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Kas yra prasmė?  

Kodėl taip svarbu ją rasti? 
 

Kas MAN yra prasmė?  

Kaip prasmė susijusi su motyvacija? 
 



Prasmės radimas 

 

 Prasmės ieškojimas yra 

pagrindinis žmogaus siekis ir 

pagrindinė gyvenimo motyvacija  
 
 

(Franklis, 2013)  
 

http://www.citatos.com/franklis.htm 



Prasmės radimas 

 

 Gyventi prasmingai - tai sugebėti išsikelti 

uždavinius ir juos kryptingai vykdyti.  

 

 

 Didžiausią poveikį prasmei atrasti turi 

asmeninės sistemos, taip pat ir veiklos, 

aktyvavimas.  
 

 

(Franklis, 2013)  

https://katalikuleidiniai.lt/produktas/zmogus-iesko-prasm%C4%97s/ 



Prasmingos veiklos bruožas 

 Asmeniui prasminga yra jo poreikius 
atliepianti, jam aktuali veikla. 

 

 Dar daugiau prasmės yra, kai veikla 
pasirenkama ir atliekama paties žmogaus 
iniciatyva, kai pats žmogus valdo savo 
veiklą.  



PRASMĖ IR MOTYVACIJA 

Motyvacija nėra savaiminis TIKSLAS 

MOTYVACIJA KYLA IŠ PRASMĖS 

Kadangi mokymasis irgi yra veikla, o bet kokiai 

veiklai mus labiausiai motyvuoja joje matoma 

prasmė, tai ir mokymo(si) veikloje didžiausią 

dėmesį vertėtų skirti ne motyvavimui, o 

prasmės radimui, t.y. tos mokymo(si) veiklos 

įprasminimui.  



Motyvacija tėra tik 
veiklos  prasmingumo 
suvokimo PASEKMĖ 

PRASMĖ IR MOTYVACIJA 

Todėl mokymo(si) procese suteikime sau 

ir savo ugdytiniams galimybių ieškoti 

prasmės 



Kodėl taip svarbu tą prasmę RASTI?  

 Kadangi NĖRA UNIVERSALIOS 
PRASMĖS, kadangi prasmė nėra 
objektyvi, 

 

 MES PATYS KURIAME PRASMĘ, 
pirmiausiai, prasmę sau,  

 

tai ir mokymo(si) procese  

turime atrasti tą prasmę sau. 

 



Andragogo vaidmuo mokymo(si) 

procese ieškant savos prasmės 

Andragogas negali “atnešti” mokymosi prasmės 
kiekvienam besimokančiajam, nes motyvų yra 
mažiausiai tiek, kiek žmonių.  

 

 

Bet andragogas gali padėti besimokančiajam 
pažinti save, taip pat ir kaip besimokantįjį, 
identifikuoti savo poreikius ir siekius ir t.t.,  

 

gali padėti rasti savo mokymosi prasmę.  



Istorinė kultūrinė motyvų kaita 

 Motyvai šiandieninėje visuomenėje yra visiškai 

kitokie nei XX ar kuriame nors kitame amžiuje.  

 

 Jie kitokie net nei tie, kurie buvo prieš 10 metų. 

 

 

Nes motyvai yra tiesiogiai susiję ne tik su prasme, 

bet ir su vertybėmis, nes būtent vertybės – mūsų 

vertybės – ir yra pagrindas mūsų prasmei.    



Istorinė kultūrinė vertybių kaita 

Kiekviena karta turi savo ypatumų, 

kuriuos lėmė:   
 to meto ekonominė, socialinė, politinė, kultūrinė terpė,  

  kitos tuomet gyvenusios asmenybės,  

 svarbiausi visuomenėje vykę įvykiai. 

 

Kiekviena karta turi savo vertybes, kurios 

suteikia prasmę bet kokiai veiklai ir gali 

tapti motyvu tam tikrai veiklai, taip pat ir 

mokymo(si).  



Prasmės radimas ir kartų teorija  

Prasmė  Motyvai  Vertybės  

Kartų teorija  



Kartų klasifikacija  
(Strauss & Howe, 1991) 

Kartų pavadinimas  Gimimo laikotarpis  

Prarastoji karta   1883 – 1900  

Didžioji karta   1901 – 1924  

Tylioji, tradicinė karta   1925 – 1942  

Kūdikių bumo karta   1943 – 1960  

X karta   1961 – 1981  

Y / Tūkstantmečio karta  1982 – 2001  

Z / Interneto karta  2005 -  



Kiekviena karta turi savo gyvento laikmečio žymę. 

 

Kiekviena karta turi savo išskirtines vertybes, 

skirtingą mąstymo ir gyvenimo būdą. 

 

Kiekviena karta turi skirtingus požiūrius, elgesį, 

lūkesčius, įpročius ir motyvus. 

 

Kiekviena karta turi teisę skirtingai elgtis. Taip pat 

ir mokytis.  



Kartų vertybės ir prasmės bei 

galimi mokymosi motyvai  

Pasižiūrėkime, kas kiekvienai kartai yra vertinga ir 

kas sukuria prasmę bei kaip ir kokie tuo pagrindu 

gali atsirasti motyvai   

Vertybės  Prasmės  Motyvai  



Tyliųjų karta 

 Orumas, 

 Kantrybė, 

 Lojalumas valdžiai, 

 Drausmė ir paklusnumas, 

 Pagarba įstatymams ir taisyklių laikymasis, 

 Pasišventimas, pasiaukojimas, 

 Taupumas,  

 Bendruomeniškumas, 

 Konformizmas.   

Vertybės  



Tyliųjų karta 

Mokymosi prasme tai labiausiai į mokymą orientuota karta.  

 

 Mokytojas vis dar yra jiems autoritetas; 

 Jie linkę laikytis taisyklių ir paklusti nusistovėjusiai 

tvarkai; 

 Gali mokytis kantriai ir ilgai, netgi paaukoti kitas savo 

gyvenimo sritis tam, kad išmoktų, pasiektų; 

 Siekia išlikti orūs, todėl ne visada mėgsta neaiškias, 

nežinomas veiklas ar jų formas, bet mielai įsitraukia į 

viską, kur jaučiasi saugūs, 

 Greitai prisitaiko ir susitaiko su pokyčiais, 

 Svarbu, ką daro, kaip elgiasi ir ką mano kiti.  

   

Prasmės ir 

motyvai  



Kūdikių bumo karta 

Industrinės visuomenės vertybės: 

 

 Tvarka; 

 Kompetencija; 

 Racionalumas; 

 Pagarba; 

 Kontrolė; 

 Galimybės pasiekti, praturtėti, apdovanojimai; 

 Optimizmas;  

 Komandinė dvasia.                                                    
                                                                                   

Vertybės  



  Jie irgi linkę laikytis taisyklių ir paklusti tvarkai, bet, 

kadangi mėgsta kontroliuoti, tvarka juos motyvuoja 

labiau tuomet, kai jie patys dalyvauja ją kuriant; 
 

 Be to, tvarka, kaip ir užduotys, pats mokymas(is) turi 

būti logiški, racionalūs, pagrįsti; 
 

 Vertina argumentus, faktus, įrodymus; 

   

 Mokytojas ir jiems yra autoritetas, bet ne dėl savo 

statuso, o dėl kompetencijos, puikaus savo dalyko 

išmanymo; 
 

   

Prasmės ir 

motyvai  Kūdikių bumo karta 



 Motyvuoja jiems, jų žinioms, patirčiai, kompetencijoms ir 

gebėjimams rodoma pagarba; 

  

 Moka įveikti sunkumus ir kantriai siekia rezultato; 
 

 Komandinė dvasia – svarbiausia. Linkę dirbti su kitais, kad 

galėtų ir atsakomybe dalintis su kitais; 
 

 Jaučia kaltę net dėl to, dėl ko nėra kalti. Prisiima kaltę; 
 

  Nemoka pasakyti „ne“; 

  

 Bijo patirti nesėkmę – stresuoja, jei padaro menkiausią klaidą.  

Kūdikių bumo karta 
Prasmės ir 

motyvai  



X karta 
Žinių visuomenės vertybės: 
 

 Savarankiškumas; asmeninis reikšmingumas; 

 Veržlumas ir užsidegimas; 

 Neformalumas, kūrybiškumas, nestandartinis mąstymas; 

 Išsilavinimas, žinių ir kompetencijų siekimas; nusiteikimas mokytis 
visą gyvenimą; 

 Prasminga karjera; 

 Laisvė rinktis, noras turėti alternatyvą. 

 Individualizmas, netgi superindividualizmas. Nemeilė miniai 

 Permainų ir iššūkių noras.  

 Adaptyvumas. 

 Pasitikėjimas savimi. 

 Atsakomybė; 

 Pragmatiškumas ir racionalumas. 

 Perfekcionizmas (amžina tobulumo siekiamybė). 

 Nenoras pripažinti klaidas, prisiimti kaltę; 

 Skepticizmas.  

 
 

 

Vertybės  



X karta  

Mokymosi prasme jau orientuota į mokymąsi  

 

 

 Labai vertina laiką, neskiria dėmesio dalykams, jei tie 

dalykai jiems asmeniškai nereikšmingi. 

 

 Nori galimybių rinktis, nuspręsti, būti atsakingais; 

  

 Nori nestandartinių užduočių, sprendimų, veiklos; 

 

 Nori kaitos, taip pat ir mokymo(si) procese; 

 

Prasmės ir 

motyvai  



X karta  

 Nusiteikę mokytis visą gyvenimą, bet nori matyti 

rezultatą, prasmingą sau arba savo karjerai; 

 

 Mėgsta mokytis savarankiškai ir individualiai, 

  

 Lengvai adaptuojasi; 

 

 Nori matyti pritaikomumą, racionalumą ir logiką ir 

tame, ko mokosi, ir tame, kaip mokosi; 

 

 Siekia tobulumo, bet dėl nesėkmių gali būti linkę 

kaltinti aplinką, kitus, bet ne save.  

 

Prasmės ir 

motyvai  



Y / Tūkstantmečio karta 

Vartojimo visuomenės vertybės: 
 

 Vartojimas;    

 Išskirtinumas ir unikalumas;  

 Įvaizdis;  

 Komercinė estetika; 

 Malonumų siekimas.                   

Vertybės  



Jiems svarbiausia... 
  

 naudingi draugai,  

 sėkminga karjera,  

 turtas ir pinigai, 

 jų asmeninio gyvenimo 

kokybė. 

 

Y / Tūkstantmečio karta Vertybės  

Naujos vertybės 
 

 Individualumas; 

 Savarankiškumas; 

 Paprastumas; 

 Dvasingumas; 

 Globalizacija. 



 Persismelkę lyderystės ir sėkmės tematika, todėl ir 

mokymesi nori patirti sėkmę. 

 

 Bijo būti nevykėliais, o tai reiškia, kad po patirtos 

nesėkmės gali nebenorėti mokytis arba netgi vengti 

sudėtingesnių užduočių apskritai. 

  

 Visais būdais bando būti dėmesio centre, siekia 

pripažinimo, matomumo. 

 

 Chroniškai atidėlioja, bet yra paskutinės minutės 

meistrai. 

Y / Tūkstantmečio karta 
Prasmės ir 

motyvai  



 Jie negali užbaigti pradėtų darbų ar išsėdėti prie ilgesnio 
negu du puslapiai teksto, bet labai įsitraukia, kai mato 

prasmę. 

   

 Daugiafunkcininkai, todėl ir mokymo(si) procese nori ir 
gali vienu metu atlikti daugiau veiklų, bet susikoncentruoti 
ties viena ir ilgesniam laikui gali reikėti daugiau pastangų. 

 

 Lojalūs tik tam, ką vertina, todėl labiausiai juos motyvuoja 
asmeniškai prasminga veikla. 

    

 Labiau renkasi nedaryti iš viso, negu daryti tai, kur jiems 
nepatinka. 

Y / Tūkstantmečio karta 
Prasmės ir 

motyvai  



Kartų įvardžiai 
 
Tylioji karta – MES. 
 
Kūdikių bumo karta – AŠ ir TU.  
 
X karta – TIK AŠ. 
 
Y karta – Mano ĮVAIZDIS. 
 
Z karta – super AŠ. 
 
 

 

 
Iš šių įvardžių taip pat galima 

numanyti, kurioms kartoms 

labiau patinka dirbti kartu su 

kitais, o kurioms - 

individualiai.  



Mokymas(is) 

Kūdikių bumo karta – teorija. 

 

X karta – teorija su praktika. 

 

Y karta – pageidautų mokytis be teorijos. 

 

Z karta – atrasdama, patirdama nuotykius 
 

 



           Kalbėjimo tempas 

 

Tylioji karta: 70 ž./min. (15-17 vnt.) 

 

Kūdikių bumo karta: 90 ž./min. (12 - 14 vnt.) 

 

X karta:  110 ž./min. (6-9 vnt.) 

 

Y karta: 130 ž./min. (3-5 vnt.) 



Kalbos “instrumentai” 

 

Tylioji karta: žodis. 

 

Kūdikių bumo karta: žodis ir vaizdas iliustravimas. 

 

X karta:  žodis, vaizdas, veiksmas. 

  

Y karta: 5 D. 



Tylioji karta – patirti gėdą ir kitų nepagarbą. 

 

Kūdikių bumo karta – prarasti prasmę ir kitų  
pagarbą.  Jausti kaltę. 

 

X karta – prarasti savąjį aš ir prarasti savigarbą. 

 

Y karta – gyventi neįdomiai. 

 

Z karta – negauti to, ko nori. 

 

 

 

Stresą kelia  



Įprasminkime  

kiekvieną savo gyvenimo ir 

mokymosi momentą! 
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