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Tyrimo parametrai
Tyrimo objektas: suaugusiųjų mokymosi mokytis
konstrukto samprata
Tikslas: atskleisti mokymosi mokytis konstrukto
sampratą, identifikuojant mokymąsi mokytis
skirtingos veiklos srityse

Uždaviniai:
• Apibrėžti vieną iš bendrųjų kompetencijų mokymąsi mokytis.
• Išryškinti mokymosi mokytis kompetenciją:
ieškant darbo vietos;
išlaikant darbo vietą;
siekiant profesinės karjeros;
visuomeninėje veikloje.

Kiekybinio tyrimo respondentų apibūdinimas
Tyrime dalyvavo 3302 suaugusieji; į mokymosi mokytis
anketos klausimus atsakė 667 suaugusieji.

Didesnė tyrimo dalyvių dalis moterys, 63,4 proc.
Vyrų - 36,6 proc.
Respondentų amžius yra nuo 18 iki 92 metų.
Senjorų (tyrime tai moterys nuo 61 ir vyrai nuo 63 metų
amžiaus) - 8,3 proc.

Bendrosios kompetencijos (Key competences for lifelong
learning. Recommendation of the European Parliament
and of the Council, 2006)

Kompetencijų žemėlapis
Genutė Gedvilienė, Virginija Bortkevičienė, Vidmantas Tūtlys, Vilhelmina Vaičiūnienė, Egidijus Stancikas, Dalia
Staniulevičienė, Vita Krivickienė

Mokymosi mokytis kompetenciją sudarantys
gebėjimai

Analizuojant suaugusiųjų mokymosi mokytis
kompetenciją, yra svarbūs šie gebėjimai:
gebėjimas planuoti ir organizuoti mokymosi
procesą, veiklą; gebėjimas spręsti problemas;
gebėjimas reflektuoti savo mokymąsi ir veiklą;
gebėjimas mokytis ir veikti savarankiškai;
gebėjimas mokytis vienų su kitais. Atskirai
analizuojant kiekvieną iš šių gebėjimų,
išskiriamos
dimensijos,
atskleidžiančios
gebėjimą kaip sudėtingą derinį.

Bendrųjų kompetencijų taikymo svarba
veiklos srityse
Bendrųjų kompetencijų taikymo svarba veiklos srityse
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Mokymosi mokytis kompetencijos svarba
Labai
svarbu
(proc.)
35,0

Svarbu
(proc.)

Nelabai
svarbu
(proc.)

Nesvarbu Atsakymų
(proc.)
skaičius

46,7

13,9

4,5

Mokymasis mokytis
3 188

Didžioji dalis tyrimo dalyvių, atitinkamai dirbantieji, bedarbiai ir
senjorai, išskyrė šias mokymosi mokytis dedamąsias (šiuos
mokymosi mokytis komponentus):
 mokymosi proceso planavimą ir organizavimą;
 problemų, susijusių su mokymusi, sprendimą;
 mokymosi patirties aptarimą;
 savo asmeninių savybių panaudojimą;
 mokėjimą mokytis savarankiškai;
 mokėjimą mokytis bendradarbiaujant su kitais;
 mokėjimą panaudoti savo vertybes;
 mokėjimą pritaikyti savo žinias;
 mokėjimą pasinaudoti turimais įgūdžiais.

Mokymosi mokytis kompetencija ieškant darbo vietos
Teiginiai
1. Padeda ieškoti informacijos apie darbo
vietas

2. Padeda parengti įsidarbinimui
reikalingus dokumentus (gyvenimo
aprašymą, motyvacinį laišką ir pan.)
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-,503** --

3. Padeda bendradarbiauti su darbdaviais
,472** ,616** -ar jų atstovais ieškant darbo
4. Padeda prisistatyti darbdaviams
atrankos metu

,522** ,633** ,580** --

Mokymosi mokytis kompetencija ieškant darbo
vietos
Teiginys, kad mokymosi mokytis kompetencija padeda ieškant darbo, padeda
ieškoti informacijos apie darbo vietas, siejasi su teiginiu padeda parengti
įsidarbinimui reikalingus dokumentus Kendal tau_b = 0,503; p<0,01.
Teiginys padeda ieškoti informacijos apie darbo vietas siejasi ir su šiais
teiginiais: padeda bendradarbiauti su darbdaviais ar jų atstovais ieškant
darbo; padeda prisistatyti darbdaviams atrankos metu.
Padeda parengti įsidarbinimui reikalingus dokumentus gana stipriai siejasi su
padeda prisistatyti darbdaviams atrankos metu; Kendal tau_b =0,633, p<0,01.
Tad visi paminėti statistiškai reikšmingi ryšiai tarp teiginių rodo, kad mokymosi
mokytis kompetencija vaidina gana svarbų vaidmenį ieškant darbo.

Mokymosi mokytis kompetencija išlaikant darbo
vietą
Teiginiai
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per darbo dieną
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2. Padeda sutaupyti laiko ir jėgų
3. Padeda pagerinti bendravimą ir
bendradarbiavimą su kolegomis
4. Padeda spręsti su darbu susijusius
klausimus ir problemas
5. Padeda laikytis reikalavimų kokybei
6. Padeda kurti naujus sprendimus ir
idėjas darbo vietoje
7. Padeda ginti savo teises
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Mokymosi mokytis kompetencija išlaikant darbo
vietą
Didesnių rezultatų darbo dienos metu padeda pasiekti naujų idėjų ir
sprendimų darbo vietoje taikymas, ką parodo ir koreliacijos koeficientas
Kendal tau_b = 0,533, p<0,01.
Su darbu susijusių klausimų ir problemų sprendimas padeda pasiekti didesnių
rezultatų per darbo dieną Kendal tau_b = 0,515, p<0,01. Taip pat bendravimas
ir bendradarbiavimas su kolegomis padeda pasiekti geresnių rezultatų per
darbo dieną, Kendal tau_b = 0,514, p<0,01. Kokybės reikalavimų laikymasis
taip pat padeda išlaikant darbo vietą, kas padeda pasiekti didesnių rezultatų
per darbo dieną Kendal tau_b = 0,394, p<0,01. Savo teisių darbe gynimas taip
pat leidžia siekti naujų sprendimų ir idėjų darbo vietoje, Kendal tau_b = 0,488;
p<0,01; padeda laikytis kokybės reikalavimų, Kendal tau_b =0,545, p<0,01.
Pasiekti geresni rezultatai per darbo dieną ateityje padeda sutaupyti laiko ir
jėgų, Kendal tau_b =0,437, p<0,01. Padeda kurti naujus sprendimus ir idėjas
darbo vietoje, padeda spręsti su darbu susijusius klausimus ir problemas ,
Kendal tau_b =0,557, p<0,01.

Mokymosi mokytis kompetencija siekiant profesinės
karjeros
Teiginiai
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1.
Padeda
savarankiškai
-planuoti karjerą
2. Padeda ieškoti informacijos
,492**
apie karjeros galimybes
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3. Padeda bendrauti su žmonių
išteklių specialistais karjeros ,418** ,470**
klausimais

--

4. Padeda vertinti pasiūlymus
,502** ,510** ,457**
eiti aukštesnes pareigas

--

5. Padeda pateikti darbdaviams
,439** ,604** ,492** ,556**
-savo privalumus
6. Padeda kurti ir plėtoti
,547** ,409** ,444** ,485** ,487**
savarankišką verslą

--

Mokymosi mokytis kompetencija siekiant profesinės
karjeros
Yra ryšys tarp savarankiško karjeros planavimo ir informacijos apie karjeros
galimybes paieškos, ką parodo koreliacijos koeficientas Kendal tau b = 0,492,
p<0,01. Taip pat yra koreliacinis ryšys tarp teiginių padeda ieškoti informacijos
apie karjeros galimybes bei padeda bendrauti su žmonių išteklių specialistais
karjeros klausimais, Kendal tau b = 0,470, p<0,01. Bendravimas su žmonių
išteklių specialistais karjeros klausimais padeda pateikti darbdaviams savo
privalumus, Kendal tau b = 0,457, p<0,01. Pateikus darbdaviams savo
privalumus, atsiranda galimybė ieškotis informacijos apie karjeros galimybes,
Kendal tau b = 0,604, p<0,01. Pateikus darbdaviams savo privalumus atsiranda
galimybė vertinti pasiūlymus užimti aukštesnes pareigas, Kendal tau b = 0,556,
p<0,01.
Pateikus darbdaviams savo privalumus, atsiranda galimybė kurti ir plėtoti
savarankišką verslą, Kendal tau b = 0,487, p<0,01.

Dalyvavimas visuomeninėje veikloje
Teiginiai
1. Padeda dalyvauti savivaldybių
renginiuose iniciatyvose
2. Padeda visuomeniniais pagrindais
(savanoriškai) teikti pagalbą
savivaldybėms įvairiais klausimais
3. Padeda užmegzti ir palaikyti ryšius
su vietos bendruomene ar
bendruomenėmis
4. Padeda prisiimti atsakomybę už
vietos bendruomenės (-ių) plėtrą
5. Padeda rinkti ir skleisti informaciją
apie vietos bendruomenę (-es) ir jų
veiklą
6. Padeda rasti sau veiklą vietos
bendruomenėje (-se)
7. Padeda skatinti naują vietos
bendruomenės (-ių) veiklą)
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Dalyvavimas visuomeninėje veikloje
Padeda prisiimti atsakomybę už vietos bendruomenės (-ių) plėtrą ir
savanoriškai teikti pagalbą savivaldybėms įvairiais klausimais Kendal tau b =
0,603, p<0,01.
Padeda dalyvauti savivaldybių renginiuose ir iniciatyvose, kas padeda skatinti
naują vietos bendruomenės (-ių) veiklą, Kendal tau b = 0,629, p<0,01.
Padeda dalyvauti savivaldybių renginiuose ir iniciatyvose, kas padeda
visuomeniniais pagrindais (savanoriškai) teikti pagalbą savivaldybėms įvairiais
klausimais, Kendal tau b = 0,559, p<0,01.
Dalyvavimas savivaldybių renginiuose ir iniciatyvose, padeda prisiimti
atsakomybę už vietos bendruomenės (-ių) plėtrą, Kendal tau b = 0,533,
p<0,01.
Atsakomybės už vietos bendruomenės (-ių) plėtrą prisiėmimas padeda
dalyvauti savivaldybių renginiuose, įvairiose iniciatyvose, Kendal tau b =
0,579, p<0,01.

Dalyvavimas visuomeninėje veikloje
Padeda rinkti ir skleisti informaciją apie vietos bendruomenę (-es) ir jų veiklą
bei padeda skatinti naują vietos bendruomenės (-ių) veiklą, Kendal tau b =
0,652, , p<0,01.
Padeda užmegzti ir palaikyti ryšius su vietos bendruomene ar
bendruomenėmis, o tai padeda rasti sau veiklą vietos bendruomenėje (-se),
Kendal tau b = 0,609, p<0,01.
Padeda skatinti naują vietos bendruomenės (-ių) veiklą, o tai padeda prisiimti
atsakomybę už vietos bendruomenės (-ių) plėtrą, Kendal tau b = 0,677,
p<0,01.
Padeda rinkti ir skleisti informaciją apie vietos bendruomenę (-es) ir jų veiklą
bei padeda visuomeniniais pagrindais (savanoriškai) teikti pagalbą
savivaldybėms įvairiais klausimais, Kendal tau b = 0,581, p<0,01.

Apibendrinimas
Analizuojant mokymosi mokytis sampratą , tyrime
dalyvavusių respondentų nuomone, mokymosi
mokytis gebėjimai vaidina svarbų vaidmenį ieškant
darbo, išlaikant darbo vietą, siekiant profesinės
karjeros ir dalyvaujant profesinėje veikloje.

Apibendrinimas
Išryškėjo itin reikšmingi koreliaciniai ryšiai tarp
teiginių, sietinų su mokymosi mokytis
kompetencijos įgijimo būdais. Respondentai
pabrėžė, kad svarbu prisiimti atsakomybę už
mokymąsi. Atsakomybės už mokymąsi jausmas
sietinas su mokymosi poreikių nustatymo
svarba, o taip pat savo mokymosi vertinimu.

Apibendrinimas
Respondentai sieja savo sugebėjimą vystyti
naujas idėjas, prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus
bei mokėti savarankiškai mokytis, parodant
aukštą supratimo lygį. Tai patvirtino tyrimo
dalyvių atsakymai visose tyrime dalyvavusių
suaugusiųjų – dirbančiųjų, bedarbių ir senjorų –
grupėse.

Apibendrinimas
Veikla grupėje sietina su mokymosi mokytis
gebėjimų lavinimu. Respondentai pabrėžė
mokymosi spręsti problemas svarbą, veikiant
grupėje. Taip pat akcentuojama mokymosi
organizavimo svarba, tiek mokantis veikti
individualiai, tiek mokantis bei dirbant grupėje.
Mokymąsi grupėje respondentai siejo su
individualiu mokymusi ir prasmingu mokymosi
mokytis gebėjimų lavinimu.

AČIŪ


