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Didėjanti mokslo reikšmė ir užmezgami nauji dalykiniai ryšiai su užsienio šalimis prisideda prie gero specia-
listo rengimo. Įvertinant pastovų specialybės žinių atsinaujinimą bei galimybes skaityti naujausią literatūrą 
užsienio kalba, dalyvauti užsienyje organizuojamose konferencijose su užsienio partneriais, tampa aktualu 
rengti specialistus, gebančius bendradarbiauti mokslinėje ir dalykinėje veikloje laisvai komunikuojančius 
užsienio kalba. Tyrimo tikslas: atskleisti probleminio mokymosi elementų taikymo raiškos ypatumus stu-
dijuojant užsienio kalbą LSMU. Apibendrinant pedagoginio eksperimento, vykdyto LSMU dėstant užsienio 
kalbos modulį, rezultatus, galima teigti, kad probleminio mokymosi elementų taikymas daro įtaką studentų 
gilaus požiūrio į studijas ir savarankiško darbo įgūdžių formavimui. Grupės mokymosi tikslų, koncepcijų 
žemėlapių, problemų sprendimų, diskusijos, grupinio darbo, smegenų šturmo naudojimas padarė studentams 
stiprų poveikį, sudarė sąlygas sėkmingoms jų studijoms. 

Reikšminiai žodžiai: probleminis mokymasis, studento ir dėstytojo kompetencija, studijų klimatas, užsie-
nio kalbos mokymas.

Įvadas

Europos Sąjungoje šalia ekonominių interesų 
vis didesnis dėmesys skiriamas švietimo klausi-
mams. Europos Sąjungos šalims būdingas ben-
dras švietimo procesų ir išsilavinimo siekimas. 
Lietuvos integracija į Europos Sąjungą lemia 
naują požiūrį įvairiais švietimo, kartu ir specia-

listų rengimo, organizavimo klausimais. Taigi, 
labai svarbu atkreipti dėmesį į studijas aukšto-
joje mokykloje, kurios, pasak L. Kraujutaitytės 
(1998: 44), yra studento pasirengimas perkelti 
savo patirtį į platesnį vertybių ir socialinių 
reiškinių kontekstą. Todėl studijų programa turi 
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būti tokia, kad leistų studentui įsigilinti į įvairių 
socialinių interesų ratą, kuris galėtų atskleisti 
per įvairias disciplinas. Šiam uždaviniui efek-
tyviai spręsti studijų programos turėtų apimti 
fundamentaliąsias ir taikomojo pobūdžio dis-
ciplinas bei humanitarinių, gamtos, socialinių 
ir kitas mokslų sritis. Bet kokie bandymai riboti 
šių disciplinų studijas potencialiai pasižymės 
siekiu formuoti uždaresnę visuomenę (Barnett 
1990: 153). Geriausios programos inžinerijoje, 
medicinoje, edukologijoje ir kitokio pobūdžio 
aukštojo mokslo ugdomojoje praktikoje yra 
daugiadisciplinės, integruojančios teorinę ir 
praktinę veiklą, skatinančios savarankišką mo-
kymąsi ir problemų sprendimą, stimuliuojan-
čios studentus formuluoti bei akcentuoti savo 
veiksmų priežastis, suponuojančios studentams 
sąlygas dirbti kolektyviai grupėse bei įtraukian-
čios studentus į veiklą, per kurią yra sprendžia-
mos visuomeniškai reikšmingos moralinės ir 
kompetencinės problemos (Barnett, 1990: 200).

Didėjanti mokslo reikšmė, sparčiai augantis 
informacijos srautas bei užmezgami dalykiniai 
ir kultūriniai ryšiai su užsienio šalimis – tai 
tik keli veiksniai, nulemiantys gero specialisto 
rengimą, kurio viena iš svarbiausių dalių yra 
praktinis gebėjimas komunikuoti keliomis už-
sienio kalbomis. Užsienio kalbų žinios padeda 
plečiant mokslinius ryšius, įtvirtinant profesi-
nius kontaktus, suteikia galimybę specialistams 
keistis informacija su kolegomis iš užsienio. 
Sugebėjimas suprasti vertingą užsienio kalba 
parašytą literatūrą ir bendrauti užsienio kal-
bomis suteikia specialistui aukštą kvalifikaciją. 

Kiekviena Lietuvos aukštoji mokykla sten-
giasi tobulinti studijų procesą tam, kad jų 
absolventai sugebėtų adaptuotis besikeičiančių 
ekonominių, politinių, kultūrinių, edukacinių, 
technologinių ir kitų sąlygų atžvilgiu. Tačiau, 
nepaisant didelio visuomenės susidomėjimo 
kalbų mokymusi, šiuo metu aukštosiose moky-
klose yra mažinamas užsienio kalbos disciplinų 
valandų skaičius. Nors užsienio kalbų mokymui 
skiriama vis mažiau valandų, reikalavimai ži-
nių kokybei didinami. Todėl dėstytojui iškyla 
problema, kaip per trumpą laiko tarpą padėti 
studentui įsisavinti reikiamas žinias.

Tyrimo tikslas: atskleisti studentų požiūrį į 
užsienio kalbos mokymąsi, taikant probleminio 
mokymosi elementus LSMU.

Uždaviniai: 
1. Aptarti teorinius užsienio kalbų moky-

mosi proceso aspektus.
2. Atskleisti studentų požiūrį į užsienio kal-

bų mokymosi procesą, analizuojant vyk-
dytą pedagoginį eksperimentą LSMU.

Darbe taikomi tyrimo metodai: mokslinės 
literatūros analizė, anketinė apklausa, naudojant 
uždarojo tipo klausimus. Tyrime dalyvavo 6 
LSMU studentų grupės, kurios mokosi užsienio 
kalbos (3 eksperimentinės ir 3 kontrolinės). 
Statistiškai įvertinant rezultatus kontrolinėje 
ir eksperimentinėje grupėse buvo naudotas 
suderinamumo Chi kvadratu kriterijus bei su-
sumuotų reitingų įvertinimas.

Pagrindinės teorinės nuostatos:
 − Anot Barnetto (1990),,)liberaliojo ug-
dymo traktuotė – konservatyvioji ir ra-
dikalioji liberaliojo ugdymo koncepcijos. 
Remiantis konservatyviąja koncepcija, 
liberaliojo ugdymo esmė – laisvė. Studijų 
programa sudaro sąlygas individo laisvei 
pasireikšti ir vystytis, įsisavinant platų ir 
įvairų studijų turinį. Radikalioji koncep-
cija liberalųjį ugdymą laiko laisvėjimo 
procesu, leidžiančiu atlikti savianalizę, 
suprasti save ir pamatyti naujomis aki-
mis. Todėl svarbus ne tik turinys, bet ir 
mokymo metodai, padedantys išlavinti 
ir parengti žinojimo bei veiklos atžvilgiu 
laisvą žmogų;

 − P. Ramsdeno (1995) nuomone, mokymasis 
aukštojoje mokykloje – tai ne kiekybinis 
faktų ar žinių apie procesus padidėjimas, 
bet būdų, kuriais mes suvokiame pasaulį, 
keitimas. Jeigu mokymosi rezultatas – iš-
mokimas, kas, anot L.  Jovaišos (1993), 
pasireiškia galėjimu naujai veikti, tai, anot 
D.  Lipinskienės (2001), kokybiškas mo-
kymasis aukštojoje mokykloje – besimo-
kančiojo veiklos kokybinis keitimasis, to-
bulinant būdus, kuriais studentas suvokia 
pasaulį. Visas šis procesas priklauso nuo 
to, kaip į mokymąsi žiūri pats studentas;
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 −  Daugelyje pasaulio universitetų proble-
minio mokymosi sistema yra gana nauja 
didaktikos kryptis (Carrera 2003), atitin-
kanti modernaus medicininio ugdymo 
tikslus (Woods 1994). Į tradicinę studijų 
sistemą diegiamas probleminis mokyma-
sis lemia naują studijų kokybę, ypatingą 
mokymo ir mokymosi kultūrą. Tradici-
nių ir modernių studijų sistemos bruožų 
egzistavimas sukuria savitą akademinę 
aplinką universitete, todėl tradiciškumo 
ir modernumo palaikymas tampa vienu 
iš pagrindinių modernėjančios studijų 
sistemos uždavinių, leidžiančių numatyti 
ir mokymo bei mokymosi kultūros poky-
čius (Šveikauskas et al. 2008). 

Teoriniai probleminio mokymosi  
taikymo profesinės kalbos modulyje  
aspektai

Šiuolaikiniame mokslo ir technikos vystymosi 
etape specialistams tampa labai svarbios už-
sienio kalbos žinios. Vykstant vidurinių mo-
kyklų ir universitetų reformavimo procesams, 
Lietuvoje pabrėžiama, kad baigdami aukštąsias 
mokyklas studentai turi sugebėti ne tik ko-
munikuoti keliomis užsienio kalbomis, bet ir 
įgyti bendravimo, kritinio mąstymo, socialinio 
konteksto supratimo, profesinės etikos, pro-
fesinio tobulėjimo ir motyvacijos, mokymosi 
visą gyvenimą įgūdžių. Daugelyje universitetų 
studentai bendrojo lavinimo dalykų studijas 
baigia pirmaisiais ar antraisiais studijavimo me-
tais. Tačiau tokie svarbūs gebėjimai kaip kritinis 
mąstymas, kūrybiškumas, problemų sprendimo 
įgūdžiai, užsienio kalbų tobulinimas turėtų būti 
vystomi per visą studijų laiką. 

Anot Crawley (Crawley et al. 2007), studijos 
bus reikšmingos tik tada, kai būsimi specia-
listai žinias įgis analizuodami problemas ir 
taikydami jas įvairiuose kontekstuose. Carras 
(2009) teigia, kad darbdaviai pirmenybę teikia 
tokiems darbuotojams, kurie neapsiriboja 
vien tik siauru specialybės žinių lauku, o geba 
integruoti įvairių disciplinų žinias ir sėkmingai 
jas taikyti. 

A. Ellis ir G. Beattie (1986) teigia, kad 
užsienio kalbos dėstytojas turėtų mokėti kūry-
biškai taikyti užsiėmimuose šiuos aktyviuosius 
tiriamuosius metodus: probleminių situacijų 
kūrimas ir jų analizė, diskusija, konferencija, 
debatai, žaidimas vaidmenimis (kai įsivaizduoji, 
jog sugalvotoje situacijoje esi kažkas kitas ir 
sąmoningai kopijuoji kito elgesį bei požiūrį), 
improvizacija (sukurta ir suvaidinta situacija, 
pasitelkus savo idėjas), vaizdavimas (atidus 
žvilgsnis į vieną ypatingą pasirinktos temos 
momentą), teatro forumas (grupės narių kon-
fliktinės situacijos scenos vaidinimas, likusieji 
nariai stebi tą sceną. Aktoriai ir žiūrovai gali 
sustabdyti veiksmą, prašydami patarimo, klaus-
dami, siūlydami kitokius sprendimo būdus. 

Diskutuodami, žaisdami vaidmenimis, 
improvizuodami ir perteikdami savo herojų 
pasaulį teatro forumo pratybose, studentai 
atpalaiduoja savo jausmus, emocijas, išlaisvina 
fantaziją ir visai pamiršta, kad kalba užsienio 
kalba. Taikant šiuos metodus tarp dėstytojo ir 
studento susiklosto santykiai, kuriuos, remiantis 
V. von Humboldto (1997) apibrėžimu, galima 
vadinti paritetiniais – dėstytojas ir studentas 
dirba kartu kaip lygiaverčiai partneriai. Dėl to 
studentai labiau pasitiki savo jėgomis, drąsiau 
reiškia nuomonę užsienio kalba, o tai skatina 
mąstymą.

G. Klimovienė (1998) teigia, kad tiriamieji 
metodai skatina kūrybingą bendradarbiavimą, 
kurio esmė ne konkurencija, o kooperavimas. 
Tokie santykiai padeda atsirasti tarpusavio 
pasitikėjimui ir atvirumui; padeda įveikti emo-
cinę įtampą, nerimą, skatina pasitikėjimą savo 
jėgomis; lavina visų keturių kalbinės veiklos 
sričių – klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašy-
mo – užsienio kalbos įgūdžius.

Reformuojant specialistų rengimą Lietuvos 
sveikatos mokslų universitete nuo 2007 m. 
pradėta taikyti nauja edukacinė mokymosi 
sistema – probleminio mokymosi sistema. 
Probleminis mokymasis, kaip sistema, yra reikš-
mingesnis studento asmenybei ugdyti negu tra-
dicinis į dėstytoją orientuotas mokymas, kuris 
yra daugiau ar mažiau priklausomas nuo pas-
kaitos turinio ir dėstytojo požiūrio (Šveikauskas 
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2005; Beachey 2007). Probleminio mokymosi 
sistema padeda dėstytojui geriau pažinti savo 
studentus, nes diskusijose dėstytojas motyvuoja 
visus studentus išsakyti savo nuomonę ir, atsi-
žvelgdamas į studentų pageidavimus, tobulina 
studijų turinį (Barman et al. 2007). 

Probleminio mokymosi metodas plačiai 
taikomas medicinos moksluose, tačiau šį me-
todą galima taikyti ir mokantis užsienio kalbų. 
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). Probleminis mokymasis yra spe-
cifine mokymosi technika pagrįstas mokymasis, 
turintis daugybę individualių komponentų, su 
kuriais susiduria studentai, dirbdami mažomis 
grupelėmis ir analizuodami atrinktas proble-
mas. Studentų mokymuisi didelį poveikį turi 
šie kriterijai: aktyvus informacijos apdorojimas, 
ankstesnių žinių aktyvinimas, reikšmingas 
turinys, žinių organizavimo ir tobulinimo ga-
limybės. 

Principinė probleminio mokymosi idėja – 
mokymosi stimulas yra problema, kurią norima 
išspręsti. Tai nėra paprasta galimybė spręsti pro-
blemas, greičiau galimybė mokytis, o problemos 
sprendimas – tik impulsas studentų mokymuisi. 
Probleminis mokymasis yra vientisas mokymo-
si tipas, kurio pagrindas – studentų ir dėstytojo 
(tutoriaus) sąveika, pasižyminti sisteminga 
savarankiška pažintine veikla, t. y. naujų žinių ir 
veiklos būdų įsisavinimu sprendžiant praktines 
problemas. Taigi bandymas pasakyti studen-
tams, kur jie klysta, o kur yra teisūs, gali lemti 
nuomonių sandūros problemas. Tokiu atveju 
tradicinis požiūris į studento įgūdžių ugdymą 
tampa kontraversiškas 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).

Studentų požiūris į probleminio 
mokymosi elementų taikymą  
studijuojant užsienio kalbą LSMU

Siekiant pagerinti būsimųjų specialistų kokybiš-
ką užsienio kalbų mokymosi proceso organiza-
vimą, besimokantiems užsienio kalbos LSMU 
buvo bandoma taikyti probleminio mokymosi 
elementus.

Šiuo tyrimu siekiama nustatyti, ar proble-
minio mokymosi elementų: grupės mokymosi 
tikslų, koncepcijų žemėlapių, problemų spren-
dimų, diskusijos, grupinio darbo, smegenų 
šturmo naudojimas turėjo įtakos studentų savo 
kompetencijos vertinimui; gilaus požiūrio į 
studijas formavimui; požiūriui į dėstytojų kom-
petenciją; motyvacijos kitimui bei požiūriui į 
pozityvų studijų klimatą ir žinių vertimą.

Šio darbo eksperimentiniam tyrimui buvo 
parinktos šešios studentų grupės, kuriose stu-
dijuoja 12–20 studentų. Taigi, statistinei analizei 
pateikiamos 50 studentų eksperimentinės ir 50 
studentų kontrolinės grupių imtys. Tiriamosios 
grupės buvo parinktos netikimybiniu patogiuo-
ju būdu.

Prieš darant poveikį tyrimo dalyviams buvo 
atliekamas testavimas. Po jo sekė eksperimento 
poveikis. Eksperimentinis poveikis buvo taiko-
mas tik eksperimentinei grupei. Iš anksto buvo 
nustatyti eksperimento poveikio veiksniai: gru-
pės mokymosi tikslų formulavimas, koncepcijų 
žemėlapių taikymas, problemų sprendimas, 
diskusija, grupinis darbas, smegenų šturmas. 
Po eksperimentinio poveikio buvo atlieka-
mas baigiamasis testavimas, kuris yra visiškai 
identiškas prieš eksperimento poveikį atliktam 
testavimui. Tai daroma siekiant nustatyti ir 
palyginti duomenis.

Tyrimo klausimynas sudarytas iš 61 klausi-
mo, kurie leidžia respondentams išsakyti savo 
nuomonę. Klausimų pateikimo logika paremta 
efektyvios užsienio kalbos mokymosi aplinkos 
kūrimo principais (Kirikova et al. 2008). Anke-
toje pateiktus uždarojo tipo klausimus studentai 
vertino pažymėdami atitinkamą poziciją Liker-
to nuostatų skalėje („Tikrai taip“, „Lyg ir taip“, 
„Ne“, „Nežinau“). 
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Tyrimo rezultatai. Tyrime dalyvavusių res-
pondentų amžius įvairus, tačiau daugumą suda-
ro antro kurso studentai. Sulyginus kontrolinės 
ir eksperimentinės grupių mokymosi vidurkius 
paaiškėjo, kad eksperimentinėje grupėje yra 
daugiau labai gerai (8,6–10 balų) besimokančių 
studentų (44 %), tuo tarpu kontrolinėje grupė-
je – 36 %. Tiriamųjų, kurių vidurkis nesiekia 7 
balų, eksperimentinėje grupėje yra tik 2 %, o 
kontrolinėje – 4 %. Tyrimas parodė, kad šie skir-
tumai yra statistiškai nereikšmingi (a = 0,36).

Apibendrinus duomenis apie tiriamųjų 
gyvenamąją vietą, paaiškėjo, kad daugiausia 
studentų tiek eksperimentinėje grupėje (46 %), 
tiek ir kontrolinėje grupėje (52 %) gyvena uni-
versiteto studentų bendrabučiuose. Nemažai 
studentų gyvena su tėvais: eksperimentinėje 
grupėje – 30 %, kontrolinėje – 24 %. 

Siekiant išsiaiškinti studentų apsisprendimą, 
pasirenkant savo būsimą specialybę, tiriamie-
siems buvo pateiktas klausimas, ką tiriamieji 
būtų darę, jei būtų neįstoję į pasirinktą specialy-
bę. Dauguma tiek eksperimentinės (76 %), tiek 
kontrolinės (64 %) grupių tiriamųjų atsakė, kad 
vėl stotų būtent į LSMU. Taigi, galima teigti, kad 
dauguma apklaustųjų turėjo tvirtus profesijos 
ir universiteto pasirinkimo motyvus. Abiejų 
grupių tik po 5 % tiriamųjų nebuvo apsispren-
dę, ką būtų darę, jei būtų neįstoję. Kitur stotų iš 
eksperimentinės grupės 14 %, o iš kontrolinės 
grupės – 26 % apklaustųjų.

Antro kurso studentai tęsia mokyklose 
išmoktos kalbos tobulinimą ir gali pasirinkti 
studijuoti antrąją užsienio kalbą. Iš tyrimo 
duomenų matyti, kad dauguma studentų (eks-
perimentinėje grupėje – 92 %, kontrolinėje 
grupėje – 94 % tiriamųjų) mokyklose išmoksta 
susikalbėti anglų kalba. Tačiau labai gerai an-
gliškai moka tik trečdalis (eksperimentinėje 
grupėje – 30 %, kontrolinėje grupėje – 34 %) 
tiriamųjų.

Kadangi eksperimentinės grupės tiriamieji 
buvo pasirinkę studijuoti prancūzų kalbos mo-
dulį, jiems buvo taikomas pedagoginis poveikis 
ir, žinoma, buvo laukiama didesnių teigiamų 
įvertinimų. Prancūzų kalbos mokėjimo re-
zultatai prieš ir po pedagoginio poveikio rodo 
aiškius pokyčius (1 pav.). Prieš eksperimentą 
prancūziškai visai nemokėjo 32 % tiriamųjų, o 
po eksperimento tik 4 %. Prieš eksperimentą su 
žodynu prancūzų kalba skaitė 66 % tiriamųjų, 
o po – 92 % (a = 0,0000). Kontrolinės grupės 
studentai buvo pasirinkę vokiečių kalbos 
modulį. Jiems nebuvo taikytas pedagoginis 
poveikis. Išanalizavus duomenis paaiškėjo, 
kad statistiškai reikšmingo pokyčio nerasta 
(a = 0,9915). 

Anketoje tiriamiesiems buvo pateikti 
klausimai apie dėstytojo gebėjimus pateikti 
modulio turinį ir naujausius metodus. Klau-
simai, kurie nurodo dėstytojų kompetencijas 
ir atsakymų dažnių skirtumų reikšmingumo 

1 pav. Užsienio kalbų įgūdžių kitimo dinamika eksperimentinėje ir kontrolinėje grupėse
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lygmenis eksperimentinėje ir kontrolinėje 
grupėse, pateikti 2 pav. 

Tiek kontrolinėje, tiek eksperimentinėje 
grupėse daugiausia tiriamųjų pasirinko dės-
tytojo teikiamų žinių reikalingumą ir naudin-
gumą ateityje. Svarbus eksperimento atžvilgiu 
statistiškai reikšmingas skirtumas (a = 0,0006) 
pastebėtas dėl dėstytojų pedagoginės kompeten-
cijos – dėstytojų gebėjimo naudoti didaktines 
priemones ir metodus: problemų sprendimą, 
diskusiją, grupinį darbą, smegenų šturmą. 
Tačiau mažai studentų eksperimentinėje gru-
pėje pastebėjo, kad studijų tempas atitinka jų 
poreikius, o kontrolinėje grupėje, kad pateikta 
informacija siejasi su kitomis modulio temo-
mis, priešingai nei eksperimentinėje grupėje, 
kur gautas statistiškai reikšmingas skirtumas 
(eksperimentinėje a = 0,0009). Tik eksperimen-
tinėje grupėje galima išskirti statistiškai ryškų 
skirtumą (a = 0,0011), kalbant apie aiškų moky-
mosi tikslų formulavimą ir pateiktos medžiagos 
šiuolaikiškumą bei naujumą (a = 0,0018).

Siekiant išsiaiškinti tiriamųjų motyvacijos 
veiksnius, kontrolinėje ir eksperimentinėje 
grupėse prieš eksperimentą ir po jo buvo pateik-
tas klausimas: „Kodėl studijuojate šį modulį?“ 
(3 pav.). 

Tyrimo rezultatai parodė, kad abiejose gru-
pėse svarbiausias modulio pasirinkimo motyvas 
yra tai, kad šis modulis yra naudingas dalykas, 
nes studentai norėjo įgyti tų žinių, kurių jiems 
reikia. Taigi, studentai pasirinko šį dalyką, 

norėdami įgyti antros užsienio kalbos žinių, 
kurias ateityje galės panaudoti savo profesinėje 
veikloje. Labai svarbiu motyvu studentai laiko 
ir tai, kad jų pasirinktas modulis yra įdomus. 
Šis motyvas buvo beveik dvigubai didesnis eks-
perimentinėje grupėje nei kontrolinėje. Tačiau 
po pedagoginio poveikio modulio įdomumas 
gerokai sumažėjo. Prieš pedagoginį poveikį eks-
perimentinėje grupėje 78 % tiriamųjų pasirinko 
šį modulį dėl to, kad jis įdomus, o po pedago-
ginio poveikio – tik 60 % tiriamųjų. Modulio 
dėstytojo, kaip įdomaus dėstytojo, motyvas ly-
giai taip pat sumažėjo po pedagoginio poveikio. 
Tokius pokyčius galėjo nulemti tai, kad, taikant 
pedagoginį poveikį, padidinę savo kompetenciją 
studentai tapo daug kritiškesni. Analizuojant 
duomenis eksperimentinėje grupėje matomas 
labai ryškus skirtumas (prieš pedagoginį povei-
kį tik 4 % tiriamųjų, o po poveikio – 42 %) apie 
tai, kad grupės mokymosi tikslai skatina siekti 
jų įsisavinimo. 

Studijų klimatą apibūdina klausimai apie 
santykius tarp studentų, jų ir dėstytojų parite-
tinę sąveiką, pasitikėjimą vieni kitais, tiesioginę 
ir atvirą komunikaciją, apie galimybę mokytis 
iš klaidų. Šių klausimų vertinimas pateiktas 
4 pav. Eksperimentinėje grupėje požiūris į ma-
lonius santykius su akademine grupe statistiškai 
reikšmingas (a = 0,0046). Nors kontrolinėje 
grupėje nerasta statistinių pokyčių, santykiai su 
akademine bendruomene ėjo gerėjimo linkme. 
Eksperimento metu įvyko ženklūs studentų 

2 pav. Dėstytojo kompetencijų vertinimas eksperimentinėje ir kontrolinėje grupėse
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7 Studijų tempas atitinka poreikius.
8 Mokymosi tikslų formulavimas.
9 Įgytos žinios bus reikalingos ir naudingos ateityje.
10 Suteikiama visa reikalinga informacija, ką ir kaip reikia mokytis.
11 Suteikiama informacija apie mokymosi galimybes.
12 Taikomi įvairūs metodai: problemų sprendimas, diskusija, grupinis darbas, 

smegenų šturmas. 
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požiūrių į vertinimą ir grįžtamąjį ryšį pokyčiai. 
Išanalizavus gautus duomenis „teisingo žinių 
vertinimo“, „sudaryta galimybė pastoviai matyti 
ir žinoti savo darbo rezultatus“, „pateikiama 
informacija leidžia pamatyti ne tik mokymosi 
sėkmes, bet ir nesėkmes“, gauti statistiškai reikš-
mingi lygmenys. 

Giliam požiūriui į studijas įvertinti buvo 
parinkti 9 klausimai, atspindintys gilų požiūrį 
į studijas. Tyrimo duomenys pateikti 5 pav. 
Pasirinkdami antrosios užsienio kalbos mo-
dulį, studentai dažnai visai nemoka ar truputį 
moka pasirinktą užsienio kalbą. Tačiau tiek 

eksperimentinėje, tiek kontrolinėje grupėse 
prieš pedagoginį poveikį studentai labiau jautė 
stoką papildomų žinių ir mokėjimų studijuoti 
pasirinktą modulį. Po pedagoginio poveikio 
papildomų žinių stoka labai sumažėja, tačiau 
statistiškai reikšmingo pokyčio nerasta.

Eksperimentinėje grupėje rasti 8 statis-
tiškai reikšmingi atsakymai. Po pedagoginio 
poveikio studentai teigia, kad jiems patinka 
išbandyti ką nors naujo (a = 0,0000). Jie moka 
paskirstyti laiką, todėl visus darbus padaro 
laiku (a = 0,0000), jiems nesunku planuoti ir 
organizuoti savo darbą (a = 0,0000). Be to, po 

3 pav. Modulio studijavimo motyvai

4 pav. Požiūrių į pozityvaus klimato kitimą vertinimas eksperimentinėje ir kontrolinėje grupėse

1 Malonūs santykiai su akademine grupe.

2 Skatinamas vidinis smalsumas, interesas.

3 Lygiaverčiai santykiai su dėstytoju (-jais).

4 Dėstytojo ir studento abipusis pasitikėjimas. 

5 Dėstytojo atsakomybė už dėstymo kokybę.

6 Teisingas žinių įvertinimas.

7 Sudaryta galimybė visada matyti ir žinoti savo darbo rezultatus.

8 Pateikiama informacija leidžia pamatyti ne tik mokymosi  
sėkmes, bet ir nesėkmes.

9 Sudaryta savęs įvertinimo galimybė.
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pedagoginio poveikio jie mano, kad žino, kaip ir 
kur ieškoti reikalingos informacijos, susijusios 
su studijomis ir savarankiškų darbų atlikimu 
(a = 0,0001), jiems nesunku susisteminti gautą 
informaciją, atrinkti tai, kas reikalinga (a = 
0,0000). Tyrime dalyvavę studentai teigia, kad 
naują informaciją jie susieja su jau turimomis 
žiniomis (a = 0,0124) ir stengiasi rasti ryšių tarp 
turimos ir naujos informacijos (a = 0,0000), 
be to, jiems patinka, kai užduoties sprendimas 
reikalauja pastangų stengiantis ją suprasti ir 
ieškant sprendimo būdų (a = 0,0000). 

Probleminio mokymosi elementų  
taikymo, studijuojant užsienio kalbą, 
privalumai ir trūkumai

Apibendrinus tyrimo rezultatus galima paste-
bėti daug teigiamų aspektų, būdingų efektyviai 
mokymosi aplinkai. Kaip teigia D. Lipinskienė, 
„studento įgalinimas studijuoti – tai tokios 
edukacinės aplinkos sukūrimas, kurios sąly-
gos suteikia kiekvienam studentui mokymosi 
galios ir turi įtakos sėkmingoms studijoms. Tai 
kompetencinės, psichologinės, studijų ir orga-
nizacinės sąlygos“ (Jucevičienė et al. 2010: 212). 
Dėstytojas, siekiantis tokios aplinkos savo užsi-
ėmimuose, 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 moky-
mosi priemones ir prasmingai, remiantis gilu-
miniu, o ne paviršutinišku požiūriu, įsisavinti 
mokymosi turinį. Tokioje aplinkoje studentui 
suteikta autonomija ir atsakomybė už savo veik-
los rezultatus leidžia jam pačiam kontroliuoti 
mokymosi procesą, o nesėkmių toleravimas, 
refleksija, savikontrolė ir savęs vertinimas suda-
ro 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 poreikius 
atitinkančiais informaciniais, materialiaisiais ir 
žmogiškaisiais ištekliais. 

Tyrime dalyvavę studentai po pedagoginio 
poveikio akcentavo gilesnes savo žinias: jie 
stengiasi rasti ryšių tarp turimos ir naujos 
informacijos, susieja ją su jau turimomis 
žiniomis, be to, jiems patinka, kai užduoties 
sprendimas reikalauja pastangų stengiantis ją 
suprasti ir ieškant sprendimo būdų. Efektyvios 
mokymosi aplinkos kūrimo atžvilgiu aktualus 
ir savarankiško darbo skatinimas. Analizavi-
mo įgūdžiai, disciplinų integracija, mokymosi 

5 pav. Požiūrio į gilias studijas LSMU studentų įvertinimai
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3 Nesunku planuoti ir organizuoti savo darbą.
4 Žinau, kaip ir kur ieškoti reikalingos informacijos, susijusios su 

studijomis ir savarankiškų darbų atlikimu.
5 Gautą informaciją nesunku susisteminti, atrinkti tai,  

kas reikalinga.

6 Naują informaciją susieju su jau turimomis žiniomis.

7 Nesistengiu rasti ryšių tarp turimos ir naujos informacijos.
8 Man patinka, kai užduoties sprendimas reikalauja pastangų  

stengiantis ją suprasti ir ieškant sprendimo būdų.
9 Mielai išbandau ką nors naujo.
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visą gyvenimą nuostata, įvairesnių informaci-
jos šaltinių naudojimas studijų procese taip pat 
rodo efektyvios mokymosi aplinkos kūrimo 
galimybes, užtikrinant tam reikalingas kom-
petencines sąlygas. 

Apibendrinant studentų ir dėstytojų kom-
petencijos vertinimą, galima teigti, kad daugelis 
LSMU studentų gali bendrauti anglų kalba 
ir stengiasi mokytis dar vienos papildomos 
užsienio kalbos. Taigi, didelis studentų susi-
domėjimas kalbomis lengviau paruošia juos 
sėkmingoms studijoms. Vertinant dėstytojų 
kompetenciją, akcentuojamas dėstytojo tei-
kiamų žinių reikalingumas bei naudingumas 
ateityje ir dėstytojų gebėjimas naudoti didakti-
nes priemones ir metodus. Grupės mokymosi 
tikslų formulavimas, naujų metodų naudojimas 
padarė studentams stiprų poveikį, skatinantį 
juos sėkmingoms studijoms. 

 Tiesiogiai su psichologinių sąlygų kūrimu ir 
palaikymu galime susieti studentų motyvacijos 
kitimą. Kaip svarbiausią motyvą studijuoti stu-
dentai pasirinko modulį, norėdami įgyti antros 
užsienio kalbos žinių, kurias ateityje galėtų 
panaudoti savo profesinėje veikloje. Taikant pe-
dagoginį poveikį, padidinę savo kompetenciją, 
studentai tapo daug kritiškesni, todėl modulio 
dėstytojo, kaip įdomaus dėstytojo, ir įdomaus 
modulio motyvai eksperimentinėje grupėje 
sumažėjo po pedagoginio poveikio. 

Eksperimento metu įvyko ženklūs studentų 
požiūrių į vertinimą ir grįžtamąjį ryšį pokyčiai. 
Probleminio mokymosi elementų įtraukimas 
į studijų procesą eksperimentinėje grupėje 
pakeitė studentų požiūrį į teisingų žinių verti-
nimą, sudarė galimybę visada žinoti savo darbo 
rezultatus ir leido pamatyti savo sėkmes bei 
nesėkmes. 

Išvados

1. Probleminis mokymasis – šiuolaikinė mo-
kymosi strategija, sudaranti galimybę pasi-
reikšti mokymosi paradigmos nuostatoms, 
kai visą mokymosi procesą kontroliuoja pats 
besimokantysis, remdamasis asmeniniais 

mokymosi poreikiais ir pagal juos formu-
luojamais mokymosi tikslais. 

2. Apibendrinant pedagoginio eksperimento, 
vykdyto LSMU dėstant užsienio kalbos mo-
dulį, rezultatus galima teigti, kad užfiksuota 
pedagoginio poveikio tendencija daro įtaką 
studentų gilaus požiūrio į studijas ir sava-
rankiško darbo įgūdžių formavimui. Grupės 
mokymosi tikslų, koncepcijų žemėlapių, pro-
blemų sprendimų, diskusijos, grupinio dar-
bo, smegenų šturmo naudojimas studentams 
padarė stiprų poveikį, tapo galima lengviau 
motyvuoti studentą sėkmingoms studijoms. 

3. Probleminio mokymosi elementų taikymo 
privalumai atlikto tyrimo atveju sietini su 
efektyvios mokymosi aplinkos kūrimu, 
užtikrinant ir palaikant kompetencines 
ir psichologines tokios aplinkos sąlygas. 
Probleminio mokymosi elementų taikymo 
trūkumai sietini su sumažėjusiais modulio 
dėstytojo, kaip įdomaus dėstytojo, ir įdo-
maus modulio, studijų motyvais. 
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The increasing significance of science and the new ties with foreign countries affect the education and training 
of specialists. Continuous updating of specialty knowledge and the possibility to read the most recent scientific 
literature in a foreign language and to participate in joint conferences together with foreign partners require 
the education and training of specialists who would be capable of cooperating in scientific and professional 
activity while fluently communicating in a foreign language. The aim of the study was to reveal the peculiari-
ties of the expression of problem-based learning (PBL) elements in foreign language studies at Lithuanian 
University of Health Sciences (LUHS). The results of the pedagogical experiment conducted at LUHS when 
teaching the foreign language module showed that the application of PBL elements stimulated the formation 
of students’ deep approach to studies and skills of independent work. The use of group learning aim forma-
tion, concept maps, problem solving, discussion, group work, and brainstorming techniques had a significant 
effect on the students, and allowed for their empowerment for successful studies. 

Keywords: climate of studies, foreign language teaching, problem-based learning, students’ and teachers’ 
competence. 
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