siekiama gauti pažymėjimą (Kizilcec et.al., 2013). Tai susiję su 

besimokančiojo tikslais, kuriuos jis turi sąveikaudamas su mokymosi turiniu. 

 

Kodas „pagilinti žinias“ ir „išmokti“ siejamas su mokymosi procesais, sąlygojamais tikslų ir 

siekių išmokti kažką naujo, prisiminti tuos dalykus, kurie pamiršti, kai jų reikia studijuojant ar 

dirbant. Tai neatsiejama nuo besimokančiojo vidinio susidomėjimo mokomuoju dalyku ir jo turiniu: 

D1:  „<..> pagilinti žinias, prisiminti žinomus dalykus.“;  D5:  „<..> atsimint kažką, ar naujo 

išmokti.”; D6:  „<..> praplėsti savo žinias <..>”; D4: „<.. kaip teisingai mokytis <..> pamiršom 

dėl tų balų <..> kad noriu išmokti, mokintis.”; D5: „<..> aš noriu sužinoti <..>“. Taip pat 

išmokimas siejamas su tokiu lygiu, kai išmokstama tiek, kad galima perduoti tas žinias ir kitam:  D2: 

„<..> tada tas tikslas yra mokytis tol, kol išmoksi, kol pasieksi tą informacijos arba žinių lygį tokį, 

kuriuo galėtum ir kažkam kitam papasakoti.“ D1: „<..> yra <..> tų žinių praktinis pritaikymas 

<..>.” Kadangi pasaulyje kinta tiek darbo rinka, tiek įvairių sričių kompetencijų reikalavimai, 

pastebint, kad viskas tampa labiau komplikuota, suaugusieji jaučia poreikį nuolat mokytis. Šio 

mokymosi procesai taip pat apima ir mokymąsi mokytis, kai kartais suaugusieji turi išmokti kitaip, 

nei jie buvo įpratę, dalyvė (D2) užsiminė, kad šiuo metu mokantis svarbus procesas: „mokytis“, 

„pamiršti ką ne taip išmokai“, „iš naujo mokytis“ (pastaba: angliškai: „learn, unrealn, relearn“ pagal 

Alvin Toffler). Šiuos procesus skatina besikeičiantis pasaulis: mokslo pažanga, atradimai, 

technologijų daromi pokyčiai, atrandami nauji mokymosi metodai ir kita.  

 

Savo sričių specialistai mokydamiesi siekia tiek užpildyti esamos pozicijos spragas ir įgyti įgūdžių, 

tiek planuodami savo ateities karjerą  (Milligan & Littlejohn, 2017). Kodas „keisti karjerą“, „kelti 
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kvalifikaciją“ išskirtas siekiant pabrėžti išmokstamų dalykų pritaikomumą karjeros srityse: D1: 

„<..> norisi keisti karjerą <..>“; D6: „<..> nuolat turiu kelti savo kvalifikaciją.”;  D5: „noriu 

kažko naujo išmokti, kas man būtų naudinga <..>  mokėsiu, gal man praktikoj prireiks, arba taip 

pasiruošiant, planuojant darbą kokį <..>”; D7: „<..> daug skyriau tam laiko <..> mačiau <..> 

kad man papildomai žinių reikia <..>“. D7 atveju skyrė daug papildomo dėmesio mokytis 

masiniuose kursuose, kai matė kompetencijų spragas. Tai yra mokymasis siekiant pagerinti savo 

karjeros trajektorijas, kai suaugusieji ruošiasi iš anksto.  

 

Asmeninių, profesinių kompetencijų tobulinimas 

 

Šiuo klausimu siekta atsakyti kokias kompetencijas besimokantieji galėjo patobulinti. Suaugusieji 

tobulina kompetencijas pagal poreikį. Kaip ir Milligan ir Littlejohn (2017), taip ir šiame tyrime, 

dirbantys asmenys, savo sričių profesionalai nurodo, kad masinius kursus pasitelkia, kai reikia 

spręsti darbo vietoje kylančius klausimus, keičiasi darbo pozicija, ar kai norima atnaujinti 

profesines žinias.  

 

Kategorija: kompetencijų tobulinimas. 

Kodai:  

 skaitmeninės kompetencijos,  

 „mokymasis visą gyvenimą“ ir mokymosi privalumai, 

 „integracija“ ir „transformacija“ kintančiomis sąlygomis,  

 žinių lygio kompetencijos.  

 

Skaitmeninės kompetencijos. Skaitmeninės kompetencijos  yra vienos iš kertinių kompetencijų, 

kurias dažnai suaugusieji renkasi tobulinti masiniuose atviruose internetiniuose kursuose. Dalyvis 

(D7) nurodė, kad siekė plėsti skaitmeninių kompetencijų ribas. Jis mokėsi programavimą, kurio 

reikėjo pasikeitus darbo pozicijai. Šią kompetenciją tobulino aplankydamas ne vieną mokymų 

platformą ir išklausė visus lygius: nuo pradedančiojo iki pažengusiojo, kai jau buvo pasiektos 

masinių kursų ribos: ekspertinio lygio šios platformos beveik neturi (Udemy, Coursera). Taip pat 

šiuo metu tęsia mokytis ITIL – Informacinių technologijų paslaugų valdymo kursus, kai tobulina 

kompetencijas, reikalingas informacinių technologijų procesų valdymui,  produktyvumo didinimui.  

Kita dalyvė (D1) nurodė, kad mokymosi masiniuose kursuose prioritetai taip pat yra skaitmeninės 

kompetencijos, kurios kartu glaudžiai siejasi su matematinėmis kompetencijomis. Jos pastaruoju 

metu lankyti kursai yra ekselio ir matematikos, kuri taikoma didiesiems duomenimis: D1: „<..> 

didieji duomenys yra vienas iš tokių dalykų <..> kaip yra dirbama su duomenimis <..> mokėjimas 
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šiek tiek skaityti <..> suprasti.“ Galėjo patobulinti kompetencijas kaip suprasti didžiuosius 

duomenis ir juos skaityti. Matematinės formulės ir jų rinkiniai buvo pritaikyti duomenų analizei, 

kurie aktualūs dalyvės dabartiniame karjeros gyvenime. Kartu su matematiniais įgūdžiais galėjo 

patobulinti ir kitus įgūdžius: aktyvų problemų sprendimą, loginį mąstymą, gebėjimą kritiškiau 

vertinti informaciją. Kita dalyvė, planuodama savo karjerą, suprato, kad šiuo metu daug 

skaitmeninių technologijų terminų, kurie jai nežinomi. Buvo aktualu po ilgų motinystės atostogų 

atnaujinti skaitmenines kompetencijas: D4: „<..> kai pradėjau išmokti, galvoju <...> neblogai 

exceliu išmokau, neblogai powerB išmokau“. Dalyvis (D9) taip pat pasitelkė masinius kursus ir 

mokėsi programavimo, kai buvo poreikis darbo vietoje automatizuoti rutininius procesus. Todėl 

pavyko įgyti skaitmeninių kompetencijų rinkinį – tai buvo įvairios programavimo kalbos. 

Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas kartu su matematinėmis dažnai siejamas su gebėjimu 

įvertinti kintančias situacijas, būti lankstesniu ir pasiruošusiu neapibrėžtumui ir neužtikrintumui – 

kurių gebėjimas vis labiau yra vertinamas, papildant kitais rinkiniais, kaip gebėjimas veikti naujose 

situacijose, mokėti komunikuoti. 

 

Kompetencijų tobulinimas yra tęstinis procesas, ypač, kai daugybė gyvenimo ir karjeros sričių yra 

veikiamos tiesiogiai ar netiesiogiai technologinės kaitos, kuri dažnai siejama su darbo rinkos 

pokyčiais. Todėl tai, kas išmokstama, yra laikina. Asmuo turi būti pasiruošęs mokytis visą 

gyvenimą, jeigu nori išlikti aktyvus. Masiniai kursai turi potencialo (Egloffstein, 2018) sudaryti 

galimybes mokytis visą gyvenimą. Todėl išskirtas pirmasis kodas „mokymasis visą gyvenimą“ ir 

mokymosi privalumai.  Šio kodo prasmė susijusi daugiausiai su asmeninių ir mokėjimo mokytis 

kompetencijų svarba besimokantiesiems suaugusiems. Suaugusieji galėjo mokydamiesi pastebėti, 

kad pats mokymais savaime jau yra svarbus. Kaip ir nurodyta ES Tarybos  (2018) dokumente, 

asmeninė kompetencija apima „gebėjimą įveikti netikrumą, sudėtingumą“, ir tai padeda spręsti 

įvairias problemas. Todėl šios dalyvių patirtys mokantis išskiriamos kaip šios kompetencijos 

įgijimo požymis, pažymint, kad tai tęstinis  procesas: D1:  „<..> vienas iš tų dalykų yra, kad būtų 

mokymasis visą gyvenimą <..> viena iš tų kompetencijų mokymasis, apskritai kaip mokymasis.“; 

D5: „<..> mokinimasis dėl mokinimosi  <..>“ D2: „<..> kai pats žmogus ieško pakelti savo 

kompetencijas <..> naudinga, nes tu gali nuolat papildyti.” D7: „Mokymasis turi ir kitų naudų, kad 

kartais pakeiti visą savo „fokusą“ nuo dabartinio darbo ir tu kažką kita darai ir tu nežinau, leidi ir 

savo smegenim truputį ir patobulėti ir pailsėti, ir ta kasdieninė rutina, tai daug naudų“; D1: „<..> 

nu nėra, kad tu tiesiog pasibaigi kažkokį universitetą ir viskas, jau tu visam gyvenimui pasiruošus 

<..> vienas dalykas, kad, jo, mes turim gaudytis technologijose ir kitas, kad turim tuos savo 

minkštuosius įgūdžius lavinti <..>”. Mokėjimas mokytis suaugystėje tampa viena iš kertinių 

kompetencijų, nes tai skatina nuolat domėtis tiek savo darbine sritimi, tiek turėti kitų netiesioginių 
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naudų: išlaikoma protinė sveikata, dalyvaujama mokymosi procesuose, kai nuolat kaupiama patirtis, 

papildoma gebėjimais, praplečiamos galimybės. Taip pat dalyvių vardinti kiti gebėjimai „aktyvus 

problemų sprendimas“, „loginis“, „kritinis mąstymas“, „kompleksiškumo įveikimas“ (D2). Iš dalies 

ši asmeninė kompetencija glaudžiai siejasi su kitomis kompetencijomis, nes tai, kad dalyviai gali 

suvokti savo „pajėgumus“, gali „organizuoti mokymąsi“, „dalytis rezultatais“  (ES Taryba, 2018), 

apibrėžiama kaip asmeninės kompetencijos.  

 

Kodas „integracija“, „transformacija“ kintančiomis sąlygomis apima kompetencijas, kurios 

glaudžiai susiję su asmenine kompetencija, asmens gebėjimu integruotis, prisitaikyti prie kintančių 

sąlygų. Tai daro įtaką asmens integraciniams procesams kaip pilietiškumas, įsitraukimas į 

visuomeninį gyvenimą, domėjimasis pasaulinėmis aktualijomis, bei minėtu asmeniniu pasitikėjimu 

savo jėgomis, noru keistis, jeigu to reikia. Todėl dalyvių tobulinamos kompetencijos apėmė ir 

pilietiškumo, ir asmeninę kompetenciją: D4:  „<..> laikas bėga <..>  greičiau nei aš tą supratau 

<..> tiek daug IT programų ir tiek žodžių, kur aš nesuprantu<..> reikia visada išmokti kokį 

gyvenimą turim, kas vyksta aplinkui, kaip integruoti save <..>“; D1: „<..> turi nuolat domėtis, kur 

link viskas eina.“; D2: „<..> kad tu pradėtum, nori būti informuotas <..> kad galėtum su nauja 

sritim dirbti, transformuotis <..>”. Šiais pavyzdžiais galima teigti, kad buvo tobulinami 

pilietiškumo kompetencijos aspektai: siekis suvokti pagrindines sąvokas ir reiškinius, domėtis 

pasaulio įvykiais. Tam tikras nuolatinis mokymasis ir domėjimasis suaugusiems tampa būtinas ir 

neatsiejama gyvenimo dalimi. 

 

Kursų privalumai ar trūkumai sau ar profesinei veiklai 

 

Šiuo klausimu siekta atsakyti kokius kursų privalumus sau ar profesinei veiklai besimokantieji 

išskyrė. Taip pat buvo paprašyta pasidalinti pastabomis apie kursų trūkumus. Kategorijoje apie 

privalumus suaugusieji išskyrė, kad dažnai mokymasis kursuose leidžia pagilinti turimas žinias ir 

leidžia mokytis globaliame kontekste – gauti platų požiūrį apie savo profesinės veiklos sritį. Išskirti 

trūkumai, kad vis tik pačio giliausio mokymosi poreikio, kaip ekspertinės žinios, masiniai kursai 

neatliepia dėl orientavimosi į masinį mokymąsi.  Jie gali užpildyti pradedančiojo ir pažengusiojo 

lygio kompetencijų poreikius, tačiau kitus poreikius geriau tenkina kitos mokymosi formos. Taip 

pat pabrėžiama besimokančiojo asmeninės „savybės ir motyvacija“  (Egloffstein, 2018). 

 

Pirmoji kategorija: kursų privalumai 

 Kodai:  

 pagilinti žinias, 
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 „globalumas ir apvali diskusija“. 

Antroji kategorija: kursų trūkumai 

Kodai:  

 susidomėjimas ir motyvacija, 

 „žaidimas“ ir „atsirinkimas“, 

 aukšto profesinio lygio žinių trūkumo neužpildo, 

 kitų mokymosi būdų didesni pranašumai. 

 

Kursų privalumai. Pirmasis kodas pagilinti žinias, kai besimokantieji siekia praplėsti, pagilinti 

esamas kompetencijų ribas, kartu tai yra galimybė išmokti naujų dalykų: D2: „<..> bet pati idėja, 

kad jie suteikia visiems galimybę kažko naujo pasimokyti.”; D3: „<..> tai yra tolygu, ką aš 

mokyčiausi kažkur kitur <..> ta mano sritis, tai viską išmokstu <..>”; D2: „<..> pagilinti žinias 

<..> toj srity kur tu tuo metu metu esi.“; D6: „<..> šie kursai praplėtė akiratį <..> kokios yra <..> 

rekomendacijos žmonėms, turintiems įvairius susirgimus.“; D4: „<..> ką geriausio tu gali daryti, 

tai bandyti visada išmokti dar kažką.”; D2: „<..> dabar jų išties labai daug, gali kažką susirasti, 

kas tau nušviestų apie tą sritį.”. Masiniai kursai vertinami suaugusiųjų,  nes tai prieinamas būdas 

pasiekti mokymosi medžiagą tada, kai ji aktuali, kai jos reikia dirbant tam tikroje profesinėje srityje. 

 

Antrasis kodas „globalumas“ ir „apvali diskusija“. Kai asmuo nuolat mokosi ir naudoja 

mokymuisi masinius internetinius kursus, jis turi galimybę atnaujinti savo srities kryptis:  D2: 

„<..> nuolat esi atšviežinęs savo žinias iš tos savo profesinės srities, profesinio lauko <..> ne tai, 

kad tik nauja informacija, bet ir tą informaciją pamatyti iš skirtingų pusių, skirtingų profesorių 

pusių <..> gali pažiūrėti kaip tas dalykas reprezentuojamas kažkur tai Australijoj palyginti su 

Amerika <..> suvokti globaliau tą apvalią diskusiją <..> jautiesi kaip globalios diskusijos narys toj 

srity, kurioj tu jau priklausai.”; D6: „<..> galima susidaryti visapusišką vaizdą iš įvairių pusių.” 

Kursų globalumas leidžia lokaliose suaugusiųjų veiklose jaustis „globalios diskusijos“ (D2) dalimi, 

žinoti savo srities aktualijas plačiai, nesijausti izoliuotu, bet „susijusiu su kitais“ (Greene et.al, 

2015). 

 

Antra kategorija kursų trūkumai. Be asmens „susidomėjimo“ ir „motyvacijos“ masiniai kursai, 

deja, nėra efektyvus mokymosi būdas. Jie daugiau, dalyvių pastebėjimu, pritaikyti asmenims, 

gebantiems mokytis internetu: kai reikia nuolat savo motyvaciją palaikyti ir pakelti, matyti tokio 

mokymosi prasmę. Jeigu asmeniui tai nėra priimtina, ar jis nemoka pats palaikyti motyvacijos, nori 

daugiau palaikymo, nei jam gali suteikti tokia mokymosi sistema, tada mokytis beveik neįmanoma. 

Svarbus paties asmens susidomėjimas: D5: „<..> jei galvoji, kad bus naudinga, bet nulis 
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susidomėjimo, tai tipiškai neapsiimsi <..>“; D2: „<..> reikia, kad žmogus pats iš savęs, ne tai, kad 

tau kažkas sako, kad tau reiks tą ir tą išmokti, bet kai pats nori kažką keisti, ar išmokti savo 

karjerai.” D2: „<…>labai svarbu ta vidinė motyvacija, nes jeigu šiaip duoti žmonėms <..> bet jei 

tai nėra jų pačių motyvacija, o ji atsiranda iš kažkokio ekonominio poreikio šalies <..> tai labai 

menkai veikia.”; Todėl svarbūs mokymosi elementai yra domėjimasis tuo, ką asmuo mokosi ir 

gebėjimas mokytis savarankiškai. Jeigu to nėra iš paties asmens, galimai reikia kitų paramos 

šaltinių – jei yra skatinama iš šalies, tie asmenys turėtų užtikrinti mokymosi skatinimą; arba kaip 

dalyvis (D7) minėjo, kad gerai turėti savo mentorių, kuris gali išvesti iš mokymosi akligatvio savo 

patarimais, vedimu.   

 

Kitas kodas atskleidžia pastebimus tam tikrus kitus iššūkius ar problemas. Svarbus atsirinkimas: ko 

reikia ir ko nereikia. Tuo atveju, jei kursų rengėjai naudoja tam tikrus „žaidimus“ per įvairius 

paskutinės minutės pasiūlymus: mokymosi platformose bandoma pritraukti besimokančiuosius 

teikiant nuolaidų pasiūlymus ir kitus pritraukimo būdus. Todėl ta pasiūla ir „atsirinkimas“ tampa 

svarbūs besimokančiojo sprendimai: D7: „Kartais atrodo, kad tau visai nereikia tų kursų <..> tu 

tada užsikabini <..> per socialinį aspektą <..> nebūtinai gal tau reikia to.“; D1: „<..> išmuša dar 

iš vėžių, kad yra labai didelė pasiūla ir tų skirtingų platformų <..> ir atrodo, kad visko reikia <..> 

<..> atsirūšiuoti sudėtingiau yra.“ Vienas iš trūkumų, kad jų yra daug ir besimokantysis turi 

sąmoningai nuspręsti ko jam reikia, kiek reikia, kas jo unikalioje situacijoje – darbinėje ar 

asmeninėje – tuo metu yra svarbu.  

 Šis kodas kalba apie kursų apribojimus profesinei veiklai – jie „aukšto profesinio lygio“ žinių 

trūkumo neužpildo. Tam tikrose situacijose besimokantieji žinių ar trūkstamų įgūdžių negali įgyti 

masiniuose atviruose internetiniuose kursuose: D7: „Bet kur jau tau reikia tikrai pasiekti tą 

„expert“ lygį, jau tų kursų tau neužtenka <..> sunku surasti, kuris jau tikrai toks tave paruoštų tam 

tikroj vietoj.“;  D1: „<..> bet jeigu tau reikia kažkokių konkrečių ir gilesnių žinių tai tu juose 

greičiausiai, kad negausi.“; D2: „<..> jei, pavyzdžiui, esi kažkokiam aukštam profesiniam lygyje, 

tikriausiai tu ieškotum mentorių įvairiausių, atrodo lieka labai mažai erdvės dar internete kažką 

daryti <..> tada kažkaip nublanksta ta motyvacija mooksams.”; D6: „<..> tokiuose kursuose temų 

įvairovė yra ribota <..>“. Masiniai kursai deja, bet gali užpildyti tik tam tikro lygio 

besimokančiojo kompetencijų spragas. Jei asmuo iš tiesų yra savo srities aukšto lygio specialistas, 

jis tų savo kompetencijų jau negali papildyti masiniuose kursuose. Priežastys, kad tiesiog tokia 

medžiaga pateikiama ribotai, arba jos nėra. Tačiau ši išvada galioja tiems kursams, kurie turi atvirą 

prieigą visuomenei. Neįtraukiami tie mokymai, kurie yra uždari ir skiriami korporacijų ar įmonių 

personalo mokymui. Šis tyrimas tų atvejų neįtraukia. Taip pat kartais mokymasis tampa apribotas 

pirmuoju lygiu, tai žinių lygio kompetencijomis: D6: „<..> apsimokini, apšyli tiek, kad supranti, 
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žiūri į kodą ir supranti kokia čia kalba <..>“; D4: „Tai terminus pradėjau suprasti <..> apie 

dirbtinį intelektą, duomenų analizę <..> kas yra tas marketingas, ko aš nežinojau.“;  D7: „<..> tai 

nesprendžia tavo problemos, tau tiesiog žinias.“; D7: „<..> tie kursai duos tik kažkokius pradmenis 

tiktai: atlikti tam tikrus veiksmus, suprasti kaip ten vienas dalykas su kitu.“ Kai kurie kursai negali 

užtikrinti gilesnio mokymosi. Jie suteikia žinias, kurios, suprantama, būtinos, bet to neįvelkant į 

praktikos ir pritaikymo apvalkalą, gali viskas pasimiršti. Todėl užtikrinamas tik tam tikro supratimo 

lygis, šiek tiek jis praplečiamas. Tai susiję su tuo, kad ypač trumpi kursai neišsprendžia problemų, 

dėl kurių ir bandoma mokytis. Todėl masiniai kursai turi tam tikrų privalumų ir tam tikrų trūkumų. 

 

Suaugusieji šiandien turi daug mokymosi šaltinių ir masiniai atviri internetiniai kursai yra  vienas iš 

pasiekiamų jiems mokymosi būdų. Todėl išskirtas kodas kitų mokymosi būdų didesni 

pranašumai. Jis pratęsia ir papildo prieš tai buvusį kodą, tačiau suaugusieji negali tam tikrų savo 

mokymosi poreikių patenkinti masiniuose kursuose. Jie tai randa tuose mokymuose, kurie gali 

pasiūlyti tam tikras specifines ar ekspertines žinias ir praktikas: D7: „<..> būtent ko man reikia 

<..> labai specifinis <..> to tu negali rasti labai plačiai. Tuos poreikius gali atliepti tik tam tikri 

rengėjai.“; D5: „<..> man patinka podcast’ų, audio knygų mokymosi tipas, kai reikia laiko 

taupyt.”; D5: „<..> kas atmuša ir kas man patinka, ką būtų gerai, kad MOOC‘sai suteiktų tokį kaip 

didesnį pasirinkimą.“; D7: „<..> kur jau tau reikia labiau ekspertinių dalykų, tie „vendoriai“, 

kurie daro tą projektą <..> jie ir geriau pateikia  medžiagą <..> tau duoda visą mokymosi 

platformą.“; D2: „<..> kai jau pasineri į kažkokią profesinę veiklą, tada labai daug kur profesinių 

veiklų pačios įmonės turi savo tam tikras mokymo sistemas, tai surasti to laiko <..> tampa vis 

sudėtingiau.“; D2: „ Ir pradėti yra viena, o užbaigti dar yra sudėtingiau.“; Neatstoja tradicinio 

mokymosi pliusų: D4: „<..> bendravimą su kolegomis, draugais, yra daug socialinių pliusų, kad 

gali išmokti <..> kai daliniesi su kažkuo <..>”. D8: tuos kursus, kur dalyvavo, netiko turinys, nes 

norėjo išmokti video montažo, bet buvo daug kalbama kodėl reikėtų to mokytis. Lūkesčiai buvo, 

kad galės išmokti tame kurse, tačiau jie liko nepateisinti. Todėl nuo to nepasisekusio karto rinkosi 

internetinius kursus, kurie suteikia tokių žinių ir įgūdžių, kurias gali pritaikyti darbe. Kursus renkasi 

kai žino, kad mokosi pas jam reikalingos srities specialistą, pagal atsiliepimus, atliktus darbus. 

Masinių kursų daugiau nenori rinktis dėl to, kad „<..> gaila laiko, kai kartą apdegiau <..> 

bandžiau, nusivyliau, daugiau nesirenku.“ (D8).  Kiti asmenys, nors dažnai papildo mokymąsi 

masiniuose kursuose, tačiau tik tada, kai mato prasmę ir gali iš jų kažką pasisemti. Kitu atveju ieško 

ten, kur gali daugiau tobulinti savo kompetencijas, arba mokytis jiems labiau priimtinesniais būdais. 

Kartu tam tikrais atvejais pabrėžiama, kad tradicinio mokymosi, kai galima mokytis ir 

bendradarbiauti su kolegomis, masiniai kursai negali atstoti; ar mokymasis, konsultavimasis su  

ekspertais – tai yra tie aspektai, kurių suaugusieji negali rasti masiniuose kursuose. 
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Įgytų kompetencijų masiniuose atviruose internetiniuose kursuose 

pritaikomumas 

 

Šiuo klausimu siekta atsakyti kaip suaugusieji pritaikė įgytas kompetencijas asmeninėje ir  

profesinėje veikloje.   

Kategorija: kompetencijų pritaikomumas;  

Kategorijos kompetencijų pritaikomumas kodai: 

 profesinei veiklai,  

 darbo paieškoje, 

 asmeniniam gyvenimui. 

 

Kompetencijų pritaikomumas pirmasis kodas  skirtas nusakyti pritaikomumą „profesinei 

veiklai“, kai suaugusieji, naudodami mokymuisi masinius atvirus internetinius kursus tas 

kompetencijas pritaikė darbo veiklose. Dalyvė (D2) anksčiau mokydamasi išsilaikydavo ir 

sertifikatus ir tuos įgūdžius pritaikydavo profesinėje veikloje. Tačiau dėl dabartinės profesinės 

veiklos dinamikos ir kintančių aplinkybių vis dar naudoja masinius kursus, kurie jai yra greitai 

prieinamos ir koncentruotos informacijos šaltinis. Kai mokėsi apie projektus, komunikaciją – tai 

tiesiogiai padėjo projektinėse veiklose; kai mokėsi apie žurnalistiką, spaudą, istoriją – tai galėjo 

panaudoti savo pristatymuose kaip papildomą medžiagą diskusijai; kai mokėsi apie švietimą, tai 

galėjo tiesiogiai taikyti savo profesinėje veikloje, kaip pagrindinių turimų kompetencijų papildymą. 

Todėl tie tikslai ir pritaikomumas buvo: „<..> mokytis tol, kol išmoksi, kol pasieksi tą informacijos 

arba žinių lygį tokį, kuriuo galėtum ir kažkam kitam papasakoti <..> viską tikrai, bent kažkokią dalį, 

ką mokaisi pritaikai dar,  pakelia kompetenciją“; Dalyvis (D7) galėjo pritaikyti profesinei veiklai, 

kai reikėjo papildomų programavimo kompetencijų. Tai jam padėjo sumažinti žmonių atliekamus 

rutininius darbus – ši kompetencija yra pritaikyta realioje darbo aplinkoje. Dalyvis (D9) taip pat, tai, 

ką mokėsi galėjo pritaikyti darbe: jis su Python darbe sukūrė ir užprogramavimo tam tikrą savo 

išradimą (testinę įrangą), kuris leido optimizuoti procesus. HTML, CSS, SQL įgyti pagrindai leidžia 

prižiūrėti įmonės puslapį. Visi tie įgūdžiai leido įgyti kompetencijas, padedančias turėti geresnį 

supratimą kaip veikia internetiniai puslapiai. Tai leidžia pritaikyti ieškant informacijos, dirbant su 

duomenimis, padeda geresnis supratimas kaip veikia įvairūs algoritmai. Taip pat dalyvės (D1, D4) 

gali pritaikyti ekselio  ir ekselio su duomenų bazėmis kursus savo profesinėje veikloje  (pačių 

programų panaudojimas), taip pat pritaiko įgytas rinkodaros žinias darbe, versle. D6 įvardijo, kad 

kurso medžiaga padėjo praplėsti akiratį ir tai jam padės dirbti su klientais, turinčiais sveikatos 

problemų. 
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Kodas „darbo paieškoje“ susijęs su kompetencijų pritaikomumu, kai siekiama parodyti savo 

rezultatus sertifikatais, kaip pagrindžiančiu įrodymu apie įgytas kompetencijas: D5:  „Darbo 

paieškoje esu naudojęs“; D7: „<..> gal tada man šitoje vietoje reikia truputį pasėdėt ir tikrai vat 

pasimokinti sertifikatui“ ir tas, kad tu turi sertifikatą, gali padėti pridėti papildomų pliusų.“ Kai 

darbas (D7) nemotyvavo, mokėsi, nes matė, kad darbo pokalbio metu vis trūkdavo papildomų žinių, 

arba jos buvo netvirtos. Tada mokėsi sertifikatui, kad tai būtų kaip papildomi pliusai. Mokydamasis 

naudojo net papildomas priemones, kad galėtų išlaikyti motyvaciją mokytis – viena iš jų, kad galės 

pasikeisti darbo situacija; kita – kad galės įsigyti ką nors vertingo. Mokėsi informacines 

technologijas, skyrė tam daug laiko, galėjo įgyti reikiamas kompetencijas, pakeisti darbą. Darbo 

paieška dalyvių patirtyse atsispindi ir netiesiogiai, kai dalyviai įvardindavo, kad mokydavosi 

masiniuose kursuose siekdami pokyčių ir ruošdamiesi ateities karjerai. Dalyvis (D5) mokėsi 

planuodamas ateičiai, tačiau kol kas profesinėje veikloje nėra taikęs iš kursų įgytų žinių ir įgūdžių: 

D5: esu mokęsis kur mokiausi galvojant gal ateity kokį darbą norėsis gaut <..> paliest tam tikrus 

programinius dalykus <..>  kad turėčiau pilnavertiškesnį supratimą apie IT, kad jeigu kur norėsiu 

IT sektoriuje dirbt.“. Taip pat ir dalyvė (D1) mokėsi ir siekė sertifikato, kad galėtų tai panaudoti 

norėdama pakeisti darbo poziciją. Kita dalyvė taip pat (D2) minėjo, kad kursai jai naudingiausi ir 

pritaikomi, kai atsiranda naujų darbo ypatybių ar keičiasi darbo pobūdis: „<..> patekti į kitą lauką 

<..> tai gali padėti pereiti iš vienos srities į kitą <..>“. Kaip ir kituose tyrimuose pavyzdžiui, 

Egloffstein (2018), kai kuriais atvejais suaugusiems masiniai kursai padeda siekti profesinio 

tobulėjimo ir panaudoti mokymąsi kursuose įsidarbinimo, darbo pakeitimo tikslais. Todėl darbo 

paieškoje masiniai kursai tam tikrais pokyčių etapais besimokantiesiems padeda susikurti tam tikrą 

žinių ir kompetencijų pagrindą. 

 

Kodas asmeniniam gyvenimui skirtas pritaikomumui kompetencijų, siejančių asmens gyvenimo 

pagerinimą sveikatos, mąstymo, domėjimosi aspektais, kurie nebūtinai apima pragmatinius aspektus: 

D2:  „atskiriant tą asmeninį gyvenimą aš esu kursą tokį žiūrėjusi apie sveiką gyvenseną.“ D1: 

„<..> asmeninėje veikloje galbūt <..> loginis mąstymas, kuris šiek tiek padeda kritiškiau vertinti 

įvairią informaciją <..> tiesiog vertinti teiginius.“; D5: „<..> apie kažkurią temą aš jau moku, aš 

suprantu, daug žinių turiu, bet vien dėl to, kad ji mane traukia, man patinka, aš labai mielai galiu 

kad ir visus kursus klausyti.”;  „Man iš to jokios praktinės naudos.”<..> nei darbe nepanaudosiu, 

aš iš esmės naudoju tą savo laisvą laiką <..> nes man įdomu, mane traukia <..>” Paklausti apie 

asmeninį gyvenimą, kaip sekėsi pritaikyti mokymosi medžiagą, dažniausiai dalyviai atsakydavo, 

kad viskas yra tarsi persipynę ir tą naudą asmeninio gyvenimo pritaikymui nėra lengva atskirti. 

Tačiau (D2, D4, D7) išskyrė, kad tai galima pritaikyti būti sveikesniems, arba sveikesnė gyvensena, 

arba pats mokymasis ir dėmesio atitraukimas nuo kasdienybės, pats proto lavinimas jau duoda 
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didelius rezultatus sveikatos prasme. D9 visa iš kursų įgyta medžiaga padeda kasdienybėje 

naudojantis skaitmeninėmis technologijomis jas geriau suprasti ir naudoti efektyviau. Dalyvė (D2) 

taip pat asmeniniam gyvenimui gali pritaikyti iš kurso „Wellbeing“ gautas žinias apie streso 

valdymą , kurio įveikimas didina asmeninį produktyvumą, mažina nerimą dėl ateities. Nors tyrimo 

dalyviai per daug to neakcentavo, bet pavyzdžiui, dalyvė D4 išreiškė, kad galėjo pradėjusi mokytis 

labiau savimi pasitikėti, kad gali mokytis, išmokti. Tai artimai susiję su išvadomis, kad mokymasis 

pakelia savęs, kaip besimokančiojo savivertę (Bonk et al., 2015) ir savivertė neatsiejama nuo 

asmeninių kompetencijų. 

 

Masinių atvirų internetinių kursų pritaikomumas daugiausiai vertinamas, kai asmens gyvenime 

kažkas stipriai keičiasi. Tada jis gali daug iš jų pasisemti ir įgyti vertingus pagrindus.  

 

Planai toliau rinktis masinius kursus 

 

Paskutinis klausimas ar dar rinktųsi kursus neturi kategorijų ir kodų, tačiau galima tik apibendrinti, 

kad suaugusieji dar nori mokytis, nes jie mato, kad yra juos dominančių temų dėl nuolatinio 

poreikio kelti kvalifikaciją: D6: „Taip, rinksiuosi. Man reikia nuolat kelti kvalifikaciją, todėl reikia 

nuolat domėtis.” ; D6: „<..> likau labai patenkintas, naudosiuos ir toliau.” Taip pat pabrėžiama, 

kad jie suteikia daug mokymosi galimybių tiems, kurie  patys to nori: D2: „<..> man neatrodo kad 

man išseko tie kursai.“ D2: „<..> manau jie dera su visuomene, kurioje žmonės patys ieško 

kažkokių sprendimų <..>”. Išlieka didelis poreikis mokytis skaitmeninių technologijų, nes tai nuolat 

atsinaujinanti sritis, kurios mokymasis yra nuolatinis: D1: „O taip! <..> rinkčiausi dar <..> svarbu 

šiuo metu svarbu susipažinti su naujom technologijom <..> su debesija <..> apie saugumą <..> 

apie suaugusių žmonių mokymosi metodus <..> mūsų darbo pobūdis ganėtinai keisis per <..> 

tarkim 10 metų <..> mes vis dar būsim darbo rinkoje ir tiesiog ji bus kitokia nei yra šiuo 

metu.“ Tam tikri mokymosi aspektai vertinami teigiamai dėl galimybės atnaujinti savo žinias ir jas 

papildyti. Besimokančiųjų noras mokytis toliau kyla iš asmeninių priežasčių, kai suaugusysis mato 

kas jam galėtų padėti užpildyti žinių ir įgūdžių spragas, bei išorinių priežasčių: globalios rinkos 

pokyčių, technologijų kaitos, kai nuolat tenka mokytis, dėl darbo pobūdžio, kai yra poreikis 

atnaujinti ir papildyti kompetencijas. 
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IŠVADOS 

 

1. Atsakant į pirmąjį tyrimo klausimą "Kokias kompetencijas (asmenines ar profesines) suaugusieji 

tobulina dalyvaudami masiniuose atviruose internetiniuose kursuose, rasta, kad šio tyrimo 

duomenimis masiniuose atviruose internetiniuose kursuose suaugusieji renkasi tobulinti daugiau 

profesines kompetencijas, negu asmenines. Aktualiausia tobulinti skaitmenines kompetencijas, 

kurios yra aukštesnio lygio – ne pradedančiųjų, bet pažengusiųjų lygio. Kitos aktualios 

kompetencijos suaugusiems, buvo padedančios verslui, renginių organizavimui, edukacijai. Taip pat 

suaugusiųjų išskirtos kaip svarbios kompetencijos tai –mokėjmas mokytis, kuris reikalingas 

tobulinti kompetencijas, padėsiančias mokytis visą gyvenimą. 

2. Atsakanti į antrąjį tyrimo klausimą" Kaip įgytas kompetencijas pritaiko asmeninėje ir profesinėje 

veikloje,", rasta, kad įgytos kompetencijos papildo viena kitą tiek asmeniniame lygyje, tiek 

profesiniame. Kaip įgytas kompetencijas suaugusieji pritaiko, priklauso nuo išsikeltų tikslų. Jeigu 

tai kyla iš poreikio pavyzdžiui, darbo vietoje spręsti problemas, suaugusieji tai pritaiko tiesiogiai 

(mokosi programavimo – atlieka su juo susijusius patobulinimus darbo aplinkoje). Jeigu mokosi 

ateities karjerai, ar planuoja keisti darbo pobūdį (kai reikia daugiau ir ilgiau mokytis), tada bando 

susirinkti įvairių kompetencijų rinkinių. 

Kiekvieno besimokančiojo įgytų kompetencijų pritaikymas skiriasi. Tačiau kai kuriems 

besimokantiesiems, pavyzdžiui, mokymasis programavimo kalbų, leido išspręsti tam tikras darbo 

problemas. Padėjo automatizuoti procesus, sukurti tam tikrus patobulinimus – testavimo įrangą. 

Kitos skaitmeninės kompetencijos, susijusios su duomenų bazėmis, įvairiais puslapių algoritmais 

leidžia efektyviau tvarkyti duomenis, dirbti su informacija. Patobulintos matematinės 

kompetencijos leidžia tai pritaikyti kasdienybėje priimant kritiškesnius, matematine logika pagrįstus 

sprendimus. Kompetencijos, susijusios su švietimu, leidžia geriau valdyti tiek savo mokymosi 

procesus, tiek suteikia pritaikymo galimybių rengiant pristatymus kitiems, padeda konferencijose, 

mokymuose. Suaugusieji galėjo įgytas kompetencijas pritaikyti pagal tai, kokiuose kursuose 

dalyvavo. Tačiau visi pabrėžė, kad tikrai vienas kursas nieko neišsprendžia. Dažnai masiniai kursai 

yra kaip atspirties taškas, kaip galimybė įgyti kompetencijų pagrindus, kad būtų galima tobulintis 

toliau. Dėl įvairios kaitos, vykstančios tiek technologijų pasaulyje, tiek įvairiose kitose srityse, 

suaugusieji į mokymąsi žiūri kaip į tęstinį procesą, pagrįstą mokymusi visą gyvenimą. Taip pat 

masiniai kursai padeda, jei suaugęs asmuo žino, ko jam reikia ir gali savarankiškai mokytis.  
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Rekomendacijos 

 

Rekomendacijos tolesniems tyrimams. Šiame tyrime tai, kaip suaugusysis gali iš masinių atvirųjų 

internetinių kursų pasiimti tam tikrą naudą ir kokia ji, pavyko atsakyti iš dalies. Todėl į tyrimą 

įtraukus kuo įvairesnių atvejų – suaugusiųjų patirčių –  praplėstų tyrimo klausimų atsakymus. Kartu 

iki šiol tiriant masinių kursų reiškinius retai naudojami kokybinio tyrimo instrumentai neleidžia 

suprasti šio reiškinio iš vidaus – iš besimokančiojo pozicijos. Todėl būtų verta pratęsti gilintis, kas 

geriausiai gali atliepti besimokančiųjų siekius įgyti kompetencijas. Išryškėjo ir neužpildoma gilių 

kompetencijų spraga, todėl tai dar vienas galimų ateities tyrimų klausimas. 

Šio tyrimo rezultatai taip pat gali būti iš dalies naudingi andragogams, karjeros konsultantams, 

suaugusiųjų švietėjams ar kitiems asmenims, planuojantiems kurti kursų platformas, ar kai siekiama 

konsultuoti, nukreipti asmenis mokytis. Tyrime kelti klausimai, papildo tyrimus apie masinių 

atvirųjų internetinių kursų tinkamumą suaugusiems, kurie patys nori mokytis, ieško galimybių 

tobulinti kompetencijas. Jeigu siūloma suaugusiam mokytis kaip tam tikrą programą – reikia 

numatyti, kad gali prireikti daugiau paramos ir palaikymo, kad būtų įgytos kompetencijos. Šis 

tyrimas gali būti taikomas andragoginei krypčiai, kad padėtų identifikuoti kam, kokioje situacijoje, 

galima siūlyti mokytis įgyti kompetencijas masiniuose atviruose  internetiniuose kursuose. 
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