
24 SANTALKA: Filologija, Edukologija  2013, t. 21, nr. 1. ISSN 1822-430X print/2335-7711 online

PROBLEMINIO MOKYMOSI PROCESO PRIVALUMAI  
IR TRŪKUMAI: DĖSTYTOJŲ  POŽIŪRIS 

Liudmila Kirikova1, Raimonda Brunevičiūtė2, Dalija Gudaitytė3,  
Vaclovas Šveikauskas4, Irmantas Ramanauskas5

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 9,  
LT-44307 Kaunas, Lietuva 

El. paštai: 1liuda.kmu@gmail.com; 2Raimonda.Bruneviciute@lsmuni.lt; 3Dalija.Gudaityte@ktu.lt; 
4vaclov@med.kmu.lt; 5irmantasr@gmail.com

Straipsnyje analizuojama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto dėstytojų, dalyvaujančių 
kompetencijos tobulinimo seminare, požiūris į probleminio mokymosi procesą – į probleminio mokymosi 
sistemos principus, dėstytojo ir studento vaidmenis, mokymosi kokybę. Atskleidžiami probleminio mokymosi 
proceso, rengiant būsimuosius gydytojus, privalumai ir trūkumai. Numatomi dėstytojų, dirbančių probleminio 
mokymosi sistemoje, edukacinės kompetencijos plėtojimo tikslai, sudarantys galimybę siekti probleminio 
mokymosi proceso efektyvumo. 
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Įvadas

Universitete, kuris vadovaujasi nauja edukacine 
paradigma, studijų organizavimo tikslu tampa 
ne informacijos perteikimas, bet efektyvių 
edukacinių mokymosi sistemų integravimas 
ir vertinimas. Besikeičiantis požiūris į gydy-
tojo profesiją lėmė gydytojų profesinio ren-
gimo ir nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo 
kaitą. Todėl, reformuojant gydytojų rengimą, 
Lietuvos sveikatos mokslų universitete nuo 
2007/2008 mokslo metų pradžios pradėtas 
taikyti probleminis mokymasis. Probleminis 
mokymasis – tai tokia studijų strategija, ku- 
rios pagrindas – studentų ir dėstytojo sąveika, 
pasižyminti sisteminga savarankiška pažintine 
veikla, naujų žinių ir veiklos būdų įsisavinimu 
sprendžiant praktines problemas. Studijų centru 

tampa ne konkreti disciplina, o problema, kurią 
spręsdami besimokantieji integruoja įvairias 
disciplinas. 

Pagrindinių probleminio mokymosi prin- 
cipų (atvejo problemos scenarijus, darbas 
grupėje vadovaujant tutoriui ir savimoka) 
įgyvendinimas Lietuvos sveikatos mokslų  
universiteto medicinos ikiklinikinėse studi-
jose traktuojamas kaip iššūkis tradicinei studijų 
sistemai (Šveikauskas ir kt. 2008). Todėl ypač 
didelis dėmesys turi būti skiriamas probleminio 
mokymosi vertinimui, išryškinant šios sistemos 
ir proceso privalumus bei trūkumus. 

Dėstytojai šiuolaikinėje aukštojoje mokyk-
loje, kai įprastą mokymo ir dėstymo paradigmą 
keičia mokymosi paradigma, laikomi peda-
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goginio proceso organizatoriais, edukacinės 
aplinkos kūrėjais. Todėl jų požiūris ypač svar- 
bus, norint įžvelgti pagrindines problemas ir 
numatyti geresnes studijų proceso organiza-
vimo galimybes (Gudaitytė 2001). Edukacinės 
aplinkos kūrimas reikalauja ir naujos mokymosi 
bei vadovavimo mokymuisi kompetencijos, 
kurią įgyti padeda savo veiklos refleksija. 

Probleminis mokymasis, kaip sistema, yra 
reikšmingesnis studento asmenybei ugdyti 
negu tradicinis, į dėstytoją orientuotas moky-
mas, kuris daugiau ar mažiau priklausomas 
nuo paskaitos turinio ir dėstytojo. Freire (2000) 
probleminį mokymąsi vadina išlaisvinančiuoju 
ugdymu, susidedančiu iš pažinimo veiksmų, 
o ne iš informacijos perdavimo ir priėmimo. 
Tačiau daugelis dėstytojų neturi probleminio 
mokymosi procesui reikalingos kompetencijos. 
Taigi, remiantis atliktais tyrimais ir mokslinės 
literatūros analize, galima teigti, kad dėstytojams 
dažnai trūksta motyvacijos kurti inovatyvias 
mokymosi aplinkas, nes jie abejoja tokių aplinkų 
tikslingumu, vertingumu, stokoja kūrybiškumo 
arba tiesiog „nežino, ko nežino“ (Šveikauskas 
2005; Beachey 2007; Barman et al. 2007; Sefton 
1997; Jucevičienė ir kt. 2010). Taigi aktualus 
tyrimo klausimas, kaip probleminio mokymosi 
procesą vertina dėstytojai: ar jie identifikuoja šį 
procesą, kaip šiuolaikinio medicininio ugdymo 
tikslus leidžiančios pasiekti efektyvios moky-
mosi aplinkos kūrimo galimybes? 

Tikslas: Atskleisti dėstytojų požiūrį į 
probleminį mokymąsi ir nustatyti šio mokymosi 
proceso privalumus bei trūkumus. Pažymėtina, 
kad tyrimo tikslas apima tik konkrečioje 
aukštojoje mokykloje (šiuo atveju – LSMU) 
vykstančio novatoriško studijų proceso raišką.

Uždaviniai: 
1. Aptarti teorinius probleminio mokymosi 

proceso aspektus.
2. Atskleisti dėstytojų požiūrį į probleminio 

mokymosi procesą. 
3. Nustatyti probleminio mokymosi proce-

so privalumus ir trūkumus. 
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros 

analizė; apklausa raštu, naudojant atvirojo tipo 
klausimus; aprašomoji informantų atsakymų 

turinio analizė. Tyrimo dalyviai – 120 Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto dėstytojų, 
dalyvaujančių Dėstytojų edukacinės kompe-
tencijos centro seminare „Tutorių rengimas“ 
(tikslinė imtis).

Pagrindinės teorinės nuostatos
 − Daugelyje pasaulio universitetų problemi-
nio mokymosi sistema yra gana nauja di-
daktikos kryptis (Carrera et al. 2003), ati-
tinkanti modernaus medicininio ugdymo 
tikslus (Woods 1994). Į tradicinę studijų 
sistemą diegiamas probleminis mokyma-
sis lemia naują studijų kokybę, ypatingą 
mokymo ir mokymosi kultūrą. Tradicinių 
ir modernių studijų sistemos bruožų 
egzistavimas sukuria savitą akademinę 
aplinką universitete, todėl tradiciškumo 
ir modernumo palaikymas tampa vienu 
iš pagrindinių modernėjančios studijų sis-
temos uždavinių, leidžiančių numatyti ir 
mokymo bei mokymosi kultūros pokyčius 
(Šveikauskas ir kt. 2008).  

 − Probleminio mokymosi pagrindas  – 
studijuojančiųjų ir dėstytojo (tutoriaus) 
sąveika, pasižyminti sisteminga savarankiška 
pažintine veikla, t. y. naujų žinių ir veiklos 
būdų įsisavinimu sprendžiant praktines 
problemas. Probleminio mokymosi siste-
mos centre esanti besimokančiųjų grupė ir 
tutorius, spręsdami problemas, integruoja 
įvairias disciplinas ir taip siekia mokymosi 
tikslų (Wood 2003; Conway et al. 1999; 
Foldevi 1995 ir kt.). 

 − Probleminio mokymosi procese svarbu 
prisiimti ir tiksliai atlikti numatytus 
besimokančiųjų vaidmenis. Studentams 
deleguojamos tokios funkcijos: sekre-
toriaus, diskusijų vadovo, grupės nario, 
o dėstytojui – tutoriaus (Wood 2003). 
Probleminio mokymosi idėja grindžiama 
trimis principais: 1) atvejo, arba rea-
lios problemos, scenarijus; 2) darbas 
nedidelėje grupėje, vadovaujant tutoriui; 
3) savimoka. Daroma prielaida, kad toks 
mokymosi procesas padeda studentams 
įgyti tvirtų žinių ir gebėjimų kūrybiškai 
taikyti žinias (Šveikauskas ir kt. 2008).
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Teoriniai probleminio mokymosi  
proceso aspektai: tradicinis mokymas, 
versus probleminis mokymasis

Universitetas, rengdamas aukštos kvalifikacijos 
sveikatos profesionalus, siekia, kad studentai 
įgytų naujausių mokslų žinių ir gebėjimų jas tai- 
kyti sprendžiant sveikatos problemas. Lietuvos 
universitetuose medicinos studijos grindžiamos 
tradiciniu požiūriu į mokymą. Studijos orien- 
tuotos į disciplinas, o įgytos teorinės žinios 
pritaikomos tipiškose situacijose. Studentai 
gali mokytis tuos pačius dalykus tik turėdami 
vienodas bazines žinias, mokymą mato kaip 
reikalingos medžiagos kaupimą. Studentus 
mokytis motyvuoja stipendijos, diplomai, 
baimė patirti nesėkmę ir kt. Būdamas pasyvus 
studijų sistemos elementas, studentas nesugeba 
nuosekliai ieškoti problemos sprendimo būdų, 
atsakymų į klausimus. Tradiciniam mokymuisi 
būdinga reproduktyvi studento veikla neišugdo 
įgūdžių savarankiškai ieškoti informacijos bei 
problemos sprendimo būdų, todėl studentų ras-
tos informacijos tinkamumas ir vertė gali būti 
abejotina. Studentai neskatinami išsiaiškinti, 
kokių žinių jiems trūksta. Todėl tradicinis mo-
kymas nepadeda ugdyti savarankiško mąstymo, 
formuoti mokymosi ir informacijos gavimo 
patirties, neskatina studentų iniciatyvumo bei 
siekio kuo daugiau sužinoti ir dalytis tarpu-
savyje turimomis žiniomis. Vakarų universi-
tetuose minėtosios problemos sprendžiamos 
diegiant į tradicines studijų sistemas probleminį 
mokymąsi (Šveikauskas 2005). Probleminį 
mokymąsi nuo neprobleminio (tradicinio)  
skiria trys esminiai principai: 1) problema 
veikia kaip stimulas mokytis; 2) tai ugdomasis 
metodas, o ne izoliuota instrukcinė technika; 
3) tai į studentą orientuotas metodas (Kilroy 
2004; Antepohl, Herzig 1999). 

Probleminis mokymasis yra specifine mo-
kymosi technika pagrįstas mokymasis, turintis 
daugybę individualių komponentų, su ku- 
riais susiduria studentai, dirbdami mažomis 
grupelėmis ir analizuodami atrinktas prob-
lemas. Studentų mokymuisi didelį poveikį turi 
šie kriterijai: aktyvus informacijos apdorojimas, 

ankstesnių žinių aktyvinimas, reikšmingas 
turinys, žinių organizavimo ir tobulinimo 
galimybės. Kiekvienas probleminio mokymosi 
komponentas yra svarbus norint pasiekti mo-
kymosi maksimumą. Į tradicinę studijų sistemą 
diegiant probleminį mokymąsi, atsiranda naujos 
kokybės, nulemtos tradicinės studijų sistemos 
ir probleminio mokymosi sistemos bruožų 
abipusio poveikio tendencijų – tradiciškumo 
ir modernumo palaikymas tampa vienu 
pagrindinių modernėjančios studijų sistemos 
uždavinių. Tačiau šis palaikymas yra sudėtingas 
procesas, reikalaujantis gilaus teorinio pažinimo. 
Pirmiausia atsiranda poreikis kuo giliau pažinti 
kintančios studijų sistemos ypatybes. 

Probleminis mokymasis turi metodų sis- 
temą, sudarytą atsižvelgiant į problemiškumo 
ir tikslo numatymo principus. Probleminė 
situacija ir mokymosi problema yra pagrindinės 
probleminio mokymosi, suprantamo ne kaip 
mechaniška dėstymo ir mokymosi suma, o 
kaip šių dviejų veiklų dialektinė sąveika ir 
savitarpio ryšys, sąvokos, nors kiekviena jų turi 
savarankišką funkciją (Šveikauskas ir kt. 2008). 
Probleminis mokymasis yra besikartojantis cik-
las, todėl jis skatina studentų savarankiškumą, 
tobulėjimą, ugdo gebėjimą analizuoti prob-
lemas, aiškinti, apibendrinti. 

Principinė probleminio mokymosi idėja – 
mokymosi stimulas yra problema, kurią norima 
išspręsti. Tai nėra paprasta galimybė spręsti 
problemas, greičiau galimybė mokytis, o prob-
lemos sprendimas – tik impulsas studentų 
mokymuisi. Pirmieji pasaulyje probleminio 
mokymosi strategiją 1960 m. pradėjo įgyvendinti 
McMasterio universiteto (Kanada) mokslininkai 
(Carrera et al. 2003). Vėliau tai pradėta tai-
kyti Šiaurės Amerikoje ir kitose pasaulio šalyse. 
Kai kurie Vakarų mokslininkai probleminį 
mokymąsi įvardija kaip metodą, labiausiai 
atitinkantį modernaus medicininio ugdymo tiks- 
lus (Smidt 1983; Margetson 1994; Woods 1994). 
Probleminis mokymasis yra vientisas mokymosi 
tipas, kurio pagrindas – studentų ir dėstytojo 
(tutoriaus) sąveika, pasižyminti sisteminga 
savarankiška pažintine veikla, t. y. naujų žinių 
ir veiklos būdų įsisavinimu sprendžiant prak-
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tines problemas. Taigi bandymas pasakyti  stu-
dentams, kur jie klysta, o kur yra teisūs, gali lemti 
nuomonių sandūros problemas. Tokiu atveju 
tradicinis požiūris į studento įgūdžių ugdymą 
tampa kontraversišku metapažinimo mode- 
lio atžvilgiu, kurio tikslas – skatinti studentų 
mąstymą ir motyvuoti juos įgyti vadovavimo 
mokymuisi įgūdžių. Studentai turi išmokti 
išsamiai, neimpulsyviai dėstyti mintis: svarsty-
mas, mąstymas, nuodugnus aiškinimas tampa 
įpročiu. Sandūros pobūdį gali lemti dėstytojo 
edukacinė kompetencija ir studentų gebėjimas 
savarankiškai mokytis (Šveikauskas 2005).

Probleminio mokymosi proceso esmė – 
problemų sprendimas, kuris turi du edukacinius 
objektus: su problema susijusių integruotų žinių 
įgijimą ir problemai spręsti reikalingų įgūdžių 
ugdymą. Šiame kontekste ribų tarp atskirų 
disciplinų išnykimo pavojus gali lemti esminį 
pasipriešinimą. Probleminio mokymosi pro-
cesas yra tarsi „uždaras ratas“. Gautas žinias 
pritaikant praktinėje veikloje atsiranda naujų 
problemų, kurios skatina suktis probleminio 
mokymosi ratu. Probleminis mokymasis vyksta 
mažomis grupėmis, kurios paprastai sudaromos 
iš 6–7 studentų. Mokymasis mažomis grupėmis  
suteikia studentams galimybę integruoti žinias 
problemoms spręsti (Savin-Baden, Major 
2004). Taigi aktyviai diskutuodami studentai 
skatina vienas kitą mąstyti, padeda vienas ki-
tam mokytis. Svarbiausia yra tai, kad studentai 
išmoksta dirbti kartu kaip į tikslą orientuotos 
grupės nariai, įgyja įgūdžių, kurie ateityje pra- 
vers dirbant komandinį darbą.

Dėstytojų požiūris į probleminio  
mokymosi procesą

Probleminio mokymosi sistema Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto (toliau – LSMU) 
Medicinos fakultete pradėta diegti nuo 
2007/2008 mokslo metų pradžios. LSMU 
dėstytojai, norintys tapti tutoriais, nuo pat 
pradžių buvo kviečiami į LSMU dėstytojų 
edukacinės kompetencijos seminarų ciklą 
„Tutorių rengimas“. Seminarai vyksta ir šiuo 

metu, nes vis daugiau naujų dėstytojų siekia 
įgyti tutoriaus kompetenciją. Viena iš semi-
naro užduočių – stebėti probleminio mo-
kymosi procesą (iš pradžių – vaizdo įrašą, o 
vėliau – didesnę darbo patirtį probleminio 
mokymosi sistemoje turinčių kolegų veda-
mus užsiėmimus). Šiame tyrime dalyvavusių 
informantų grupė 2011–2012 m. išklausė 
seminarų ciklą. Jiems buvo pateikta užduotis 
stebėti tutorinius užsiėmimus, atkreipiant 
dėmesį į probleminio mokymosi proceso prin-
cipus, dėstytojo ir studento vaidmenis, studentų 
įgytų ir probleminio mokymosi procese disku-
tuojant atskleistų žinių kokybę. 

Tyrimo klausimynas sudarytas iš trijų atvirų 
klausimų, kurie leido informantams išreikšti 
savo požiūrį į probleminio mokymosi procesą. 
Klausimų pateikimo logika paremta efek-
tyvios edukacinės aplinkos kūrimo principais 
(Jucevičienė ir kt. 2010; Kirikova ir kt. 2008). 
Informantų atsakymai apdoroti taikant turinio 
(content) analizę.  

Tyrimo rezultatai. Tyrime pirmiausia 
buvo siekiama nustatyti dėstytojų požiūrį į 
probleminio mokymosi (toliau – PM) sistemoje 
besimokančių studentų įgytų ir probleminio 
mokymosi procese diskutuojant išreikštų žinių 
kokybę. Daugelio dėstytojų nuomone, stu-
dentai įgyja gilesnių žinių: „studentų žinios 
labai gilios“, „savarankiškos, gilios studijos“. 
Be to, nemažai respondentų akcentavo ne 
tik gilias žinias, bet ir jų panaudojimą prak-
tikoje: „Ši sistema leidžia įgyti daugiau žinių, 
kad sėkmingiau spręstų ligonių problemas“, 
„išmoktos žinios panaudojamos analizuojant 
praktinę problemą“, „problemos sprendimas 
apima labai plačią temą, todėl įgyjama žinių, 
kurias studentai panaudos vėliau“. Taigi PM 
sistemoje labai svarbus „glaudus teorijos pri-
artinimas prie praktikos“, „žinių pritaikymas 
praktikoje“. Tačiau vienas dėstytojas pastebėjo, 
kad studentų „kiek blogesnės bazinės žinios“.

Dauguma dėstytojų teigia, kad PM sistemoje 
ypač skatinamas studentų savarankiškas dar-
bas: „naujoviškas studijų pasikeitimas, suteikian- 
tis daugiau savarankiškumo“, „akivaizdžiai stu-
dentai daug dirba savarankiškai“, „skatinama 
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siekti daugiau žinių“. Be to, keli dėstytojai 
pabrėžė, kad PM sistema „moko studentą 
mokytis savarankiškai bei toliau tobulinti savo 
žinias savarankiškai“, „studentai išmoksta 
savarankiškai susipažinti su problema“, „studen-
tai mokosi studijuoti problemą savarankiškai, 
ją aptarti su kitais studentais“. Tačiau vienas 
respondentas atkreipė dėmesį, kad „studentams 
trūksta sąmoningumo, jie yra nepasiruošę 
savarankiškam mokymuisi“. 

Tyrime dalyvavę dėstytojai pastebėjo, kad PM 
sistemoje studentai įgyja analizavimo įgūdžių: 
„studentai skatinami analizuoti problemą 
savarankiškai, vadovaujantis savo įgytomis 
žiniomis“, PM sistema skatina „studentus susiste-
minti žinias, padaryti išvadas“, „logiškai sudėlioti 
turimus faktus“. Keli dėstytojai paminėjo, kad 
stebimas „įvairiapusis, gilus problemos anali-
zavimas“, „problemą nagrinėjo giliai ir plačiai“, 
„problema analizuojama giliai ir išsamiai nuo 
smulkiausių mechanizmų iki gydymo būdų“, 
o kiti pabrėžė ir tutoriaus įtaką žinių įgijimo 
procese: „tutorius įsiterpdavo, skatindamas 
studentų mąstymą ir gilesnę analizę“. Penki 
informantai atkreipė dėmesį, kad „studentai 
įgyja problemų sprendimo įgūdžių“ bei „ug-
domas studentų loginis mąstymas“. Devyni 
dėstytojai atkreipė dėmesį, kad PM sistema 
„skatina studentų kritinį mąstymą“, „analitinį 
mąstymą“; taigi studentai geba „kritiškai ver-
tinti mokymosi uždavinius“, „mokosi kritiškai 
vertinti save ir kolegas“. 

Tyrimo dalyviai pastebėjo, kad PM siste-
moje išryškėja disciplinų integracija: „sujun- 
giamos skirtingos būtinos disciplinos“, „sieja-
mos įvairios disciplinos“, „PM sistema sujungia 
disciplinas į visumą“. Disciplinų integracija 
padeda studentams sujungti įvairių sričių 
žinias: „studentai sujungė įvairių disciplinų 
žinias problemos sprendimui“, „diskusija, mul-
tidisciplininis požiūris ikiklinikines disciplinas 
sujungia su klinikiniu mąstymu“.

Tyrimo rezultatai rodo informantų nuo- 
monę, kad PM sistema ugdo mokymosi visą 
gyvenimą įgūdžius: „PM moko mokytis visą 
gyvenimą“, „palengvina mokymąsi tolesniame 
gyvenime“, „ugdomas nuolatinis mokymosi 

procesas“. Be to, pabrėžiama, kad PM sistema 
„skatina studentų žingeidumą ir aktyvumą“, 
„skatinama ieškoti sprendimo būdų“, „studentai, 
spręsdami problemą, nori kuo daugiau sužinoti“, 
„buvo labai darbinga, žingeidi atmosfera“.

Tyrime dalyvavę dėstytojai atkreipė dėmesį, 
kad studentai naudoja įvairesnius informaci-
jos šaltinius „randama įvairi informacija“, 
„naudojo keletą skirtingų informacijos šaltinių“, 
„studentai studijavo iš daugybės šaltinių“. 

Nors studentai studijuoja įvairesnius infor-
macinius šaltinius, tačiau neskaito visos reika-
lingos literatūros, o pasiskirsto ją dalimis: „ stu-
dentai reikalingą medžiagą pristatinėjo gabalais“, 
„studentai kai kuriuos dalykus buvo pasiskirstę 
dalimis“, „akivaizdžiai matėsi, kad studentai 
pasidalinę medžiagą dalimis“. Deja, šis požymis 
priskirtinas prie neigiamų, nes medžiagos pa-
sidalijimas ir pristatymas dalimis rodo studentų 
vengimą studijuoti visą reikalingą medžiagą.

Apibendrinant galima teigti, kad problemi-
nio mokymosi procesą stebintys dėstytojai ak-
centavo gilesnes studentų žinias, kurios geriau 
pritaikomos praktikoje, savarankiško darbo 
skatinimą, analizavimo įgūdžius, išryškėjančią 
disciplinų integracija, mokymosi visą gyvenimą 
įgūdžių ugdymą, įvairesnių informacijos 
šaltinių naudojimą studijų procese. Taip pat 
išryškėjo ir galimos problemos – bazinių žinių 
trūkumas ir studentų „gudravimas“ siekiant 
pasidalinti studijuojamą medžiagą. 

Taip pat buvo siekiama sužinoti dėstytojų 
požiūrį į studentų mokymosi įgūdžių tobu- 
linimą. Dauguma dėstytojų teigia, kad PM siste-
moje ypač skatinamos aktyvios studentų dis-
kusijos: „įdomi problema skatino studentus ak-
tyviai diskutuoti“, „studentai diskutavo ir ieškojo 
ryšių tarp jau įgytų žinių“, „vyko atvira diskusija, 
kurios metu kiekvienas studentas diskutavo situ-
acijos klausimais“, „studentai dalyvauja diskusi-
joje, nagrinėdami probleminę situaciją“. Be to, 
pabrėžiama, kad „PM ugdo pasitikėjimą nebijoti 
diskutuoti“, „skatina išsakyti savo nuomonę“, 
o „studentai laisvai, aiškiai, drąsiai dėsto savo 
mintis, analizuodami situaciją“. 

Daugelio dėstytojų nuomone, studentai 
įgyja bendradarbiavimo įgūdžių „PM ugdo 
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bendradarbiavimą“, „studentai diskutavo, 
bendradarbiavo tarpusavyje“, „jaučiasi ben-
dradarbiavimas grupėje“. Labai svarbu, kad 
bendradarbiaudami jie dalijasi savo žiniomis: 
„studentai sugebėjo pasidalinti tarpusavyje 
įgytomis žiniomis“, „svarbus dalykas – žinių 
pasidalinimas“, „studentai dalijosi sužinota in-
formacija“, „studentai dalindamiesi informacija 
atsakinėjo į klausimus“, „studentai padėjo 
vienas kitam mokytis spręsdami problemą“. 
Keli dėstytojai akcentavo ir komandinio darbo 
gebėjimų ugdymą: „PM moko studentus 
dirbti komandoje“, „jaučiasi komandinio darbo 
principo įdiegimas“, „jautėsi susikalbėjimas 
grupėje“, „puikus grupinis darbas“.

Informantai teigia, kad PM sistemoje jun-
tama geresnė psichologinė atmosfera „gera mo-
kymosi aplinka“, „jauki aplinka mokymuisi“, taip 
pat pažymi, kad tokioje aplinkoje laisviau jaučiasi 
ir patys studentai:  „laisvas minčių išsakymas“, 
„laisvesnis bendravimas“, „grupė, spręsdama 
problemą, jautėsi laisvai“, „sveika konkurencija“, 
„studentai diskutuoja atsipalaidavę“.

Tyrime dalyvavę dėstytojai pastebėjo, kad PM 
sistema gerina bendravimo įgūdžius: „gerinami 
bendravimo įgūdžiai“, „ugdomi studentų ben-
dravimo, tarpusavio diskusijų įgūdžiai“, „moko 
bendrauti, diskutuoti, dalintis mintimis“, „studen-
tai bendrauja, diskutuoja tarpusavyje, taiso vieni 
kitus“. Vienas respondentas atkreipė dėmesį, kad 
studentai mokosi „vieni kitus išklausyti“.

Daugelio dėstytojų nuomone, studentai, 
besimokydami PM sistemoje, įgyja didesnę  
motyvaciją: „studentai labai motyvuoti“, „stu-
dentai noriai dirbo“; keli dėstytojai paminėjo 
studentų „aktyvumą ir motyvaciją daly-
vaujant diskusijoje“, o vienas apibendrino, 
kad „studentų požiūris į mokymosi procesą 
skiriasi nuo klasikinio mokymosi sistemoje 
besimokančiųjų“. Be to, keli dėstytojai pastebėjo, 
kad studentai įgyja didesnę atsakomybę už savo 
mokymąsi: „PM skatina studentus atsakingai 
mokytis“, „skatina studentus būti atsakingus už 
savo mokymąsi“.

Pastebima, kad PM sistemoje studentai 
dirba aktyviau: „didesnis studentų aktyvumas“,  
„aktyvus dalyvavimas problemos sprendime“, 

„naujų klausimų iškėlimas“. Tačiau dauguma 
tyrime dalyvavusių dėstytojų pastebėjo, kad 
PM užsiėmimuose aktyvūs ne visi studentai  
„keletas studentų buvo neaktyvūs“, „diskusi-
jose dalyvavo 3–4 studentai“, „3 dalyviai buvo 
neaktyvūs“, „buvo ir tokių studentų, kurie 
nepratarė nė žodžio“, „ne visi grupės studen-
tai dalyvavo  diskusijoje“, „aktyvūs buvo tik 3 
studentai, o 2 visai nedalyvavo“. Keli dėstytojai 
pastebėjo, kad tai, ko gero, priklauso nuo 
studento motyvacijos: „nesurasti būdai, kaip 
motyvuoti mažiau aktyvius studentus“, „ne 
visi studentai buvo motyvuoti ir aktyvūs“.  
Kai kurie dėstytojai dėl šios problemos linkę 
kaltinti tutorių: „tutorius neskatino studentų 
dalyvauti“, „pasyvus studentas gali išlikti tuto- 
riaus nepastebėtas“. Keli dėstytojai akcentavo 
kitų grupės narių dominavimą: „ne visi studen-
tai įsitraukia į diskusiją, nes yra lyderiaujančių 
studentų“, „dviejų asmenų dominavimas“. 
Kitų informantų nuomone, kai kurie studentai 
tiesiog nepasiruošę užsiėmimui: „apie 50 % 
studentų buvo neaktyvūs, o jų žinių lygis buvo 
žemas“, „kai kurie studentai vengia aktyvaus 
dalyvavimo diskusijoje, nes nepasiruošę“, „stu-
dentas gali paslėpti savo žinių trūkumą“.

Apibendrinant galima teigti, kad stebėdami 
probleminio mokymosi procesą dėstytojai 
akcentavo  aktyvias studentų diskusijas, ben-
dradarbiavimo ir bendravimo įgūdžius, geresnę 
psichologinę atmosferą, didesnę  motyvaciją, 
aktyvumą mokantis. Kaip galimos problemos 
akcentuotas ne visų studentų aktyvumas, 
lyderių dominavimas, galimybė „pasislėpti“ už 
geriau mokančio pečių, nepakankamos tuto- 
riaus pastangos aktyvinti studentus.

Taip pat buvo siekiama sužinoti dėstytojų 
požiūrį į besimokančiųjų vaidmenis proble-
minio mokymosi procese ir į PM principus. 
Keli respondentai teigė, kad PM procese stu-
dentai išmoksta planuoti laiką: „studentai 
gerai paskirstė savo darbo laiką ir sugebėjo 
išspręsti problemą“, tačiau didelė dalis dėstytojų 
pastebėjo, kad studentai nemoka naudingai 
panaudoti laiko: „egzistuoja laiko paskirstymo 
problema“, „nesilaiko laiko limito“, „liko 
neišnaudoto laiko“, „stengėsi kuo greičiau 
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baigti užsiėmimą“, „nepakankamas laiko 
paskirstymas, nes studentai sprendžia problemą 
ir aiškinasi egzamino klausimus“. Be to, keli 
dėstytojai akcentavo, kad tutorius nekontroliavo 
situacijos: „užsiėmimas buvo per trumpas“, 
„užsiėmimas baigėsi anksčiau nei priderėjo“, 
„antros dalies laiko sutrumpinimas, nesilaikant 
žingsnių sekos“, „per mažai laiko skirta minčių 
lietui“, „užsiėmimas truko tik pusvalandį“.

Tyrime dalyvavę dėstytojai atkreipė dėmesį, 
kad PM procese studentai tobulina vadybi- 
nius gebėjimus būdami grupės vadovo vaid-
menyje: „vadovas valdė situaciją“, „vadovas 
gerai vedė užsiėmimą“, „grupės vadovas atliko 
puikiai savo funkcijas ir skatino kiekvieną 
studentą pasireikšti“, „grupės vadovas į diskusiją 
įtraukė visus studentus“. Tačiau daug dėstytojų 
pastebėjo, kad grupės vadovas dirba gana 
prastai: „tutoriui dažnai teko priminti vado- 
vui jo pareigas“, „nelabai aišku, kuris buvo 
grupės vadovas“, „nebuvo aktyvi pirminin- 
kaujanti studentė“. Kiti informantai akcen-
tavo vadovo dominavimą: „dominuoja vadovo 
vaidmuo“, „grupės vadovas uzurpavo viską, 
neskatino kitų diskutuoti“, „vadovas per daug 
kalba pats, per mažai leidžia pasisakyti kitiems 
grupės nariams“. Keli dėstytojai pastebėjo, 
kad grupės vadovui nepavyko įtraukti visų 
grupės narių į diskusiją: „vadovas neišjudino 
tylinčių studentų“, „grupės vadovas nesugebėjo 
įjungti į darbą visų studentų“, „grupės vadovas 
nesugebėjo priversti grupės narių įsitraukti 
į darbą“. Informantai pastebėjo ir priešingą 
situaciją, kai vadovui nepavyko nuraminti per 
daug kalbančių studentų: „kai kurie studen-
tai per daug lyderiauja“, „buvo labai aktyvių 
studentų, kurie užgožė kitus“, „grupės vadovui 
sunkiai sekėsi palaikyti grupės dinamiką“.

Dauguma informantų teigia, kad studen-
tai gerai išmano PM metodiką: „studentai 
gerai žinojo PM pagrindus“,  „PM užsiėmimas 
vyko pagal visus PM sistemos principus“, „PM 
procesas vyko gerai“, „aiškus PM sistemos ir 
proceso žinojimas ir jo laikymasis“, „prob-
lemos analizė vyko laikantis PM principų“, 
„studentai sprendžia problemą laikydamiesi 
PM ciklo eiliškumo“, „studentai žinojo proble-

minio mokymosi etapus“. Vienas respondentas 
atkreipė dėmesį, kad šiuo atžvilgiu labai svarbus 
grupės vadovo vaidmuo: „vadovavo aktyvus 
vadovas ir visi žingsniai buvo praeiti“. Tačiau 
dalis dėstytojų pastebėjo, kad nors studentai 
ir išmano PM sistemos metodiką, bet jos nesi-
laiko: „pristatant problemą nebuvo laikomasi 
žingsnių sekos“, „pastebimas proceso nenuo- 
seklumas“, „ne visada išlaikoma probleminio 
mokymosi metodika“, „PM vyko ne pagal visus 
žingsnius“, „nebuvo pilnai įvaldyta schema iki 
septinto žingsnio“. Keli tyrime dalyvavę respon-
dentai atkreipė dėmesį, kad per mažai dėmesio 
skiriama mokymosi tikslams: „nebuvo pilnai 
išanalizuoti mokymosi tikslai“, „nebuvo aiškiai 
nurodyti tikslai“.  

Dauguma dėstytojų pabrėžė, kad studen-
tai dažnai nenagrinėja naujos problemos: 
„neaptarė naujos problemos“, „nauja problema 
buvo tik perskaityta“, „nepradėta nagrinėti 
nauja problema“, o kiti dėstytojai patikslino, 
kad naujai problemai nagrinėti skiriama labai 
mažai laiko: „nepakankamai dėmesio skirta 
naujos problemos analizei“, „naujos problemos 
pristatymui buvo skirta labai mažai laiko“, „per 
mažai laiko skirta naujai problemos analizei – 
tik apie 15 min.“, „antroji užsiėmimo dalis 
trumpa ir neišsami“, „naują problemą aptarė 
labai greitai per 5 min.“, „antroje dalyje nebuvo 
hipotezių formulavimo, schemų braižymo, 
nebuvo visų žingsnių“. Vienas respondentas 
akcentavo tutoriaus darbo neefektyvumą: „tuto- 
rius visiškai nesidomėjo naujos problemos anali- 
ze“. Kai kurie dėstytojų pastebėjo, kad problema 
nagrinėjama per plačiai: „neaiškios ribos, kiek 
giliai analizuoti problemą, kada gana...“, „per 
smulkių klausimų nagrinėjimas“, „antrame 
kurse nagrinėjama klinika“, „tema nagrinėjama 
per plačiai, nes antro kurso studentai kalba apie 
gydymą, ko visiškai dar nesupranta“.

Tačiau dauguma dėstytojų teigia, kad jų 
stebėtuose užsiėmimuose tutorius dirbo ge-
rai: „tutorius gerai atliko savo funkcijas“, keli 
dėstytojai ypač akcentavo tutoriaus gebėjimą 
valdyti studentų diskusiją: „tutorius delikačiai 
įsiterpdavo, kai studentai nukrypdavo nuo te-
mos“,  „tutorius netrukdė studentams, o pabaigoje 
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pagyrė už gerą darbą“, „tutorius valdė situaciją“, 
„tutorius laiku įsijungdavo į diskusiją, kad studen-
tai nenuklystų nuo temos“, „tutorius nenutrauk-
davo tinkama kryptimi vystomos diskusijos“, tu-
torius įsikišdavo tada, kada reikia“. Keli dėstytojai 
pastebėjo, kad tutorius skatina studentus dis-
kutuoti ir mąstyti: „tutorius skatino pasisakyti 
visus studentus, įsitraukti į diskusiją“, „tutorius 
įsiterpdavo, skatindamas studentų mąstymą“. 
Vienas informantas pabrėžė ir humoro svarbą: 
„tutorius išlaikė deramą poziciją – įsikišdavo 
retai, kai to reikėdavo, puiku, kad mokėjo pa-
juokauti“. Keli dėstytojai pastebėjo grįžtamojo 
ryšio svarbą tarp dėstytojo ir studento: „skatina 
grįžtamąjį ryšį“, „labai šiltas ryšys tarp dėstytojo 
ir studentų grupės“. Tačiau kai kurie dėstytojai 
pastebėjo, kad PM proceso kokybei įtakos turi 
tutoriaus gebėjimai. Keli dėstytojai akcentavo 
tutorių žinių lygį: „tutorius man nelabai patiko, 
atrodė, kad kai kurių dalykų neišmano“, „tutorius 
buvo nekompetentingas žinoti nuo biochemijos 
iki ikiklinikinių problemų“, keli respondentai 
pastebėjo, kad tutorius per daug kalba: „didžiąją 
dalį užsiėmimo kalbėjo tutorius“, „tutorius 
per aktyvus – pristatinėjo naują medžiagą“, o 
vienas respondentas atkreipė dėmesį, kad tuto-
rius nevaldo PM proceso: „tutorius nekoregavo 
studentų darbo, tuomet buvo nuklysta į pašalines 
problemas“.

Daugelio dėstytojų nuomone, PM procese 
labai daug problemų sukelia vertinimas. Keli 
dėstytojai teigė, kad vertinimo iš viso nebuvo: 
„trūkumas – vertinimo nebuvimas“, „nebuvo 
įvertinimo nei apibendrinimo“, „užsiėmimo api-
bendrinimo trūksta“. Informantai pastebėjo, kad 
tutorius nevertino studentų darbo: „reikia, kad 
tutorius įvertintų studentus pabaigoje“, „nebuvo 
studentų vertinimo pasibaigus užsiėmimui“, 
„nėra tikslaus studentų įvertinimo“. Keli respon-
dentai akcentavo, kad studentai nevertino savo 
ir grupės darbo: „buvo išlaikyti visi PM proceso 
žingsniai, išskyrus studentų savęs vertinimą“, 
„studentai nevertino savo darbo“, „nebuvo 
savęs, kitų ir grupės vertinimo“. Du dėstytojai 
pabrėžė, kad vertinti sunku, nes „nėra vertini-
mo pažymiais“, „sunku nubrėžti vertinimo ribą“, 
„nepakankama įvertinimo metodika“. 

Apibendrinant galima teigti, kad PM pro- 
cesą stebėję dėstytojai akcentavo, jog studentai 
gerai atlieka savo vaidmenis, tačiau nors atlik-
dami grupės vadovo vaidmenį turi galimybę 
tobulinti vadybinius gebėjimus, nepakankamai 
ja pasinaudoja. PM procesas moko planuo- 
ti laiką, tačiau netinkamas laiko planavimas 
pastebėtas kaip galimų problemų priežastis. 
Studentai išmano PM metodiką, tačiau ne 
visada jos laikosi: pažeidžiama PM žingsnių 
seka, per mažai dėmesio skiriama mokymosi 
tikslams, per trumpai nagrinėjama (arba iš viso 
nenagrinėjama) nauja problema. Informantai 
teigia, kad tutorius dirba gerai: geba valdyti 
studentų diskusiją, skatina studentus diskutuoti 
ir mąstyti. Tačiau atkreipė dėmesį, kad kai kurių 
tutorių žinios nėra pakankamos. PM procese 
informantai įžvelgė problemų, susijusių su ver-
tinimu ir įsivertinimu. 

Probleminio mokymosi proceso  
privalumai ir trūkumai

Tyrimo dalyviai, stebėję probleminio mokymosi 
procesą, akcentavo daug teigiamų aspektų, 
būdingų efektyviai mokymosi aplinkai. Kaip 
teigia Diana Lipinskienė, „studento įgalinimas 
studijuoti – tai tokios edukacinės aplinkos 
sukūrimas, kurios sąlygos suteikia kiekvienam 
studentui mokymosi galios ir turi įtakos 
sėkmingoms studijoms. Tai kompetencinės, 
psichologinės, studijų ir organizacinės sąlygos“ 
(Jucevičienė ir kt. 2010: 212). Dėstytojas, sie- 
kiantis tokios aplinkos savo užsiėmimuose, 
kuria paritetiniais santykiais grįstą klimatą, 
padeda studentui suvokti savo žinių sistemą ir 
plėtoti supratimą, derina su studentu mokymosi 
tikslus, turinį, vertinimo metodus, padeda 
pasirinkti studentui tinkančias mokymosi 
priemones ir prasmingai, remiantis giluminiu, 
o ne paviršutinišku požiūriu,  įsisavinti moky-
mosi turinį. Tokioje aplinkoje studentui suteikta 
autonomija ir atsakomybė už savo veiklos re- 
zultatus leidžia jam pačiam kontroliuoti mo-
kymosi procesą, o nesėkmių toleravimas, re-
fleksija, savikontrolė ir savęs vertinimas sudaro 
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galimybę mokytis iš klaidų, kelia pasitikėjimą 
savo jėgomis, palaiko kokybiško mokymosi 
motyvaciją ir giluminį požiūrį į mokymąsi. 
Taip pat svarbu, kad tokioje aplinkoje studentui 
sudaroma galimybė laisvai pasirinkti ir naudotis 
įvairiais jo mokymuisi reikalingais ir jo porei- 
kius atitinkančiais informaciniais, materialiai-
siais ir žmogiškaisiais ištekliais. 

Probleminio mokymosi procesą stebėję dės- 
tytojai akcentavo gilesnes studentų žinias, 
kurias geriau galima bus pritaikyti praktikoje, 
nes jau dabar studentai stengiasi jas panaudoti 
spręsdami problemą. Šis įgūdis išliks ir ateityje, 
kai reikės veikti neapibrėžtose ir kompleksinėse 
profesinės veiklos situacijose. Efektyvios moky-
mosi aplinkos kūrimo atžvilgiu aktualus yra ir 
savarankiško darbo skatinimas. Analizavimo 
įgūdžiai, disciplinų integracija, mokymosi visą 
gyvenimą nuostata, įvairesnių informacijos 
šaltinių naudojimas studijų procese taip pat 
rodo efektyvios mokymosi aplinkos kūrimo 
galimybes užtikrinant tam reikalingas kompe-
tencines sąlygas.

Tiesiogiai su psichologinių sąlygų kūrimu 
ir palaikymu galime susieti dėstytojų-stebėtojų 
akcentuotus probleminio proceso požymius: 
aktyvias studentų diskusijas, bendradarbiavimo 
ir bendravimo įgūdžius, geresnę psichologinę 
atmosferą, didesnę  motyvaciją, aktyvumą 
mokantis.

Gal kiek kritiškiau informantai vertina 
organizacinių sąlygų išraiškas – probleminio 
proceso dalyvių atliekamus vaidmenis, laiko 
planavimą ir paskirstymą, probleminio pro-
ceso metodikos išmanymą ir principų taikymą, 
mokymosi tikslų numatymą, naujos problemos 
pristatymą, tutoriaus veiklą, vertinimą ir 
įsivertinimą. 

Kaip galimą PM proceso problemą in-
formantai akcentavo kompetencinių sąlygų 
aspektą – bazinių žinių trūkumą, kuris yra 
labai aktualus, nes gali probleminio moky-
mosi procesą padaryti paviršutinišką, studentų 
diskusijas formalias, demonstruojant tik 
aktyvumą, bet nesiekiant problemos analizės 
gilumo ir išsamumo. Taip pat probleminio 
mokymosi proceso, kaip efektyvios moky-

mosi aplinkos, trukdžiai gali būti ir studentų 
„gudravimas“, siekiant studijuojamą medžiagą 
pasidalinti ir atsiskaityti pristatant vieną temą, 
taip pat ne visų studentų aktyvumas, lyderių 
dominavimas, galimybė „pasislėpti“ už geriau 
mokančio pečių, nepakankama edukacinė tu-
toriaus kompetencija.

Išvados

1. Probleminis mokymasis – šiuolaikinė 
mokymosi strategija, sudaranti galimy-
bę pasireikšti mokymosi paradigmos 
nuostatoms, kai visą mokymosi procesą 
kontroliuoja pats besimokantysis, remda-
masis asmeniniais mokymosi poreikiais 
ir pagal juos formuluojamais mokymosi 
tikslais. Probleminio mokymosi sistema, 
skirtingai nuo tradicinio studijų organi-
zavimo, koncentruojasi į problemą, o ne į 
discipliną. Taip siekiama įvairių disciplinų 
integracijos studijų procese ir galimybės 
efektyviai taikyti žinias praktikoje, spren-
džiant kompleksines profesinės veiklos 
problemas.

2. Dėstytojų – tyrimo dalyvių požiūris į 
probleminio mokymosi procesą rodo 
teigiamas būsimųjų tutorių nuostatas 
probleminio mokymosi atžvilgiu, nes 
jie pastebėjo probleminio mokymosi 
privalumus, kuriuos galima susieti su 
efektyvios mokymosi aplinkos kūrimo 
galimybėmis. Teigiamai ar kritiškai 
vertindami probleminio mokymosi ap-
raiškas, dėstytojai gali numatyti ir savo 
edukacinės kompetencijos tobulinimo 
tikslus, kad jų kuriama mokymosi aplinka 
būtų efektyvi. 

3. Probleminio mokymosi proceso pri-
valumai atlikto tyrimo atveju sietini su 
efektyvios mokymosi aplinkos kūrimu, 
užtikrinant ir palaikant kompetencines 
ir psichologines tokios aplinkos sąlygas. 
Probleminio mokymosi proceso trūkumai 
sietini su tinkamų organizacinių sąlygų 
sudarymu ir palaikymu. 
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ADVANTAGES AND DOWNSIDES OF THE PROBLEM-BASED  
LEARNING PROCESS: TEACHERS’ APPROACH 

Liudmila Kirikova, Raimonda Brunevičiūtė, Dalija Gudaitytė,  
Vaclovas Šveikauskas, Irmantas Ramanauskas

Problem-based learning (PBL) is a strategy of studies based on the interaction between students and the 
teacher, which is characterized by a systematic independent cognitive activity – i.e. acquiring new knowledge 
and mastering new modes of activity by tackling practical issues. This paper is based on the obtained findings 
of our study, and analyzes the attitude of the teachers of the Faculty of Medicine of Lithuanian University of 
Health Sciences towards the principles of the system of problem-based learning, the roles of the teacher and 
the student within this system, and the quality of acquired knowledge. The results of our study showed that 
the future tutors had positive attitudes towards problem-based learning because they identified the advantages 
of PBL, which could be associated with the possibilities for the creation of the effective learning environment. 
Through positive or critical evaluations of the manifestations of PBL, teachers can also set aims for the im-
provement of their own educational competence to ensure the effectiveness of the educational environment 
that they are creating. In our study, the advantages of problem-based learning were associated with the cre-
ation of an effective learning environment, ensuring and maintaining competence-based and psychological 
conditions of such environment. The downsides of PBL were associated with the creation and maintenance 
of suitable organizational conditions. 

Keywords: problem-based learning process, problem-based learning system, educational competence, tutor. 
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